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Az oteves terv sikere érdekében 

szocialista munkában eltöltött 

eredményes és boldog ujesztendot 

kívánunk ol1:asóinknak! 
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§�tá1in nevével törtük át 

a termelés frontját, 

Sztálin nevével indulunk harcba 
ötéves tervünk diadaláért 

D ecember 20-án, délután két 
órakor harcba indultak üze

meink dolgozói, a műszaki értelmi• 
séggel karöltve, hogy Sztálin elv• 

társ 70. születésnapjára minden 
eddiginél nagyobb teljesítménnyel 
mutassák meg forró szeretetüket, 
ragaszkodásukat, hálájukat népünk 
nagy barátja, a mi drága Sztálin 
elvtársunk iránt. 

A harc diadallal végzödött, mint• 
ahogy diadallal végződött minden 
harc, amely ezt a nagyszerű nevet, 
a haladó emberiség vezérének nE>vét 
tűzte zászlójára. Ebben a harcban 
üzemeinkben éppúgy, mint a kinti 
temJelő üzemekben soha nem látott 
eredmények születtek. El lehet mon
dani, hogy a sztállni műszak új kor
szakot jelent a magyar ipari üze• 
mek, a vasúti É.s közlekedési járó• 
műjav[tó üzemek termelésében. 

A vasutasok, hajósok, közlekedési 
alkalmazottak, gépjárművezetők, 
száll ítómunkások, szabadkikötői dol
gozók élenjárói: a sztahánovisták és 
élmunkások eddigi eredményeiket 
messze túlszárnyalva, a technika új 
tartalékait tárták fel. Dolgozóink 
ezrei pedig valósággal elsöpörték a 
multbeli eredményeket � azokat 
többszörösen felülmúlva, magasra 
lendítették a szocialista termelést az 
országban. 

D0111:ozóink nagy győzelmének 
alapja az volt, hogy megfo

gadták a magyar nép forrón szere
tett vezérének, Rákosl elvlársunk
nak tanitás'Ít, amikor az egyéni ver
senyzést tették a terv megva lósítá
sának, a termelés emelésének közép
pontjába. Erre a biztos alapra épült 
aztán az a kitünő munka, amelynek 
igazi hajtóereje a megindító hála 
érzése, a leírhatatlan szeretet dik
tálta szilárd eltökéltség volt: mél
tóan megünnepelni Sztálin elvtár
sunk születésnapját. A győzelem 
biztosításához felhasználták a szov
jet sztah ánov· sták módszereit, tech
nikai ú j ításait, nemkevésbé a szov
jet dolgozók szocialista versenyének 
form áit, a hős szovjet szfrhánovlsta 
vasutasok tapasztalatait. Megkeres
ték az üzem szűk keresztmetszeteit, 
termelést gátló hibáit, a h' ányossá
go!rnt, hogy ezáltal is elhárítsanak 
az útból minden akadályt, amely 
gátolná őket nagy és szent fogal
muk betartásánál. 

A sztálini műszak nagyszerű tel
}esítményei megmutatták, hogy a 

munka jó megszervezésével, győzni
akarással, célunk ismeretével, mi
lyen eredményeket lehet elérni. A 
sitálini műszakon szerzett tapasz
talatok /jelentős utasítással szolgál
nak ötéves tervünk sikeres elindítá
sához. Dolgozóink elhatározták: 
nem állnak mef! az elért eredmé
nyeknél. Megrögzítik a sztálini ver
seny kitü'lÖ eredményeit, annak izzó 
lenJületét megőrzik és fokozzák. 
Valamenny'en tudják, hogy miért 
van err"' szükség. Tudják, hogy a 
magyar népgazdaság elsö ötéves 
terve virágzó ipart, fej'lett mezőgaz
daságot, korszerű közlekerlést, szál
lítóipa rt teremt, amely ernE>lkedö 
életszínvonalat, valamennyiünk bol
dog jövője! biztosít ja. Ezért van 
iZÜkség arra, hogy eredményeinket 

megrögzítsük és ha lehet, tovább 
fokozzuk. 
A dolgozók tízezrei, akik eddig 

még nem versenyeztek, most 
ízlelték meg először a versenyzés 
felemelő érzését, az eredményes, � 
Jobban végzett munka örömét. is

merték fel azt, hogy a ver'ieny je
lentős többkeresetet blztosit szá
mukra, s megállás nélkül folytatn· 
akarják a versenyt. Rájöttek a dol
gozóink arra is, hogy verseny nem 
a fizikai erők nagyobb kihasználá
,;ál jelenti, hanem döntő mértékben 
és hangsúlyozottan a technika el
<;ajátfüísát, a helves munkamódsze• 
rek alkalmnzását, a tapasztalatok 
íelhasználásít és elsnsorb,n a szpJ . 
lemi képességek aktivizál ását. E1 
szükséges ahhoz. hogy a vasuti mG
hPlvekben, a közl<,kedési iizemPkbE'n 
lévő elavult g-épeken a s7,t iÍliní mű
szakban eléri ererlménveinket mE'!!
tartanl és továbbfo!<ozn i  tudj11k 
Dolgozóinkn1k ilyen gépi berende
zések mellett, ilven !!VÖnyörG, több
ezersz-íza lékos telj0s•tmém·t elérni 1ök 
csak 1íqv lehetett ho9V erejiik mPl
lett szívüket és agyukat is mozgó
sították. 

Az öteves terv küszöbén sors
döntően fontos, hogy dolgozóink po
litikai és szakm1 i  tovább1cépzését 
fokozzuk. Fel kell keltenünk az ér
deklődést munkáiuk elvi, tudomá
nyos és gyakorlati problém ái iránt. 
hogy a szovjet sztahánovisták ma
gasabb síkú, fejlettebb módszereivel 
harcoljanak a termelés fejlesztése, 
a termelékenység emelése érdeké
ben. 
A közlekedés szervezett dolgozói 

látják hazánkban az á l landó 
fejlődést, s öntudatosan készülnek 
arra, hol);Y az ötéves terv rá jukeső 
tervrészletét győzelmesen befejez
zék. 

A megkezdett úton nem lehel 
megállni, hanem még nagyobb len
dülettel, a versenyt továbbfejlesztve, 
a mozgalmat kiszélesítve, tovább 
kell ha !adnunk. Tisi:tában vagyunk 
azzal, hogy a megnövekedett terme
lékenység, a fokozódó versenylendü
let hatalmas feladatokat ró a párt
és szakszervezeti szerveinkre, a vál
lalatvezetólcre, a műszaki értelmi
ségre. Fel kell bontanunk a tervet 
a munkapadokig, s dolcrozóink ke
zébe kell adnunk az öté;es terv in
dul ásakor a tervkönvvecskét, ho(!)' 
konkrét célokért indu Ihasson harcba 
a munka frontján. Megváltoznak a 
vezetés, a munlnszervezrs fel�dab i .  
Hozzá kell se,,.íteni s�t11'1ánovistáin
kat, hoQ"v zavartalanul dnlgo1hassa
nak. Ebben nagv munka vár míí
szaki értelmisé-riinkre. Tov:\bb ke11 
ernsítenünk üzemi bizottságaink1t. 
m['helvb'zntts:ígainkat. hogv azokat 
a feladatok11t. amelveket az ötéves 
terv áll ít pfénk. közi\s erővel, a vPr-
8eny lendlilete\nek fokoz 'ís-íval, jobb 
é� +;,.bb munkával megoldjuk. 
A Vi ö�s7,eműki\rlés, <lolgozóirik 

állhntatos, szívós mnn1rn1en
diilete az ötéve, tervet is győzelem
hez fogjas seQ'íteni. 

A közlekedés 220.000 szervezett 
dolcrozój� vall ia az Ujesztentlő kü
szöbén: Sztálin nevével tiirtilk át a 
termelés frontiát, Sztálin nevével 
indulunk harcba ötéoes tervünk 
diadaláért.!, 

A SzáHítóipari Do!gozfik Nemzetközi s�övets!g 1n�k fe:h:vása 
a vllág szállltóia:,ari do:sozóiho1 
és szakszervezetelhez 

Kedves Szaktársak! Mi, a t.emzet_ 
közi szakszerve:z.eti szárazföl<U és 
fégiközlel<edés ö:>lgOZÓI összejöttünlt 
Bukares:ben, hogy a l,özlekedési 6s 
'IZállftómunlro.sok szoo:álls és gazda. 
�:í.gl helyzetlít megtó.rgyaljuk � 

ség kifej�ztése, va.la,lmnt a szolida.. 
rit fis e1mély[t6!1e. 

S. A szakszervezetek harcának 
megszervezése é6 egybehangolása a 
dolgoz6ina.k ga7.dasági és E,ZOC!ál.Ja 

körnte�lm-t, valamint a békéért 
folytat-Ott kiizdt"lemben. 

4. A szárazfölill. é8 légtközleke. 
dési do'�o,hk jogahal< megvMés61 

(Folytatás a 2. oldal011-) 

megvaló„itsllk dolgoZÓ>n!t nemzet- •--------------------, ------·-----
köz.i szskm:i.I egységét és hogy en. 
nek érdekében létl'('hozzul, a száill 
óiparl dolgozók egységes szerve. 

,;etét. 
Kililönösen fontos e &Z<'J'Vtl'Zet lét 

rehOÚL!!a a je)entegl fCszfilt nemzet_ 
közi helyzetben, em1kor a tókéselc 
árna<lást lndit-0ttnk a dolgozói< Jogai 

6'J !l'Za.bad.,.ága ellen és amlltor a v1. 
!á.g lmpltaUstál az angol 6" a.'lU'Ti. 
Imi lm;>erfalis'.á.k vezetl'sével 6j tá 
rnadószövetsé'{8krt houiak létre, 
hOgy új vllá,g'háborút robbantsa.. 
,a!< Id. 

Növelcv6 munkanélldlllség, sUly 
"yCdö éle1„z1nvonal, a m-.utkafeltéte. 
·ek á.llnn:16 ros'-zabbodli.'18, a hiányzó 
•zociills blztositás, a dol:;-oz61, Jog 
rns,;tot[s/iga, - lme, ez a dolgozók 
helyzete a tők� országokban. 

UJ gau:la.ság') válaág közl'Je;t a 
kapl:atlsta orszá,gO!rban, s "'1Jlel< 
'.erhelt a munkó.sosztályra h1rftj,ik 
'- mu t 6sz 6ta az Amenlwl Egye 
;lllt Anamol<han az li>:irt terrncléS 
\llandóan csöltlten 19 !9 j(diusában 
, terme!és alig 65 sz:'i.za lka a há.. 
'Jorúban elért lei,'lnagas.� bb terme 
'ésnck, ma pecllg már 1 8  11zázalék. 
'rnJ al!\C<".,onyabb, mint 10� likt-6be. 
�IJt>n. 

Ilyen körtilmooyek között a mun. 
l<:'i.Smozgalom harca mind nagyobb 
n6rot11 leez a béke, a szervezkedési 
Jog, a dE'mokratiku, szaba&w.gJo. 
-rok megv.Wés;e, a munkabérek és 
'llunkafeltét"Jek megjavi!lisa, vala. 
mint a sz:>clálls jogok blztos!láB:'I ér. 
10kében. 

Néhány h6napja t.art már az angol 
_.a..,utasok harca béremelésért ame. 
lyet a mnn1,a ·ern1>6lt Jassitá:mval 
-,róMlnaJ, elérni. 

Szeptember hónapban kew6<1öt,i 
az arnerl,kal ,,l'lf!:,sourl..Paclflc'• _ 
vasút m07.rlon�-ezetöinelr. ffitölne1, 
"" mfiszerészcin<"!t sztrájkja a tűL 
-nunka megfizetéséért. 

Erov novem',erében kezd5dött 
,�t hénben (Görögország) a v{u-0s1 
,z6.lilónmnl<á.s0k é8 a s:wl'ilmányo. 
zá-n.11 nlkalmazo�t ö:>1go:r.6k mun 
kabilszünteiése az ámk rendldvüli 
'llt'gnövekcdése miatt. 

1919 novcmbe;:- 25 én, Franciaor. 
1zá.gban több, mint 600.000 vasutas. 
közútL és lég!közl<"kedésJ dolgozó 
'.épett 24 órá.s sr.t:rájklu, többmilli6 
kii!önbözö ipari dolgozóval e3Yfitt � 
'•érek emelése és 6:z.abads!1:;idejU' 
'>lz1 ositá!<Mrt. 

A Je,cn!egJ kőr'.llményeJ, kii'zö•' 
méginkább fon•os nz egész \cih'i · 
•zárazföld.i. és léglkö:z.lel<edési do' 
�ozólnuk szoros e-n,tt:tmítkö-lé<:< 
:'letfo::itossáJl'ú örc!e!tellt megvédés, 
�s a béke mc�6vii,ia ofiljáb61. 

Ennek ördel,ébon Iótesitettük r 
',öztí ' I, lóg-llröz'ekedésl mun!láso· 
2gys6gcs nemzetközi 8zalts:z.ervezt> 
tét ,  mPly magá!Y.ln foglalja úgy r 
,emzetl, mint n ht'lyt s1.en·ezeteke• 
rajra, nem:z.etlw-gre, p<>:1 ' Utal ntzetr 
vagy val':\�t meggyí5z!kMsre való te 
'rlntet nfüktll. 

Az ÖSST,1?8 közlekedl!sl (közűtl 
1.ég1) munl,ásolt s:r,a1,�:e1nel< 
·oguk vnn a nCm:r.E>tkö:z.l ú'll6ba. b?. 
'épnl függeNen\il a'tól, hogy orsit:\.. 
'!;O!< központjnlt 1agja. e vagy sem a 
Szaksz&vezet, Világszövereégnel,. 

A nemzetközi unió célj,11 a követ. 
'.<ezblc 

1. A közűtf. és léglközlekedésl 
dolgozók szaI,szcrveze'eJne,k egyes!. 
!-ése fajra, neinzetiség-re, politil<al 
vilá.gszem1élctl vagy vallási m<'gITT"ö 
"il<!!i6r<' va!6 teldn,et n<ilkül, fii�. 
".C'tlenlil a!t61, hogy snját nemzeti 
:,özpontjuk ré3ztvesz. e a Szrk�zer
•""-"tl Vl'ág-gzövetség n,nnkájában. 

2. Bantu J,ö-tiliödé� blzto-4 
Lása éa kölCliiin.ös nemz.e:.közl Segít. 

Soha nem rem éU eredmények 
szüleUek a szfálini műszakban 

Dolgozóink megtartják és tovább feilesztik 
nagy teljesítményeiket az ötéves terv győzelméért 

Hazánk egyik legfontosabb és leg• 
nagyobb belpolitikai eseménye az a 
hatalmas munkaversenylendület, mely 
forrón szeretett Sztálin elvtársunk ne
vével indult el, dolgozó:nk tíz- és tíz
ezreinek lelk�s kezdeményezésével, a 
termelés frontján vívott harcunk újabb 
és újabb győzelmének az elérésére. 
A lelkes és tömeges kezdeményezés 
pár hét alatt olyan eredményeket ért 
P-1, amelyeket még soha nem tapasz
taltunk Olyan ererlm�ny<.>k születtek 
az egyének minden akadályt elsöprő 
aktív tömeges kezdeményezése foly
tán, mint példAul a Dunakeszi- Főmű
helyben, ahol Ezsöly Lajos fagépmun
kás, aki novE'mber 4 én 1 20% -ot vál
lalt, október 20-ra 1 12%-ot teljesített, 
de december 2 1 -én 2517%-os teljesít
ményt mulatott fel. Vagy az f:sz�k:-Fö
múhelyben dolgozó Bánhidi Oszkár 
marós, aki 1706%-ról 3385%-ra. Bagi 
Aotal fúrós a MAV Hidműhelyben, 
aki 748%-rol 1344%-ra, Takács Pál 
marós az !::szaki JárÓműjavító NV 
üzemében 1 015%-ról 3488%-ra emelte 
teljesítményét. 

Ezek és az ezekhez hasonló esetek 
a legszebb bizonyítékai annak, hogy a 
magyar dolgozó nép örökre szivéhe 
zárta Sztálin elvlár� nevelt és 70. szü
let�snapjára ajándékul a legtöbbet 
a<lla, amit adni tudott: a szocializmus 
építésének meggyorsítását. 

Az elmult hetek l2pa•ztalatai iga
zolták Rákosi elvtársunknak mondá
sát: ,.A magyar munkás szeret verse
nyezni é, versenyezr1e is, ha a mi 
ipart vezetöink tisztában volnának e 
versennyel, különösen az egyéni 
mun.lrnverseny módszereinek jelentösé
géuel". 

Dolgozóink munkafelajánlási moz
galma világosan kifejezésre juttatta a 
magyar munkásosztály és a dolgozók 
egyre növekvő polilíkai öntudatát, sze
retetét é� háláját a Szovjetunió és 
Sztálin elvtár5 iránt, ugyanakkor 
mélységes gvíílöletét és megvetését a 
háborús uszító imperialistákkal szem
ben. 

Dolgozóink tovább viszik eddig! 
szilzalékos teljesítményeiket, tovább 
ejlesztik azokat és a január l-én in

duló ötéves tervben fel fogják hasz
'lálni a sztálini műszak alatt szerzett 
tapasztalataikat, hogy sztahánovista 
munkamódszerekkel é� munkával �yö
zelemre segítsék ötéves t ervünket. 

A IJunakeszi Járómüjavitó NV-nál 
Cserei Sándor [agépmunkás 1 12%-os 
teljesítményét 2017%-ra, Gác, Laszló 
ryártás' lakatos 1 1 5%-ról 19�0%-ra, 
Bagocsi Géza 1 18% -•ól 1482%-ra, 
'>áro'st Antal 1 27%-ról 1 546%-ra. Gál 
f'erenc kovács 1 1 7% -ról 1530%-ra, 
tapos József 128% -rél 1272%-ra, 
Szeidler Pál asztalos 128%-ról 
1272%-ra emelte. 

Említésre érdemes Bartusek, Butyi
ktls és Németh elvtársak 600%-on fe
lüli leljesílményénél a részidök, 4 
órán át teljesilett munkájuk magas 
teljesítményi százaléka. Butyikás Ist
ván fagépmunkás 1 35%-ot ajánlott fel 
1 12-röl és 652%-ot teljl'sitett, de köz
ben részeredménykéot 2290%-ot tel;e
sített. Méginkább (okozták Bartusek 
Károly és Némerh Sándor fag�pmun
kások a részeredménv százalékát Ok 
is 1 12-ről .incjultak 135% -ot ajánlÖttak 
fel és 604 % -ol értek el. 

Bartusek és Németh részered-
ménye 6130 % volt. 

A MAVAUT Autobuszközlekedési NV
nél S!irl József csv. szer�lö 139%-ról 
672-re, Goga Andrá:i segédmunkás 

t08-ról 659.1-re. Szabó VI. Lajot 
nyerges 120.4 %-ról 508.2%-ra Molná„ 
Pál esztergályos 130-rél 484.9%-ra, 
Oberltardt Géza gumicsiszolé 
225.52%-ról 551 .47%-ra. Hargitai Já
nos villanyszerelő 134.9%-ról 
192. 1 % -ra nö\'elte teljesítményét. 

Ha a keresetet nézzük, itt is nal?J 
�!tolódás van mert például Bened11k 
Dávid szerelő, aki 147.1 -ről 642.9%-ra 
teliesílette normáját, 191 .20 Ft-ot ke
r�ett Cf{Y napra 

A Debreceni műhelyben KöventB 
József fényezé azelőtt 156% -ot /irt 
el, az egyéni versenyben már 460%
nál tartott, a sztálini műszakban vál• 
lait 600%-ot és teljesített 1000%-ot. 

A MA V Peslszenll6rinci J árómü• 
javító NV üzemében Tepliczky Jánns 

asztalos saját szerkeszlésG facsiszoló
g�p újításával 887 %-ra emelte te!jc• 
sítményét. Almási Antal asztalos 526, 
Budai /1\áfyás 600, Far!ws L�jos 527 
százalékos tejesílménynövekedést ért 
el munkamódszerátadásának megszer
vezésével. 

A Sopron GYSEV-i műhelyben dol
gozók llirschler Lajos üzemkovács 
503, Bakó István autogénheggeszt.S 
450 százalékot, Raffai Ernő �6. Vigh 
György asztalos 308 százalékot ért el 
a sztálini mííszakban. 

A 11\AV hídműhelyben Bagi elvtár• 
son �ívül !(. iss József autogénheg
geszto 1 76-rol 649-re, lváncsics János 
fúrós 163 ról 405-re, Lengyel László. 
mázoló 1 53 százalékról 5 17  százalékob 
ért el. 

Az !::szaki Járómüjavító NV üzemé
ben Takács Pál marós mellett kiemel• 
kecik Somogyi József esztergá 'yos te!• 
jesitménye 1 . 100 szazalékról 1 560 szá
zalékra és Nagy szaktárs te]jesll• 
nye 280 százalékról 1 .344 száza.ekra. 

Az !::szaki Fűtőházban Szakos Ist
ván SZIT-tilkár és Ungi József ifi él• 
munkás 493 százalékot értek el. 

A MAV lstvántelki Járómüjavítq NV 
üzemében Bar/05 József esztergályos 
615, Nagy János szerszámlaka!os 880, 
Szűcs József fémnyomó 930 százalé
knt tdiesített. 

Még hosszan sorolhatnánk a derék 
vasutas dolgozók kitűnő eredményeit. 
A feni leközölt dolgozók mellett még 
sokan vannak akik, t a�onló, vagy ta• 
lán még nagyobb eredményt is elér
tek, azonban hely hián�•ában csak egy 
pár nevet ragadtunk ki a számos ki
váló sztahánovMából. Amint látjuk, 
kiváló eredmények születtek az egves 
járómüjavitó NPmzeti Vállalatok üze
meiben, de élen jártak a fütöházak dol
gozói is és különösképpen élenjártak a 
„2000 tonnás" -mozgahmban ré�ztvev5 
vontatási, forgalmi és oszlálymérnök• 
ségi, pá lyafeonlartási do:gozók is. 

December 2 1 -én, a sztálini műszak• 
ban 142 túlterhe'.éses vonat közlekedett 
a „2000 tonnás"-mozgalomban. !0.215 
ko�sit rakta', meg, holott edd'g- F Z  őszi 
csucsforgalomban a legn2gyobb teh�• 
sítményük 9200 kocsi volt! 70 százalék
kal több irányvonal közlekedett. 

A sztálini műszakban műhelyeink 
igeo jó eredménnyel dolgoztak. Szep
tember hónapban állagos teljesítmény
százalékuk l09.85% volt. A sztálini 
munkaielajánlás során ez az átlagas 
kilel iesített százalék 154.8%-ra emel
kedett. 

Sokezer a száma azoknak a dolgo
zóinknak, akik a sztálini munkafela iáa
lás folyamán 1 00- 1 10% helyett 19()...,o 
210')� -ot érlek el. 
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Minden erőnkkel támogatjuk Felsárhó�ni 

a termelés éleniárólhoz a Szakszervezeti Világszövetséget 
s ezen belül új szakmai tagozatunkat 

Tekintsetek körül: a m i  tegnap 
mü11elyetekben, gyáratokban, bá
nyáitokban vagy építkezéseitekm\l 
egyesek eredl]"H)nye volt, ma már ott
honos az egész együttes életben, 
szokássá válik, holnap pedig már 
túlhaladottnak bizonvult. I(czdemé
nyezésedet holnap • átveszi a bri
gád, brigádod kezdeményezését 
magáévá teszi az egész mühely, 
az egész vállalat. Atviszik a 
kezdeményezést a termelés más 
ága ira is: ami tegnap egyeseké 
volt, sokezer ember tulajdonává 
lesz. Visszatarthatatlanul, széles 
arc,·ona lon terjed el az ú j ,  a haladó 
szellemű és szerleömlik, mint a1. 
áradó folvó. 

tsrömn,et és IElkcsedésscl vettük tud� IIM.sul, hoqy • S2altlt.is1 es köz1ekedesl cio1qozólt. �4akmal taqozata meqaiaKu1t, 
� vJláqwé1<e -"·cde.mének Ismét eqy ,ayoze.m1 a1 1omas.ahoz ei·kez..U11t1:. M�Q· 

a:,aku,t BUKat e� .. �<:11 a hemzeJ<özi !,z..,,. hto •• hCJLJette,.h'.Jsi Do;qozók �zakma; TaqozalAl. Naqy eredménye ez annak a ua-,os. � kO,,et!<ezeces narcnak, amaJy�t ill v1,aq szervezett munkdsosz1.a,1ya f�a:,'ta_t a �zakszervezeti V�iaqszövetseq h _dny1tasa alatt az 1mp2r,aiista habc> rus usz1Wk é� azo,< berencei, a jobbolda_it aruio mun1<..isveze1·ek eJlen. c.Z•k a _ h1tvany meqflze.;ett üq:yr,ökök azt e fe1adatot kap_�a.k q.:.zdáiktóJ, hoqy meq. bo!1lSak a_ v_haq szerv�ze-:� munkassáqanat< eqyseqet. szakadast idézzenek e,ő • niunká�szervezetekben és •�által qyenqitsék a bé:i<e taborát Ezek • bltanq árulók, akik tel)esen' eladták maqukat az lmperia,istal<nak - kiv.ittak a Szakszervezeti V i I áqszövetseqb61 - . klv;\ltak .3nelkllf, hoqy aaJat orszá, qa_1k �olq(!Zóit meqJ:<érd.zzték voina. A niasod1k v1laqhaboru befejezése e1őtt .a 
�ovJet_ sza.kszervezetek kezdaményeze-5cre Jött letre a világ szervezett dolqozólnak l eqnaqyobb é,dekképviselete a �zakszervezeti Vilaqszövetséq. Neme� 
cé,okat tüzött ki maQa elé melyeket mind�n bec.sületes dolqozó �lismer és maqaévá tett. Mii< ezek a nemes úlok? Harcol a kizsákmányolók ellen harcol a dolgozók maqasabb éle.tszín: 
vonalaért,, harcol az elnyomás minden n,eqn:,'llvánulása ellen, harcol az elnyo, mott és qyarmati dolgozók szervezke
dési szabadsáqáért, harcol a női és 
qyermekmunka védelmff� harcol a 
munkanélkütlséq ellen, harcot az 
eqyent� Joqokért. szabadsáqért, fajra, hemzet1séqre, vallásra és politikai nézetre valo tekintet nélkül és véq(U d• 
nem utolsó sorban, az em.beriséq Wk.é
Jének védetméért. Ezeket • nemes c;élo_ kat, melyek a Szakszervezeti Vllár;,s.zövetséq alapító okmanyában foqlaltatnak elfoqadták és alálrták az USA szak'. 
szervezeti szövetséqo1, a CIO és az AFL, elfoqadták és a láírták az anqol 
azakszervezeti szövetséqek, a Trade 
Unio-nok is. ElfOQadták azárt, mert 
uját orszáqaik szervezett dolqozól kll
vatelték eme iqaz tis emberi cé'ok meq
valósttAsát. Azonban m4ir az aláír„ 
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parancsainak meqfele16en, a Szakszer• 
vezeti Vlláqszövei·séq eqyséqét meq. 
bontsák - ,: Szakszervezeti Vilác;iszö
vetséq harcos vezetöséqe naqy tUre
lemmel, három éven kereszill tárgyalt 
ezekkel az árulókl,al . azért, hO<Jy meq
,iyózze <'lket a Viláqszövet.éq eqyséq6-
t1ek döntó fontossáqáról. Azonban ezek, 
az urak nem fogadták el a Szakszerve.. 
:reti Vl láqszövetséq ama felhívádt. hoqy 
ezel< az urak tartsanak országaikban 
szakszervezeti konferenciákat és ott a 
l.eqdemo'-<ratikusabb mödan maqu!< a 
uervezett dolc;iozók döntsék •I ezt a 
kérdést. N Pm foq.;"td+ál< ,..1 azért, mD:rt 

ft!l nek odaállni a do qozó tömeaek elé, 
akik már tlsztin és viláqosan l.itják 
vezetőik aljas árulását. 

Nézzük meq tehát, hoqy kik ezek az 
jrutok - af.<1 k azt monaJá.k, hoqy bk 
nem foqlalkoznak pol1t.il<ai kérdés�kket, hoilnem C51.WK -il rnunkassa.q qazdasaq, ha/)'41:e�•v•I fOQ,alkoznaw.. t:.zek az árufoi< ncin t�ra.gznak a munkasosz,.a1yhoz. hanen, maquk Is vaqyon, helyzetUknel fo.Jva a t0kt!s os.z!a1ynoz tan.az. nak - naqy vaqyor1ok..<al rendeikeznek - _fize\ésU < ,s naqy összi..gekre rUq, �v, 1 �-..es ezer dolJM, amit méq az 
�mper1ahs_t.áktol . kapott naqyösszeqü JUt...atasokkal eqeszicenek ki.  E.z tehat a 
maqyarázata annak, hoqy mi11den tenykedesUl<kel lmperiall•ta qazdálq érd• kelt szoiqálják. 

A Sukucrvezetl Viláqszövetséq ezért 
arr.t veae az ir.inyt, hoqy létrehozza 
a kU.fönböz6 szakmai taqoza.tokat és 
el:en keresztül módot adjon a kUtön• 
böz6 or.Szdgok szakmai sza,<szervez• teiben tömbrült szervezett dolqo.2:óknal-,: csatlakozni a Szakszervezeti Viláqszél
vetséq célkitQzéseihez. A most meqa lakult Szál l itási és Közlekedési Ool• 
qozók Nemze\közi Szakmai Taqozatahoz eddiq 6.5 millió szervezett dolqozó 
csatlakozott. Az alakuló konqresszuson 
1 1  orszáQ 55 de1eqátusa vett részt ezenkívül táviratban Jelentet.tél< be 
csatlakozásukat Ausztrália, Ho. tandia és Alb.ínla szállítási és közlekedési szak• 
szerveze ;_el. A konqresszus nieqv.a;asztotta aln!!kséqét, titkárát és •llenl5rzl5 
bizottságát. Elnökének Dronard eivtár 
sat. a francia vasúté dolqozók deleq.i-

:.U�in ���1fif��n�á�:�
ar

.'in��t;��s: 
totta meq a konqresszus. Az eHenörz6 
bizottsáq taqjaí közé Gáspár elvtársat, 
a Maqyar Vasutas Szakszervezet f6tit· 
kirát választotta meq. A szakmai taqo. 
tat székhelye Bukarest. Allandó és 
szoros kapcsolatot tart fenn a titkár
sáq • viláq szervezett szállit6fnunkás 
szaknervezetttfvel •ls a Szakszervezeti 
Viláqszövetsóqqel. A szakmai taqoza\ 
:��pf��ttts�t �;"
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vlláq szervezett szál lító •s közlekedés! 
dolc;iozólhoz Intézett felh lvás padlq pon. 
tosan mec:,Jelöll uokat a célokat, me
lyeket a szakmal taqozat harci fel• 
adatként mlnd�n szervezett szil I lló ,s 
közle!-<edésl dolqozó alá t0zött. Els<'l ás 
leqfontosabb harc:! feladat ma a vlláq 
béké/ének védelme. Ebben a harcban 
é!en J�r A Sztlll ln elvtárs illa! vezetett 
naqy Szovjetunió •• szorosan felzárkó
zik ehhez a fronthoz a vlláQ vala• 
mennyi szeyyezett sz"lltó 4s k6zlek•· dési dolc;iozója Is. Büszkék vagyunk, 
hO(Jy a szakmai taqo,�t meqa l�kítád· 
ban részt vehetünk. Minden er!!nkkel 
ás tudAsunkk•I azon leszUnl<, hoqy • 
szakmai taqoz:at c6'1dt0z:ése1. melyek a 
ml c:élklt(lzése!nk ia, maradéktalanu l 
meavalósuljanal<. 

tl jen a Szál l ító és Közleked�sl Dol• 
gozók Nemzetközi Szakmai Szövetsége! 

tl jen a vl láqbéke erós bástyája, a 
Szakszervezeti Vlláqszavetcéq! 

Leánvfalvl Árpád. 
ar Autotaxl NV 

Qépjíi,-n,1-rv"'Ztt6je, 
Budapest. 

Novemberben 
174 iavaslatot nyujtottak be doif!ozóink 

Vórholó évi meg akorílús 965.525 Ft 
A Közlekl'dés- és Postaügyi Mi

nisztérium Uftási Osztá!Yának köz. 
lése szerint november hóban 850 
dolgozó nyujtott be uj ítá5-i javas
latot. Az elfogadott janslafok szá
ma 174. A f_olyó hóban megítélt dí
jazás összege: 63.478 forint. A vár
ható évi megtakarítás 965.525 fo. 
rint. 

Ha a benyujtott újítási javaslatok 
megoszlását ve5szük figyelembe, 
akkor ezek a következő ajatokból 
tevődnek össze: 

Ujítási javaslatot nyujtott be 495 
vasutas, 26 hajós, 1 7 1  gépjármű
ve1.ető és 1 58 közúti közlekedési 
dolgozó. 

Elfogadták 70 vasutas. 3 hajós. 
66 gépiá rtnűvezelő és 35 közútí köz
lekeMsi dolQozó javasl�tát. 

Folyó hóban a me�ítélt díjazások 
így oszlanak meg a rokon5zakmák 
kózifü: 35.735 forintot a vasutasok. 
1 .505 forintot a hajósok, 1 9.278 fo. 
1 intot a gépjárm fívezet6k és 6 9 1 0  
forintot a közúti közlekedési dolgo
iók kaptak. 

A várható évi megtakarítás szak
mák szerint:  668.307 forint a vasu
tasok á ltal elfogadott javaslatok 
után, 16 .  t70 a hajós, 223.009 a gép
járművezetők és 57.939 forint a köz
úti közlekedési dolgozóktól elfoga
dott javaslatok után. 

A sztahánovisták a technikai ha
ladás. a termelés növelésének 
1.:íszlóvivöi. ők azok, akik megdön
tik a;,; elavult normákat és újakat. 
magasabbakat hoznak létre. 11k 
azok, kik feljebb emelik a tPrmelé
kenységet és ki igazítják, tú lteljesí
tPsre vezetik  a gazdasági terveket. 

Sztálin, a sztahánovisbík első ér
tekezletén, 1 935-ben mondott beszé
rliih<>n kiemelte: ,.Nem világos-e, 
hogy a sztahánov-mozgalom képezi 
iparunk jövőjét, hogy magában 
rejti a munkásosztály jövendő kul
turális technikai fellendülésének 
magvát, hogv feltárja előttünk azt 
az utat, amelyen és c�ak amelyen 
IE>het elérni a munka termelekenv
ségének azon magas jelzőszámait, 
:imelvek nélkülözhetetlenek a szocia
l ízmÜsról a kommunizmusra való 
áttéréshez és a szellemi munka. va
l�mint a testi munka közötti ellen
tét megsztintetéséhez." 

N ,ncs olvan válla lat a Szovjet
unióban, Ahol a sztaháno,risták ne 
mut�tnának példát a munkában. De 
A sztahánov-mozgalom beköltözött 
a kolhozfa lu élet,.,he is, meghódította 
a kolhozparasztok és parasztasszo
nyok töm0geit.  

A srnvjet emher munkája. lelkes'tő 
oél·fa és korlátlan lehetőségeket tár 
fot az a lkotás elütt. A swcial ista 
verseny kölcsönös elvtársi segítség
nyujtásra alapozott elve minden 
dolgozó számára megnyitja az utat, 
hogy fclemelkedhessék az  élenjáró 
sztahánovisták színvonalára. 

A sztahánov-mozgalom - mint 
minden haladó szellemű mozgalom 
- állandóan fej lődik, gyarapodik, 
változatos formákat ölt. A szovjet 
vál la latokban mind nagyobb mér1ék
ben kapcsolódnak be a mérnökök és 
rechnik11sok a munká-ok versenyébe 
és mindig több élmunkás vállal 
vérlnökséget azok fölött, ak\!5 rászo, 
rulnak a segítségre. Mind nagyobb 
ha liga !óság vesz részt awkon az 
előadásokon, amelyeken az újítók 
módszereikről számolnak be. A mun• 
l<ahelven, a szlahánovista iskolák
ban. ·a fiatal újítóknak és észsie
rűsítijknek rendezett tanu !mányi órá
kon keresztül és még sok más vál
tozatban jut ki feje7.ésre a szocia l iz
mus elve: a kölcsönös segitségnyuj
tás és a közös fellendülésre irá
:1yu ló törekvés. 

Vannak még olyanok, akik igye
kezte'< mentesii lní  az egvéni kocká
zattól, igyekeznek régi módon állni ,  
. ,kipró�á lt" módszerekkel dolgozni, 
a régí normák szerint. Ujítókra és 
egyre több ujítóra van szükség, akik 
�zemheszá llnak a régivel, az el
avu lltal. Az ujitó az  élen járóért 
küzd é, harcban éri el sikerét. 

______________________________ _, A sztáHni öt<'ves terv határidő 

(Folytatás az 1. oldalról-) 
.,Egyenlő munkáért, egyenlő bért'' 
e!Yét aJkaJmnzva az ö. s7.eS száraz. 
földi és léi;Jdolgo.tó!,r-a, rajra, nemre, 
nem:r.ell.•égre ,·aló tekintet né!Wl. A 
munkabére!< t',melése és a vásárlóerö 
blzb�i ás:,,. 

5. A mu,kaer/í felhaszná!Asának 
itllan1oó bb;tosltása. 

6. A dolgozóknak és osaláojuknak 
gegitségnyujtás a munk:tnélküliség 
leküzdéséhez. 

7. A n•unl,aidő l<Pszállitá�a.. 
8. t:vl fizetöses sUlbadság é1i sziln 

aa.p,ok blz!o�t:ása. 
9. A munkafeltétele!, megjavítása, 

tNjos hlgil"nla és Pg�zségvé-delem. 
valRmint jö!<Hett's bakset., beteg. 
� öregségi bfat<J6itás, továbW •in
in·enes o;-vo,i kez<"lés. 

10. TiJalcnn a nől< o:iya,n munka. 
körben való alkalmazására, amely 
egészségtlkre ártalm36. 

11. Az üjít!lág jövlijének biztosftá.. 
sára minden szállító!pari ágazatban 
trrnulá�ukra és szakma-i képzésllkre 
alkalmazott kedvező feltételek meg_ 
szabá"IS által. 

12. Oktatás a szak.mai beteW'égek 
fis balesetek meg:elő:r.ésé:ce. 

13. A munka véd.elme a dolgozók 
rés7.ére. 

14. A nemzetközi szövetség a mun_ 
ká.Stö1negek kllwtt ttapopta. feJvilá.
gosjtó munl,át fog vé�eznt és lelep. 
tezi az ,nnerfüal munl<ásegyesületek 
ált11 veretett (AFL, CIO) szaka.dár 
szakszervezl'>:ek munl,áját és tovább 
ba.rcol a londoni konferencia szaka. 
dárj"-l e!l!'n. • 

A Szá.llitóipari Dolgozók Nem_ 
zet.közt 87,övet.s,<ge azzal a felht. 
vá,,snJ fcrdul a 11:r.á.razfllldi éli Mgt. 

n!őtti teljesítéséért folyó h arcban 
awk az emberek járnak az élen. 
:ikik a sztahánovista munkára le1-
1<esíti5 pél dát mutatnak, akik úi tar• 
ta lékokat, új lchetöségekrt tárnak 
1el a munka termelékenvségének 
0melésére. Az uj ítók, a sztahánov
lsták első sorniban a kommunisták 
hala dnak. Azok az eszmék, amelve
ket Sztálin fejtett ki a sztahánovls
ták el ,ö értekezletén, eleven testet 
·iltlittek és öltenek. 

közlekedés dolg·oroihoz, hogy csat. 1 838-ban Boris SzemJanovics Jakobi lalrnzr.anak a nemz.etközi e:iövetS<';. orosz tudós ezelőtt nem lá!ott motoro,._ 
hez és barcoJjanal, velünk fenti cél_ hajót épitett, ameíyr� elektromác;ineses 
ja.lnk mcgvalósitásáárt. �:;,tf� ü���tt sze;elieévá�. á�o!f
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A nem7,ei,közi szövetség arTa h1vJa tize11né17y utassa l a fedélzetén. 
fel a világ ösues szállitóipari do),. A viláq elsó tenqeri szemafórlát eqy 
g07,óit hogy még szélesebbl<öríl te-. balti hajórajon használtál<, amelyet 
vékooységet fejtsenek ki a béke, a �!jgJ:;"

n
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en
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szabadság, a demokrácia, valamint A tenqerl sze:-n�fórt 1 808.ban A. Buta
a munkAsosztály nt'mzetkllzi egy!lé.

l

kov, a balti flotta hadnaqya találta fel . 
génel;: megerősitése érdekében. , nét,ü�g;,

1
J:i!��;

G
���iatár;;_

11a l
!

tv
;:��� 

l!lljen a Szárazföldi. és Légtközle_ Jetunió s�jtóját, sokszáz külföldi és 
kedésl Dolgozók Nemzetközi Szö. mind!" ma9yar uJsii.qot, sza!,lapot, 

folyóiratot f1ayel és ezekből készlt lap-
vet9ége! szemlét. Kí11földl lapol, h lranyaqát ma• 

:f:ljen a Szakszervezeti. Vllágszö qyar forditásban adja. Cím: Budapest, 
ve�! · Íói., S�i"t�:n-könlt t2, 1. 3, - Tele-

Pártfegyelem és szervezettség 
Sztálin elvtárs arl'a ta.nit bennün.. 

ket, ha ,,a Párt" g:raltor'latl harcá... 
ban meg a.!,arja. örlznJ so1·uinak 
egységét, egységes pr.o1etárfegycL 
met kell, hogy bevezei;S6n, mely 
e;.yformán köteIE>z.ő az összes pá.rL 
tagokra., núnd a. vezetGJue, mtnd 
pedig az egys7..er(l pá.rtlagokra. 
.tl;pp<:>n ezért a. Pártot nem lehet tel. 
oszlani kivá.l.aaztottl).kra.", a.klkre 
a tegyelJ;, nem köte'e7.,ő � ,.Jd
rel<esztettekre'', akik köel.E'6Pk a.Já,.. 
vet,nl ma.guka.tt a. fegyelemnek . .E tel. 
U'telek nblkül nem tudjuk mr-g_ 
!ír!zni a Pá.rt egét;zének és sorftlnak 
egységét. 

A "Bolsevtl, P� annak alapltói 
é« vezérei - Leflin és Sztálin -
mindig rendkívüli jelentőséget tu. 
1aj<l011Hotttak a pé.rlngyelemni'>k. 
Lenin ba..ngsúlyo-;..z.a: ,,Alti a J.eg',e. 
vésbbé 1s gyengítl a. proletariátus 
pártjának vasfegyelmét (külöllÖ!en 
a. proletárlátus dikt.aturája ideJén) ,  
a.z tuiajd.onkÁppeu a burzsClá.z.lát ge.. 
git( a proletáriátus ellen." 

A pártfegyelem ezüliSéges és 
eN:ldmény� mivolt.a )egtL•ztAbban 
mutatkozik meg egy. egy pártsi,er. 
vezet mtll<öd,és.ében_ Ha Jó a pártfe
gyelem, a gyakoriati munlca során 
nem keriilheútek fel olyan tények, 
amelyek a szervezetlenségre és p,\rt.. 
fegyel� megbontására VffA'tne.k. 

NEm egy gyár életének munkája 
blzonyftJa, hogyha pbldául a pál't
n.en-e:ret nagyobb súlyt helyez a 
flataf kommunisták nevelésére, rá.
s:rol<tatJa őket a fegyelemre és boL 
aevik 1F.tervezettségre, akkor a gyár 
kollekt(vájáoon a.zonna1 észttYehető 
a polltlkal tö111egm11nlta javu!Asa. De 
ttll ezen, az ilyen gyárak hamarabb 
tdltel.Je$ltik a. s�rvet bl nogyo"l>b 
mértékben _Javft!á.k fel a kib<>csá.. 
tott gyAT"(má.nyok mlnÖ86gét. 

Egyik legfontO!l8-bb esz.köze a 
11zmvezett8ég hl a fegyelem foko7.A
�ának a munké,ban a ttllJesltménY 

0Uenőr7hoe. Ez 1ehet6vé teszt a bol.. 
11evik fegyelem megs2lllirditá&\t. � 
a kezdemhnyezés, vala.mint az a,lkotú 
hév megnyílatkO'Lá..s:í.t. Nagyon fOl\. 
tO!I azonban, h<>gy az etlenllrw 
módszereg legyen, mert .-k ez 
e�ben ,,ezet célhoz és Jclzt a hibá
kat, a hiányoesá,goka.t, a Pá.r� t-11 a 
ga..,dllságt szervezel,fék munlmijáAion. 
Ezenf4'?1tl, O'!lak igy bu;toslthailt a 
P:\rt és a kOnná.ny hat.árOZ'.ltal.nak 
,·égrehajté.sa. A hel,-- bt ,izaJc,,r.e_ 
rílen szervezett telr.s(tmélly.ellen
l!rzés ll dolgcnók:at na.gy és m.úok 
lránlí i;;-éllyeSgégre 11evcli, foi<o,,.za 
felolőeségérz"'!fiket és megerQ'<I(! 
közöttük a. Pofflü.at "8 párt,. 
fegyelmet. 

Ha. a Pá.rt egy.egy terftJeU bl"l'(t-
111\ga rendsZ6J'e6ell. megvit&tja az 
alapszervezetek titkáraival a. munka 
fODtOII kérdéseit, nagymhrtókben 
h<>'l'zájárul ahhoz, hogy feltárják az 
alllpSzervezetek mílködé<lébl:'n ee<'"t
leg előforduló hibákat és azonnal 
ki h jmitják a,zokat. Nem 18 •z6iva 
arról, hogy ilymódon minden J4'betö
�g megvan a jól be.vált �pas:áala.. 
tok átadására. 

A Bol-ik Párt terllleU blzott. 
ságai az atnpsmrve-retek mnnk�t 
mlndenckelölt azzal javitott;ák meg, 
llo!,'Y na.gy gondot fo.-ditott:ik a 
kommunisták ideológiai nevelésére 
é!I a pártfegyelem megszll:ú-ditására.. 

Az alo.pszervezetek pedig állandóan 
kllztlenek egy-eg-y munkarerül� 
11zinyoJUiállak tovl!.bbl enieléséér-t. 
Munkájukhoz erőt a. �rUleti bizott. 
�llgok tanítása. ad. Ez elslí8orbal"l 
arra tráDJ>,u, hogy fokoua a fele. 
tl!M6gérretet a. kommunlstákbaa 
és arra nevel, hogy saját munkája. 
mérlegelárenél mindenki az t!.lli.in 
érdekelt tart5a szem előtt. 

.A Bolsll\ik P11rt tagjlli a tudatott 
fegyeiom szellemében nevelkednek 
6& fejlődnek naggyá.. 

A Z  Á L L A M I  T E RV E K  
végrehajtásának feltétele 

A szovjet ren&ze:r ldalapja a ségek, sz,olgála1i kötelességek eTill,. 
Bolsevik Pá.11 pali jkáia. Ez a tásának; a kitiiZöt. feladatok ha
Szovjetunió vala�ennyl gyözelmé-- táridöre történő végrehnjlásán�lt; 
nek forrá�a. S:=tálin nz1 tanítja: & gazila�ágc.sságnak és karcKOs
ahhoz, hogy a,; utunkcn felmerülö ságnak. 
mindenr-endü nehéz•�g�t legytznes- A fe�össégérze• kinevelése .mln
sünk, mindenekelö t arra \'a,n szül<- den munkásban., mlnder. dolgozóban 
ség hogy a Párl által kidolgozott _ feJelö,sségérzet a-:>: állammal 
helyes politidrn megvalósuljcn ol6 szemben : nagy politikai jel1!J:ÍÖ
te!jes egéezlbcn gyakorlatt.i váljék. ségü ügy, a dolgozók kommuni,ta. 

Klllönösen fon�os jelentöségü a. nevelésének legfőbb al-kotó része. A . 
Párt irányelve. teljesi[ésének llllen- magasfokú ön tudEtosiság és fegyel„ 
örzé;;e és a különböl.() fetadat"kra a mezet" �ég, a. szerveu?tt ség és a. 
munkások Jtiválas,,lása. s�tálin munka.ban való ap1ólék<>seág nél
már 1927-be.n - a XV. mosz.kvai külözhctcflen feltétele a komm11-
t:rü1e11 pár:konfe'l"encián - n1on- nista é_p:14, munkájában beikövet-
dotta: kező 5oroza os sikereknek. 

,.Az emberek megválaaztása és a A szovjet do}goZók miTiiós fö .. 
végrch?.jtás ellenörzé� - ez az, tnege, a sz.ovje., nép bir1 ·,káJ1:an van 
amelynél Lenin é!ére álrt:t,a a a.z;osnak a tulajdonság0knnk, ame. 
kérdén utolsó teszámolójában. Ugy lyek sz.ül<sége,:ek az állami é3 a 
gondolom, LC>! in ut•sítását egé,· z munkafegyelem következ,t e'$ betar
éprtcmunkánk foly.;mán szem elő t tá;á.hoz. Ez a Bol,evik Pá.rt Fok
kell tartanunk. Ahhoz, ho:sy az éves fársdhatatlar 1evékenyslJi;ének 
épi1ést veze�slil<. nem elég helyes eredmenye, amellyel a dolgqzókat a 
[ri'nye'v.;kkcl re.n:lelkez„i : - a ve- szocializmus szellemében nevelte é8 
zetö allásokba, gazda.sági, ezövet• amely csodálata� ere<lmények--t 0zül 
kezd! és bármnyen egy�b ép! ö- nap mint nap az épi'ő munkában, 
munkához olyan embereket kell ál-
llt~nj, akik felfogják az Jrányelvek 

a Népszava ujdonságai 
é, tclmét é.:J jelentö:,égél, akik be
csülcle!en és lelküsmere esen ke
r ;.ztill tudjá� vinru a>: jrányelve
kd. akik az jrá.nyelvek keresztül- A. Zápotocky: UJ harcosok sorakozója, 
vi1e!ét nem puszta fo1mali á,nak. A baráti Csehszlov;ik K6ztársasáq mi
hanem a. becsül�t ügyének, a Párt
tal és a muill<ásosztállyal szemb\"'n 
renn�ll6 legfontosabb kötelességük
nek tel{i!ltl·k." 

niszterelnöf<Einek regénye a cseh mun• 
kásmozqalom h<'lsl,oráról, Ara füzve: 
1 5.50, kötve 20� Ft. 

A „József Atti la" Pályázat Dljnyertea 
lrásal . Ara: 6.50 Ft. A Bolsevjk Pán az emelkedett 

ti-z.m<>l•ég és öntud i-•s/\ i.. e. szo
ctalista ha.z:t fáradha. atlan szc]gá. Fehér Klára: Az „Ell5re" örs pályázat 
lata. az állami és a munJ<.a.fegye- választ. A qyárak, az üzemek élet�nek 
lem szigorú betartl!.sa 6zeJJen,ében meqismerése. a mun ka szeretetére ta• 
nevel j a népei A szovjet ernbcre·k nítja a qyermekeket ez a színes, érde. 
millióit mjndaL munJ,;ájukban cipő- kes lfJúsáql reqény. Bech Judit rajzai• 
rorb3n az állam érdekei vezérllk. val. Ara: kötve 1 0.- Ft. 
Ennek ékes,szóló kif�jezöje a há
�orú utáni szt�linl ö éves forv ha• 
t� ridö előtti ieljesitéséert ind!b' t 
népi sZOCialisa ver,.eny. A l<emmu
nlzmus élpité.sének nagy feladntai 
megkövet�hk a dolgozók sz"ci:> lista 
öntu<latának állandó emelését. kez
deményezés\ik és a1kotó kész,éiruk 
fokozá.oát a termel�sben, az állami 
fs tár�adalmi munka valamennyi 
terü!et',n. 

Ahhoz, bogy valamennyi dolgozó 
!Sikerrel teljesjthe1'8e az elötte álló 
felad-� 'okat, önfelá.ldozóan kell 
rzolgálniol{ szocialista hazá.jul1at. 
éber őrködést keli kifejteniők a 
szovjet állam érdekei fele1t, meg
Rlknv� s nélkü: be 1,ell tar'anjok 
törvénye1ket és az állami !egyel. 
met. A Párt éc a kormány ha1al
mas jclentö.ség<,t tulajdonit az el
sz�molás helye.s meg;zervezé.,;ének 
a. népgazdaFág valamennyi ágáb&n; 
a _jelentések, adatszolgál 1aiá,ok hl
tele.iSé&ének.; a j:liva.Wi, kö�elezet� 

Z. Perlja: A qépek története. Az em• 
ber munkaoszközeínek története a kö
baltiitól a modern qépórlásoklq. Sok 
képpel, ábrával .  Ara: 8.50 Ft, 

Abramov: Kis villanymotorok házi 
készitése. Játszva tanit a villamoss,iq 
qyakorlati ismerésére ez: a kltün6 szov„ 
jet ifJúsác;ii m0szaki könyv. Sok képpel, 
ábrával. Ara: 6.50 Ft. 

Abramov: Kis q6zqépek házi k6szí• 
tése. Hoqyan lehet eQyszerü eszk!!zök. 
kel Jólmúkcd6 kis qépeket készíteni, 
Sok c;iéppe l, ábrával. Ara: 6.50 Ft. 

Az elektromossáq vi láqa. A tudomá
nyos megismerés mel lett az elektromos
sáq qyakorlatl alkalmazásánal, óriási 
,erületeire ve2�t el, ez a közel 300 ol• 
dalas könyv. 21.lO képpel, szöveqen ki. 
vül i táblákkal. Ára füzve: 30.- Ft, 
kötve: 38.- Ft. 
N é:PSZAVA, a Szakszervezeti Tanács 
Könyvkladóvállalata, Budapest, V4 1. ker„ 
Erzsébet-körút 1 7, Telefon: 2:lp-026, 
223-447, 



' Í950 Janu!r I. K O Z L E K E D 1H 

� 

A bél.éért vívott harcot erősíti 

a Szállítóipari Munkások Nemzetközi Szakmai Szövetsége 
- Részletes beszánioló a kongresszusról -

:Amint megírtuk, december 8-án há
somtagu delegáció utazott Bukarestbe, 
hoV a Szállítómunkások Nemzetközi 
Szovetségének alakuló kongresszusán 
a maievar vasutasokat, közlekedési al
kalmazottakat, gépjám,íívezetőket és 
szállítómunkásokat képviselje. 

méltó módon készült fogadni a világ 
minden részéből érkező küldötteket. 

ták a küldöttséget, s mindegyiküknek 
nagy virágcsokorral kedveskedtek. A 

fogadtatás 11tán autobusszal, a kül
földi delegációk részére fenntartott 
szál lodába mentek, ahol külön szobák
ba helyezték őket és tolmácsot osztot
tak be melléjük. 

A magyar delegáció még aznap 
délelőtt látogatást tett a bukaresti 
maievar követséieen, ahol Széll elvárs
sal beszélgettek. Utána megtekintet
ték a 'Sztálin elvtárs születésnapjára 
készített ajándékok gyönyöríi kiállítá
sát, amelyet a kormánnyal egyidőben 
még a megnyitás előtt néztek végig. 

A román vendéglátók ebéd után a 
Béke Kiállítást mutatták meg magyar 
vendégeiknek. 

Ugyancsak 9-én érkezett meg Buka
restbe a Bulgáriai Száll ítómunkások 
Szakszervezetének Küldöttsége is, 
Stoian Stoicov Stoia11ov szövetségi el
nök vezetésével. 

s 

ámiltásába.n., anl'..:ál jobban megbe" .. 
csülik öt a ka:p:talista körökben. A:. 
tőkés országok igazi urai tölé!et:'
sen megé1'tilk, hogy a rr.unkások kö-
7JÖ t iiyen ügynölcölk segftsége nélkill 
lehefa'Hen őket irir.-yitani és az aláJ,, 
rendelt..� állapoMuban tartani. 

A magyar delegáció tagjai - Gás
pár Sándor, Földvári Aladár és Tóth 
Béla elvtárs-ak - december 17-én ér
keztek haza Bukaresiből. A küldöttek 
beszámolóiból a következőket tudtuk 
illeg. 

A szövetség megalakulásán népes 
küldöttségek vettek részt. 8-án reggel 
Bukarestbe érkezett S. Rosztovszkij 
elvtárs, a Szakszervezeti Világszövet
ség titkára, aki a Világszövetség ve
zetőségét képviselte a kongresszuson. 
Ugyancsak 8-án érkezett a fővárosba 
a francia küldöttség egy része. A kül
döttség tagjai: Drouard Alfonse Jo
seph, a vasúti munkások szövetségé• 
nek titkára, Jules Crapier, Leon Tre
inse és Pierre Anguetil. 

Megkezdődik az kongresszus 

A TUC a OIO, az AFL és máil 
országok ' sz�kszervezeti ve.e(t3i Ili 
ka'!)ita,li,.sta társadalomban elfogla)
helyzetüknél fogva való,sá,gos Uzlet_ 
emberel,. S0IDil1.Íben sem m:.ro.dnak 
el a vá]lalafulk fönöMi mögött, sem 
élstmódjuk.ban. sam kapczol:itaik.
b::.n, sem id'eológiájukbon. Green, aa 
AFL elnöke pi_ : évi 20-000 dollárt 
k:ip. Murra'I/, a CIO elnöke 25.00o.t, 
nem szá.nútva a különföle pótjöve. 
deln'leket, melyeket á1lá5uk rév€11 
élveznek, Az AFL egyik alelnöke, 
Mathew waiz egyben az űgynevezett 
MuDJkásbiz1:os'itó Társasá� e.lnöke Yf 
és min.deill'ki wdja Amer1kában, hogy 
M. Wall személyes vagyona már ré
gen megha.mdta az 5 millió don1.rt;· 
ezek - ha ugyan l�1ct őket annak 
nevezni - a ,,rnunl,ásve'clérek", ak� 
a,: amerikai �rvezeitekben mű-
iködneik. 

lt, Román Népköztársaság fővárosa 

Mit mondanak 

A Szaktanács vörösbe burkolt ülés
termét hatalmas jelmondatok, zászlók 
díszítették. Orosz, román, francia és 
angol nyelven hirdetik ezek a jelmon
datok a nemzetközi proletariátus egy
ségét. Négy nyelven, egyazon hittel. 
A szónoki és elnöki emel vény két ol
dalán az értekezleten résztvevő orszá
gok lobogói fonódtak egybe. 

a francia küldöttség ta,:dai 
'A francia küldöttség tagjai Buka

restbe érkezésük után nyilatkoztak az 
AGERPRES román sajtóirodának a 
francia munkásság helyzetéről, vala
mint a francia munkássáienak az impe
rialisták ellen, a békéért és a hala
dásért fnlvtatott harcáról. 

A küldöttség tagjai kifejtették, hogy 
í francia frank vásárlóereje állandóan 
csökken, miközben a Franciaországban 
egymást követő reakciós kormányok az 
utóbbi két évben a bérrögzítés politi· 
káját alkalmazták . . • Ez a népszerűt
len és munkásellenes politika a külön
böző termelési ágakban dolgozó mun
kásságot egyre tökéletesebb egységbe 
kovácsolja, a jogos követelésekért foly
tatott sztrájkmozgalom pedig egyre 
aiagyobb méreteket ölt. 

Ezekben II sztrájkokban eddig, itla
gosan több, mint hatmillió munkás 
vett részt, közülük 400.000 vasúti 
munkás. Ez azt jelenti, hogy 

Franciaorszát 450.000 vasutasa 
közül 400.000 résztvett a sztrájk• 

ban. 

Elmondották a francia küldöttség tag
jai, hogy a munkásosztály sínyli meg 
a Marshall-terv „áldását", valam:nt 
azt, hogy Franciaországot kiszolgál
tatták az imperialista lrösztöknek. A 

munkanélküliek száma napról-napra 
emelkedik. A francia munkásosztály 
azonban mindenkor harcol és ma is 
képes harcolni azok ellen, akik rab
$ágba akarják dönteni. Az a hatmillió 
szavazat, amelyet Franciaország dol
gozói a békére adtak, azt bizonyítja, 
hogy készek eltökélten harcolni az an-

gol-amerikai imperialista háborus 
uszítók ellen. 

Franciaországban október _2-a, � 
Nemzetközi Békenap nemzeti unneppe 
vált, amely újabb alkalmat adott a 
francia munkásságnak, hogy kinyilvá
nítsa ellenállását azokkal szemben, 
akik háborúba akarják sodorni a Szov
jetunió és a népi demokráciák orszá
gai ellen. 

A francia rakodómunkások megta
gadták a Vietnámba címzett fegyver
szállítmányok berakását és ezzel se
R"ítséieet nvuitottak Vietnám szabad. 
ságharcos népének. A francia munkás
ság azonosította magát a görög nép
nek az athéni monarcholasiszta kor
mány ellen folytatott harcával. A fran• 
cia munkásosztály szava is hozzájá
rult ahhoz, hogy a mult napokban 9 
görög demokrata harcos halálos ité!� 
tét meirváltoztassák. 

Nemzetközi együttérzésünk szelleme 
- mondották a francia kiküldöttek -
a hős spanyol köztársasági harcosok
nak nyujtott segítségbén is megnyil
vánult. De mi nem elégszünk meg ez
zel. A dolgozók nemzetközi összetar
tását még szorosabbá kell tenni, hogy 
a leigázott népek kiszabadulhassanak 
a tőkés rendszer rabláncaiból. 

Jules Carpier. a francia vasuti mun
kások szövetségének titkára elmon
dott.a, hogy a francia vasuti munká
sok harcát az akcióbizottságok segít
ségével szervezik meg. Ezek irányítják 
a rövidlejáratu sztrájkokat. Másfél év 
alatt Franciaország különböző részein 
több mint ezer ilyen sztrájkot rendez
tek. 

Még néhány perc hiányzott csak n 
�rtekezlet megnyitásáig, a külfö:di 
vendégek már el[oglalták helyiket a 
küldöttek asztalainál. A középső pad
sor első sorában foglaltak helyet a 
szovjet szállítómunkások képviselői. 
Hosszantartó taps fogadta őket, a szo
cializmus nagy országának fiait. Min
den szem feléjük irányult, ők a kom
munizmust építő szovjet ország mun
kásainak üdvözletét hozták a kon
gresszusra. 

Möf7öttük foielalt helyet a lenievel és 
csehszlovák delegáció, s utánuk a de
mokratikus ném<!l köztársaság szállító
munkásainak küldöttei következtek. 
A középső padsort a Román Népköz
társaság küldöttei zárták be. 

Jobbra, elől következtek a magyar, 
majd az olasz és francia küldöttségek. 
A baloldali padsorok kínai, koreai. al
bán, bolgár delegációk megérkezésére 
várlak. 

A feldíszített terem mindkét emele
tét zsúfolásig megtöltötték a meghí
vottak. Majdnem minden mellen Mun
kaérem, vagy Munkaérdemrend feszült. 
Akik fáradhatatlan munkájukkal hoz.. 
zájárultak a száll ítóipar nagyszeríl 
eredményeihez. most eljöttek a tizedik 
nemzetközi szakmai szövetség mel!"
alakulásának ünnepsél!"ére. 

Megérkezett a kormány és ,az Or
szágos Szakszervezeti Tanács kévise
Jője is. Megkezdődik a kongresszus. 

Me,cválasztják 
az eluöksé�et 

Az alakuló ülést Stelián Morarti 
elvtárs nyitotta meg, majd Alphonse 
Drouard [rancia kiküldött javaslatára 
a következő elnökséget választották 
meg: Georghe Apostolt. S. Rosztov-

A piski vasutasok versennyel üdvözlik 
az értekezletet szkijt. valamint Románia, a Kínai 

. Népköztársaság, a Szovjetunió, Olasz
építésé- . orszá�. a Lengyel Köztársaság és a záidrulva ezzel a szocializmus 

hez orszáflunkban." 

Német Demokratikus Köztársaság kül
döttségének egy-egy tagját. 

Az elflökség megválasztása után 
Apostol elvtárs emelkedett szólásra, 
aki hangsúlyozta a szövetség megala
kulásának jelentőségét. Ez a szövet
ség - mondotta - amelyhez .a szál
lítóipari munkások mill iós tömel!"ei 
tartoznak, hatalmas feladatot hivatott 
teljesíteni a dolgozók gazdasági és 
társadalmi követeléseinek kivívásá•rrt, 
az új háború megakadályozásáért foly• 
tatott harcban, a demokratikus sza
badságjogok megszerzéséért vívott 
küzdelemben. 

Utána Alexa Augustin elvtárs, 
vasútügyi miniszterhelyettes beszélt, 
maid Vasile Musat, az 1fiúm11nkás Szö
vetség, Magda Costea. a RDNSz, N. 
Voiculescu, a fővárosi ideiglenes bl
zoltsál!". G. Velcescu, az llfov megyei 
szaktanács. Scántee Dumitru, a Grivita 
Rosie-üzem alkalmazottainak, Nicolae 
Vasi/e pedig a mezőgazdasági gép- és 
trnktorállomások. valamin az állami 
birtokok dolgozóinak nevében üdvö
zölte az értekezletet. 

A következő felszólaló Stelian Mo
raru volt, aki előterjesztette a Szál· 
l ítóipari Munkások Nemzetközi Szak
mai Szövetségének szervezési jelenté
sét. A gyűlés résztvevői a jelentést 
egyhangúlag elfogadták. 

A jelenté� elfogadása után négy bl· 
zottságot választottak a mandátumok 
igazolására, a konferencia szabályza
tának megalakítására, a szövetség 
belső szabályzatának megszerkeszté
sére, végül a világ összes száll ítóipari 
munkásaihoz intézendő felhívás elő
készítésére. 

A bizottságok feladatait illetően 
több javaslat hangzott el. Gáspár elv
társ. a magyar delegáció vezetője �a
vasolta, hogy a bizottságokban minden 
nemzet egy delegálttal képviseltessP. 
magát. Ezt a javaslatot a kongresszus 
elfogadta. 

Az egyes bizoltsá.eok megalakulásá-
11ál a szövetség 8!sö szahályzatának 
megszerkesztésére választott bizott
ságba Tóth Béla elvtársat, a világ 
szállílóipari munkásaihoz intézendő 
fcl_hívás . szerke_szlöbizo�tságaba pedig 
Foldvár, Aladar elvtarsat választot• 
ták be. 

Az amerikai munltásswvetség ve
1 

zetőj még csak meg sem kisérlik 
ti''.koln;, hogy egész szivUJ<]cel a ka,. 
pita1;zrr.'lll'lh0z húzn1lik: s ez n�gyoll 
i.s érthető. Nyíltan préd;kálják a1 
szocjaJizmus el:leni gvülöletü�t és 
olyan tárS'ad!ltiID.: t védmk melyell 
az „egyénmek" mondott kezdeménye.. 
zés érvényesül, halálosan gyülöl"k I!\ 
Szail<:<azerveze1i Vi;lá,g.szövetséget. mert 
maigálban fog,la.lja a Szov:1etuni6 
SZo.kszervezeteít, valamint más ha,,, 
ladó szakszervezeteket fS. 

Senki sem ri,n,g-atta ma-gát áibrán. 
dc,J�ban, mikor 1945-b9'D létrejö1t 11.11 
egye:;füés a TUC-vel és a CIO.val„ 
Mindenki tudta, hogy ezcJme.k a 
sza,kszervez�teknek a vezetői ,a kapi� 
tal;zmus.sal tartanak. Senlti séil.1 
szándék<)rott meggyőzni őket. Velük 
.szerr.,be.Il fel ;keld adD.i m,inde;n re. 
ményt. 

A lfeladat, melyet el kell végez-, 
niök nagy és nefrléz. Be.ható és ko. 
moly muniká.1 és h.a.rcot Mll folytat. 
11iok- A gyözelem nem hull az ölük◄ 
be, azt ilti kell küzdeni De legyene.I< 
t�l,tesen meggyőződive • róla, h� önök fogn,,Jt győzni az imperiniliS• táik és mu.nSmsmozgalombeU ngy„ nökefilc ö&szes üzelme; ellenére. 

Mit tudnak nyujtani a szaltudil:I vezetóll: az elnyomott dotgozóknak ?! 
Milyen .smk.adár eszmék ösztön5z.. 
�et� az embereiket, serken,1b,�1ili 
őket harcra ? Nincsenek ilyen e.,z. rr.ék. semmu sem tudnak nyujtan1 n dolgozóknailt, ha. csak nem SZOL gai engedelmességet a.z imp,eria.JLst• politika iránt, me'.y háborút, "V'álsá-. gct, munkan<éltküliségat idéz em Vl ébs-ég és nyomor fenyeisetése alatt te,n,g,ődö tömegek él etfe.J.tételeinekl 
színtelen &űly<>Sbodáeá.1. 

:A CFR Szakszervezeti Szövetséghez 
a levelek és táviratok százai érkeztek 
be, amelyek szerint a szállitóipar dol
goz;ó!, élükön 11 vasutasokkal, a ter• 
melésben e!ért újabb sikerekkel kö
azöntik a Bukarestben megnyíló kon
Eresszust. 

Ounepélyesen to,cadják 
a magyar küldöttséget 

Rosztovszkij : A kongresszusnak 
történelmi jelentősége -van 

Az í�g és mérányo.sság as 
mi oldalunkon VM!. Mi képvJEe'jük � 
m; va.:ósi'tjuk meg a ha:ladást. Miénld 
a. jövő! Mi mutatjuk meg az embe
riségnelc & felszaba.d.ulá;..<1 az ember 
ember által történő barbár kizsá.k� 
:zn!i.nyolásának feltételet elóL 

M�iük a dolg,07.6.k miml:enna.pt 
szliksé!'"le1ejt, ailapvel;ö érdekeiket és 
jogaii'ka.t. Az összes orszigQk ki• 
zsálan:á.nyolói gyülö!nek minket, ami 
azt jeledi, hogy helyes úton járunk: 

A piski vasúti központ munkásai, 
llkiknek elődei dicsőséges fejezetet ír
tak a magyar vasuti munkásmozga· 
lom törlénelébe - táviratban közöl
ték: ,,Nagy örömmel értesültünk a 

Szállítóipari Munkások Nemzetközi 
Szöuetségének közeli megalakulásáról 
Bukarestben. Ezt az alakuló értekezle
tet új munkavállalásokkal köszöntjük 
és mindent elkövetünk. hogy az állami 
terv teljesítése érdekében biztosítsuk 
111 szállítás zavartalan működését, hoz. 

December 9-én érkeztek meg a fő-
városba Gáspár, Tóth és Földvári elv
társak. A magyarországi vendégeket 
az Es.zaki Pályaudvaron érkezéskor, 
reggel 6 órakor fogadták az Országos 
Szakszervezeti Tanács, a CFR és a 
kikötői- és száll ítómunkások szövetsé
gének képviselői. 

Georghe Stoica elvtárs, a CFR 
Szakszervezeti Szövets-él!" elnöke üdvö
zölte .a magyar küldöttséget. Az elnök 
üdvözlő szavaira Fö'.dvári e;vtárs vá.a
szolt. A barátságos és meleg fogadta
tás várakozáson felüli volt. Körülfog• 

A m.c:c,yal"' deleqácto_ a konqrcsszuson. DalróJ-Jobbra: Gáspár Sándor elvtárs. 
a Vas�tasok és HaJoso� , Orszáqos Szalcszervezetének f6tit!(ára, a deleqáció 
vezet6Je, Tóth Bé�a e!v@rs a GépJármavezetdk Szalcszervezetének fötitkara és 
t'o1ova.rJ Alactar elvtárs, a KözJel<eJes1 All<alm.azottak &zakszervezetének föthkára. 

A következő felszólaló S. Rosz/or,. 
szkij vo:t. aki a Szakszervezeti Világ
szövetség meleg baráti üdvözletét tol
mácsolta. Megköszönte a Román Nép
köztársaság szakszervezeteinek az ér
tekezlet előkészítése érdekében lefoly
tatott fáradozásait. a szívélyes fogad
tatást. 

Beszéde további részében rámutatott 
arra, hogy a kongresszusnak törté-
11elmi jelentősége van. mert megte
remti fajra és nemzetiségre való tek:n
tet nélkül az összes földrészek szállító
ipari munkásainak tényleges nemzet-
közi egységét, a létérdekük megszer
zéséért és a munkásosztály történe:ml 
céljainak eléréséért folytatott szerue

' zett harcban. 
A most megalakuló nemzetközi 

szervnek - mondotta Rosztovszkij -
döntő befolyása lesz a szállítóipari 
mu11kások harcának meguívásánál, ki
hatással lesz egész tevékenységére. 

A kongresszus jelentőségét emeli az 
is, hogy a szakadárok londoni értekez
letének befejezésekor ülésezik. Ezáltal 
a szállító/pari munkások bukaresti 
alakuló ülésének a munkásosztály ér
dekében folytatott alkotó tevékenysége. 

határozottan ellensúlyozza a sza· 
kadárok londoni konfercndájának 

romboló tevékenységét. 

S. Roszlovszkij ezután részletesen be
szél a szakadár árulók erőfeszítésé
ről. hogy megbontsák a munkásosztály 
egységét. 

,,Milror azt állitjuJ,, hogy Deakin, 
Tewsan, Oldenbroe1p, Green, Murray 
és Oa1·ey urak a lr.::piia.limlUS ügy. 
nökei a munká.sm02lga.l.om kebelé
ben, e, nem l>ér'liés, c.supin p<>i1 tos 
megálla,p!tása egy nyilvár.való t�ny
n::ik - mond:>tta, majj l.gy folytatw.: 

A klapitalizmus számára teljesL 
tett szolgála:ok sajáto"-SágA. ab'ban 
rejliik, hogy ezek az urak a munká
sok kÖzött dmgoznak, aki,k helyze_ 
tUimél fogva a SZOCializrr.us haj'.6-
eröi. Miély ellentmoL.<:15.9 van itt, de 
éppen ezért kénytelenek e.z új s=· 
vezet vezetői alkalmazkodlni és a 
munká,..."<>sztállyal szemben mélysé. 
ge.sen etlen.séges tevéker..ységUJcet de. 
magóg és csaJogató igéretekkel 
leplezni. Ezt nagy mílv-észetteJ. és 
ügyességgel teszi.le és minél inkább 
tökéletesíittte ffillboiáit e vezetök egyi. 
ke vagy másika. a munill:�ztály el. 

Körülö'tünk fel.zárkói:nak az öSSzeá 
hail,adó erők sorai. 

S miénk lesz a VJ16ze/em!'' 
S. Rosztovszkij nagy tapselkkal fo

gadott beszéde után N. Chappleneli, 
az ausztráliai vasúti munkások szak
szervezete főtitkárának üdvözlő távira
tát olvasták fel. 

A kongresszus ezután december 12-re 
elnapolta ülését. 

(Az alakuló Ulés részletes beszá1n� 
lóJát Január 15-i számunkban foJy. 
tatjuk.) 

hep a tti..>z!ei<.cdés! _és !:>zállitóipari MunJtások Nemzetközi Szövetséqe bul<arestl 
a1at<u10 konrerenc1_áJaro1. BalrOI-Jobbra: Georqhe Apostol, a Román Szakszer• 

vezeti Szövetséq ef"!öf<c, _t;<osztovsztd elvtárs, a Szakszervezeti 
V1láqszovetséq titkára, 

S:;czálin u1Ján, �ákosi M.áryás ve�e1ésével
1 

előre a� 01éves 1erv sikerééril 
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Üzemhehelyezték ben fejezte be nagybatásd beszédét. � IDtenziv, er6s fényét. L.. 

A Vasutas zenekar ezután az ln- berendezés kifogástalanul működő" 
ternaclonálét játszotta el, majd az él a különvonat utasai mindenütt 
ünneplő közönség a berendezés meg- zöld fény mellett haladtak el. �e. 
tekintése után felszállt az ott vára- rencvárosba beérkezve, a ferencvá
kozó különvonatra, amely megtette rOSi állomás személyzete házi zene. 
első útját az új berendezéssel fel- karával fogadta a különvonat uta

az elso magyarországi önműködő 
térközhiztosÍtó berendezést szerelt vonalszakaszon. BebTtt.s, 

Horváth, Prieszol, C.mná.di elvtárs, 
továbbá dr· Oláh, Tö!gyes és Kmett,, 
szakoszályvezető elvtársait a Yilla
mosmozdony vezetóállásából fi.gyel

sait, akik a beren,dezést ott is meg
tekintették, majd azzal az érzé8sel 
távoztak:. hogy a szocializmus tlgyét 
a távközlő és biztosi-1-0 beTendezéal 
szolgálat dolgozói, Ismét egy jel.eo,. 
tőe lépéssel vitték elóra. 

Bebrits elvtárs átadta rendeltetésének 
DE,cember hó 23-án avatta fel. 

bensőséges ünnepség keretében Beb
rits Lajos elvtárs, közlekedés és 
postaügyi miniszter, a Budapest
Ferencváros és Budapest-Kelenföld 
állomások közölt létesitett önmű
ködő térközbiztosító berendezést, 
amely a maga különleges formájá-

ajánlásként" fejezhették be. Es � 
leg arra, hogy az utolsó napon -
december 21-én, a sztálini műszak 
:keretében - a szakszo],gálat egyéb 
területén foglalkoztatott dolgozók 
összefogásával sikerült teljesíteni a 
21-re vállalt feladatot és a berende
zést üzembehelyezni! 21-től két nap 

Bebrits <;lvtárs be':Zél az . Qnnepst!qen. Mellett• balról Jobbra, Horváth J.nos elvtars, a vasut Politikai Osztályának vezetc!ije Prieszol József elvtárs min. közlekedési csoix>;tt<Jnök és Kmetty Imre szakosztályvezet6 elvtárs 

ban - a Szovjetunió egyes :!'ővona
lai kivételével - egész Európában 
egyedülálló. 

A berendezést a hároméves terv 
keretében a MAV vezérigazgatóság 
9, szakosztálya tervei és közvetlen 
irányítása szerint, a távközlő és biz
tosító berendezéSi szolgálat dolgozói 
állították és szerelték fel, Az ere
detileg 1950 január 1-re tervezett 
üzembehelyezésl Sztálin elvtárs 
'10-ik születésnapjára, december 21-re 
végezi-ék el. 

Boldogan dolgoztunk 

A:r. ünnepséget Budapest-Kelen
f'óld állomáson a Köztársaság;_ In
duló hangjai nyitották meg, amit a 
Vasutas Szakszervezet fúvószene
kara intonált. Utána az egyik leg
jobb dol.gozó, Kiss József távirda
mester, mondott beszédet. 

Elmondotta, hogy 1945. év elején, 
amikor a fasiszták esztelen rombo
lását látta, nem képzelte, hogy négy 
év múlva nemhogy a lerombolt biz
tosító berendez,ést építjük fel, ha
nem hogy éppen itt építjük fel 
Európa legmodernebb biztosító be
rendezését! Elmondotta, hogy e 
munka a fizikai és értelmiségi dol
gozók testvéri ös.szefogá.sá.na.k ered
ménye. Munkaversenyben végezték 
a feladatot és így sikerült minden 
akadályt legyőzve, a kitűzött határ
idő előtt 10 nappal, Sztálin elvtárs 
születésének 70. évfordulójára azt 
befejezni. 

- Boldogan dolgoztunk - mondja 
-, mert tudtuk azl, hogy mun-
kánkkal a szocializmus építését se
gítjük elő 

Befejezésül kérte a miniszter elv
társat, hogy az ötéves tervben mi
nél több ilyen berendezés építésére 
adjon lehetőséget és igérte, hogy azt 
kommunista. öntudat!a.I fogják végre.. 
haj� 

Befejeztük tervünket! 

Ezután Kmetty Imre elvtái-s, a 9, 
szakosztály vezetője, a berendezés
ről műszaki ismertetőt adott. Beje
lentette, hogy a távközlő és bizto
sító berendezési szakszolgálat e be
rendezés megépítésével befejezte si
kerekben gazdag hároméves tervét, 
Különösen büSzke a távközlő és biz
tosító berendezési szakszolgálat dol
gozói között kialakult kollektív szel
lemre, aminek eredményeképpen e 
reprezentatív munkát ,.sztálini fel-

próbaüzem volt és 23-án a berende
zést rendeltetésének átadták, 

Bejelentette, hogy e berendezés 
nemcsak Magyarországon, hanem 
egész Közép- és Délkelet-Európában 
az ef.eő önműködő térközbiztosító 
berendezés, abban a formában, hogy 
mindkét vágányon. mindkét irányú 
közlekedést tesz lehetővé. A Szov
jetunió némely fővonalát kivéve, ez 
kontinentális viszonylatban is egye
dülálló, éppen ezért nemcsak a 
szakszolgálatnak, de még nem is 
csak a MAV-nak, hanem népi de
mokráciának i., tlllnepe az üzembe. 
helyezés! 

Hangoztatta a továbbiakban 
Kmetty elvtárs, hogy az ötéves terv 
keretében számos ilyen önműködő 
térközbiztositó berendezést fognak 
épiteni, továbbá korszerű, vágány
foglaltságot is érzékeltető és alá
váltást megakadályozó állomási biz. 
tosító berendezéseket. 

IgérLe, hogy a vasút kűlsóségei
ben is kifejezésre fogja juttatni 
azokat a korszakalkotó változáso. 
kat, amelyek hazánkban társadalmi 
téren végbementek. Mindenben újat. 
korszerűt! 

Ami jó volt a kapitalizmusnak. 
nem lehet jó a szocializmus orszá
gában! Ezekután a berendezés mű
ködéséről és előnyeiről - a régi be
rendezésekkel szemben - adott is
mertetést, majd megemlékezett az 
építésnél kimagasló eredményeket 
elért fizikai és szellemi dolgozókról 
és a munkálatok egyes kiemelke
dőbb eseményeiről. Megfogadta, 
hogy az ötéves terv grandiózus fel
adatainak változatlan kommunista 
lendülettel, de már több rutinnal 
fognak hozzá, mert a távközlő és 
biztosító berendezési szakszolgálat 
mindenegyes dolgozója tudja azt. 
hogy a termelés frontján elért min
den újabb sikerrel a szocializmus 
építését, népünk szabadságát és jó
létét; a béketábor erősítését szol
gálják! 

Döntő az egyéni verseny 

Ezután Horváth. János elvtárs, a 
MA V Po]jtika,i OsztáJy,áalak vezetője 
beszélt. 

A dolgozók előtt ismertette a há
roméves terv sikeres befejezését, 
amivel felépítettük a fasiszták ált.al 
lerombolt országot, majd az ötéves 
terv hatalmas perspektíváit ismer. 
tette, amellyel már új országot épí-

Önmúködö térközbiztositóberendezés elvi múködése. 

'br!:11 a 2.st. térközben 

lsz.térkiiz 

tűnk, �llyel lerakjuk alapjait 8 ték az első út alkalmával a vona.li szoc1ahzmusnak. 
A szocialista magasabbrendű élet

!orm.áról, az egyán.i versenyzéa döntő 
fonto.s,,ágáról besZ.élt, tOV"dhbá. alTÓl, 
hogy Pártunk iránymutatásával és 
Rá.kosi Mátyás elvtárs bölcs irányí
tásával a magyar dolgozó osztály 
csodákra képes, aminek bi.7,onyitéka 
ez a modern berendezée! 

Önmúködó térkáz'biztositóberendezés elvi múködése.. 

A dicsőséges Szovjetunió tapasz
talatai alapján reméli, hogy még 
sok ilyen berendezéssel fogjuk szol
gálni népgazdaságunkat, dolgozó né
pünk életszínvonalának emelkedé
sét és a szocializmus épitését! 
Horváth elvtál'5 nagy tapFsal foga
dott beszéde után Bebrits Lajos 
elvtárs emelkedet\ szólásra. 

:, 

Altalánosságban a vasút moderni
zálásáról, a teljesítőképesség foko
zásáról beszélt és mind a forgalmi 
szolgálatnál, mind az áru. és teher
szállitásnál már eddig elért eredmé

Az ú; térközbiztosít6 berendezf.s 
műszaki leírása 

nyekről. Az őszi forgalom kima- Magyarország vasuti forgalma 
gasló eredményeit említette, a rako- Budapest-Ferencvár06 és Budapest 
dások meggyorsítását és a vasutas -Kelenföld között a legsűrűbb, 
dolgozók fokozódó öntudatát. Beren- :E:ppen ezért felmerült az a követel
dezéseink egyre szaporodnak! mény, hogy a pálya sokszorosan 

Alig három hónapja avattuk fel jobb kihasználását lehetővé levő ön
• Budapest nyugati pályaudvari működő térközbíztosító berendezést 
korszerű átrakó ponkot és máris "2lereljü.nlc fel, s egyben a. térközök 
egy újabb berende2lés üzembehelye- számát 3-ról 6-ra növeljük. Ezzel 
zéaét ünnepeljük. egyidejűleg a korábbi kettósvágá-

Amíg a külföldi államokban nyú pályát két egyvágányú pályává 
már ahol van - 6 hónapig tart egy bontjuk fel, e így lehetővé tesszük. 
ilyen vonalszakasz önműködő tér- hogy bármelyik vágányon, bárme
közbiztosító berendezésének felsze- lyik iránybart üzemszerűen közle
relése - azonban kétirányú közle- kedhessenek a vonatok! Ezáltal le
kedés nélkül -, addig a magyar hetővé válik, hogy a vonatcsoporto
vasút dolgozói két hónap alatt vé- kat mindkét vágányon elindíthatják, 
gezlék el ezt a munkát! Ez külö- Pl. a reggeli munkásvonatcsoport 
nösen értékelendő, mert az első i,dején Kelenföld irányából Ferenc
ilyen. amit végeztek. Ez 300 száza- város felé mindkét vágányon egy• 
lékos munkateljesítménynek felel idejüleg futhatnak majd a vonatok,. 
meg, a.ml bizonyítéka „ srocLa.liz.mus A Ferencváros rendező pu. felé 
építésénél a munkaversenyek jelen- ebben az időben áramló elegy tehát 
tősé_gének, nem kell, hogy feltartóztassa a 

A biztosító berendezést építő dol- személyforgalmat és viszont a dol
gozók nagyszerű teljesítményének gozók vonatainak sem kell esetleg 
méltatása után hangsúlyozta, hogy megkésniök, Ezen a vonalszakaszon 

Önmúködö térközbiztpsifóberendezé.5 elvi müködése. 

a vasűt dolgozóira egyre több, na
gyobb és főleg újszerű feladatok 
hárulnak. Ali ez főleg a távközlő és 
biztosi tó berendezési szolgálatra, 
amelyet éppen e nagy feladatok 
miatt kiemelt más szolgálati ág ha
tásköréből és részére önállóságot 
biztoeitott, hogy szabadabban dol
gozhassanak. 

Tovább kell építeni I 

Ujabb és mind nagyobb felada
tok várnak erre az új szolgálati 
ágra! Nem szabad megállni a tem
póval! Tovább kell építeni az ilyen 
önműködő biztosító berendezéseket 
először Fel;ögalla felé, majd még az 
1950. évben Miskolcig. A Siemens
és Halske-féle vonóvezetékes bizto
s1ló berendezéseket mind ilyen mo
dern berendezésekkel kell kicse
rélni! De nemcsak a nyílt pályán, 
a térközbiztosító berendezéseknél, 
hanem az állom.ási berendezések
nél is-

exután már nem lehet a vágányo
kat a „helyes vágány" és „helyte
len vágány" kifejezésekkel jelle
mezni, mert mindkét vágány a köz
lekedé;:i irányra nézve egymással 
teljesen egyenlő! 

Sajátossága e berendezésnek még 
az is, hogy eddigi jelzési rendsze
rinktól eltérően, elöjelzöket nem 
látunk! Minden jelző függően 
attól, hogy milyen jelzési színképet 
mutat - egyben előjelzője is a kö
vetkező térköz. vagy bejárati jelző
nek. Ha ugyanis a térközök hossza 
a fékútnál rövidebb - ami csak 
nagyforga!mú vonalszakaszon 5ZÜ.k· 
ségszerü követelmény -, akkor ott 
nagyforgalmú jelzési ren,dszert kell 
alkalmazni, mely jelzési rendszer a 
vonal foglaltságát már két térköz
zel előre mutatja. A gyors. és 
tehervonatok részére szükséges fék
utat ilymódon biztositani tudjuk, 
A térközök hossza 850 m, melynek 
határain a térközjelzók vannak fel
állítva. 

A térközjelzők fényjeizöe kivite
lűek és az alábbi jelzési képeket 
mutathatják: 

a) ,.Megállr": ea vöT1Ss ffiay'. 
b) ,,A következő jelzőn Megá]lj 

jelzés várható"; � eárga fén7, 
(vízszintesen), 

e) ,,A ikövet.kez6 második � 
Megállj jelzés várl.¼tó'': qy eárp. 
fény, 

dl ,,Smbad": ea zöld fmy. 
Minden térköz határán négy jelz5 

van felállítva. Ezek közül kettő a 
páros számú vonatok, kett6 pedig a 
páratlan számú vonatok részére 
szolgál. A té.rközjelzók közü.l mm.
dig csak azok vannak kivilágítva.i 
amelyek az érvényes menetirány
nak felelnek meg. .A:z. ellenirányú 
jelzők sötétek. 

· A jelzők múköd'ése teljesen ön, 
működő, vezérlJ?Süket a vágányon 
haladó járóművek szigetelt sínsza
kaszok (850 m) révén végzik. A 
működéshez ezükséges villamos be
rendezések a jelzők közelében, a 
vonalon felállitott vasszekrényekben 
vannak elhelyezve. Ezeken a szek
rényeken kívül, külön kis szekrény
ben, távbeszélő készülékek vannak: 
felszerelve, amelyek arra szolgál
nak, hogy ha a jelző huzamosabb 
ideig ,,Megáilj" jelzést mutatna, a 
mozdony, vagy vonatszemélyzetnek 
módjában álljon az állomások for
galmi szoJ.gálattevőit.ől a vonat me
netére nézve utasítást kérm. 

Az önműködő térközbiztosító be
rendezésnél igen fontos szerepe van 
az áramellátásnak is. A jelzők ki
világításához és működtetéséhez vil
lamosáram szükséges. Az áramfo
gyasztás nagyobb rész�t a jelzők 
kivilágítása, az izzólámpák fogyasz
tása teszi ki. Az üzembiztonság fo
kozása céljából kétféle áramma-1 dol
gozik a berendezés, amelyekről va
lamelyiknek kimaradása e.etén, a 
készülék önműködően átk.apcsol a 
másikra! 

A berende:ziés legkényesebb részel 
a hosszú, szigetelt sínszakaszok, ép
pen ezért a felépítmény tisztasá
gára különös gondot kell fordítani, 

Ferencváros és Kelenföld forgalmi 
irodáiban kivilágított vágánytábláD 
az egyes térközöket ábrázoló fény
sávok mutatják a forgalmi szolgá
lattevőknek az egyes térközök fog. 
laltságát, illetve a vonatoknak a vo
nalon történő mozgását. Mutatja 
ezenkívül a vágánytábla az állomás 
kijárati és bejárati jelzőinek min• 
denkori állását, valamint a bejárati 
jelzők előtti térközjelzó jelzési szín
képét is. A jelzők állását a váltó
kezelőknél elhelyezett vágánytábla 
is mutatja. 

Ha valamely jelző meghibásod
nék, a forgalmi irodákban külön 
hibajel.7..ö lámpa jelzi a nvart. E 
készüléken váltható át a menet
irány is. 

A Szovjetunió vasútvonalain szá
mos ilyen berendezés van üzemben 
és az ötéves terv keretében kiter
jedt alkalmazásra fog találni ha• 
zánkban isi Uj berendezések kellenek 

Önműködő váltó- és jelzőállítás
Bal működő berendezések kellenek, 
emelyelc a vágányfoglaltságot is jel
zik és az aláváltást is megakadá
lyozzák! A guritópályaudvarok tel
jesítőképességét is fokozni fogjuk, 
önműködő vágányfékeket fogunk 
felszerelni a nagyforgalmú gurító
rendező pályaudvarokon. A fővona
lainkat szelektoros menetirányító
berendezésekkel fogjuk felszerelni, 

Önmu1<ödö térközbiztDsitóberendezés elvi múködése. 

Bebrits elvtárs ezután megkö• 
szönte a dolgozók jó és eredményes 
munkáját, majd·a Szovjetunió, Sztá
lin elvtárs, a Párt, Rákosi elvtárs ér
demeinek méltatásával ta!)Sok köz• 

Vonat a 3. s:dérkinben 

3.� 
3.sz. térköz 
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A hajósok, repülők és kikötőmunkások 
sztahánovista eredményeiket 
és tapasztalataikat haszn.o sítják 

AZ ÖTEVÉS TERVBEN 
A hajózási és légügyi üzemeknél 

nagy lendületet adott a szocialista 
munkaversenyeknek a sztálini mun
bfelajánlás. 

A sztálini munkafelajánlások, 
nem számítva bele a sztálini mü
szak alatt elért eredményeket, 258 
ezer forint összeget eredményeztek. 

A hajózási és légügyi dolgozók 
nagy lelkesedéssel szervezték de
cember 21-ére a sztálini műszakot, 
mely műszakban az addig elért tel
jesítményeiket is nagymértékben 
túlszárnyalták. 

A sztálini műszak alatt megszü-
1ettek a hajózás és légügy sztahá
novistái is. Különleges figyelmet 
érdemel az, hogy a hajózási és lég
ügyi sztahánovisták közül a legjobb 
iredményt egy női dolgozó érte el. 

A Magyar Nemzeti Szabad Ki
kötőben a vetőmag-gyár sztaháno
vístája, Szalai Józsefné, 461 száza
lékos eredményt ért el a sztálini 
műszak alatt, amellyel bebizonyí
totta azt, hogy nemcsak modern gé
pekkel, hanem kézi erővel is lehet 
l!lérni kiváló eredményeket. 

De Szalainét követve és munka
siódszerét átvéve, további kiváló 
eredmények születtek meg a Sza
bad Kikötő sztahánovista nőinek 
munkája nyomán. Igy pl.: 

Szokolai Irén ifjúmunkás 435 
Pilinger Rudolfné 432 
Göböjös Rezsőné 385 
Huszár Erzsébet 385 

azázalékos eredményeket értek el. 
Ezek csak a kiemelkedő eredmé

nyek, de az összes magválogatónők 
a kiugró eredmények láttán, kevés 
kivételével, l 00, 200 százalékos tel
jesítést .értek el Sztálin elvtárs 
születésnapján és ígéretet tettek 
arra, hogy ezt az eredményt ne1n
csak megtartani, de fokozni is fog
ják. 

Kiváló eredményeket értek el a 
Magyar Nemzeti Szabad Kikötő ra
kodó:11unkás brigf.djai is. A legjobb 
eredményt vasércrakodással a 
Strupka-brigád érte el a 406 szá
zalékos teljesítményével, amely 
eredményt a jó munkaszervezésnek 
és a brigádban uralkodó kollektív 
szellemnek az eredménye. 
, Ezenkívül a Somodi-brigád, amely 

4n a délutáni műszakban kezdte 
meg a sztálini műszakot, 333 szá
zalékos teljesítményt ért el és a 
sztálini műszak alatt berakott vas
ércet, a vasúti brigád dolgozói tel
jesítményüket 282 százalékra fokoz
va továbbították a miskolci vas
gyárnak, amely 21-én a sztálini 
műszakot már ezzel a nyersanyag
gal kezdte. 

A kikötő 17 brigádja közül 11 
200-340 százalékos eredményt ér
tek el ,amellyel nagymértékben elő
segítették üzemeink nyersanyagel
látását. 

A Balatonfüredi Hajógyár dolgo
zói 81 ezer forintos munkafelaján
lást tettek Sztálin elvtárs születés
napjára. 

A sztálini műszakban kiváló tel
jesítményt ért el Tujner Béla vas
esztergályos ifjúmunkás, aki 130 
százalékról 330 százalékra emelte 
teljesítményét, tehát 200 százalékos 
túlteljesítést ért el UiYanazon mun
kagépen jól szervezt!l:t munkamód
szerével. 

Ezenkívül a Kis-Takács eszter
gályos brigád, \égtömlőcsatlakozó 
esztergályos munkán, teljesítményü
ket az eddigi 118 százalékról 303 
százalékra emellék. 

Egervári-Koók hajótömörítők, az 
ftjonnaA épülő 400 tonnás kavics
uszályokon az eddigi teljesítményü-

, 

ket 148 százalékról 266 százalékra 
emelték fel, amellyel hozzásegítet
ték nagyban a vállalat dolgozóit 
hároméves tervük befejezéséhez. 

A MESZHART Ujpesti Hajómü
helyének dolgozói is átförték a fron
tot a termelés vonalán. 

A sztálini műszak alatt a Játékos 
hajókovács brigád az eddigi telje• 
sítményét munkájuk jó _megszerve
zésével 443 százalékra teljesítették, 
amellyel a hajós és légügyi brigá
dok közül a legjobb sztabánovista 
brigád eredményt érték el. 

Az egyéni versenyzők közül Sors 
József hajólakatos, az eddigi 124 
százalékos teljesítményét 417 szá
zalékra emelte fel, a sztálini mfi
szak alatt. 

De a többi dogozó is hatalmas 
eredményeket ért el Sztálin elv
társ születésnapjára. Pl.: 

Susztár István motorszerelő 370 
Páncél György esztergályos 360 
Kézmann Pál öntő 360 

százalékos teljesítményt értek el. 
De ezenkívül úgy az egyéni, mint 

a brigádversenyeknél a teljesümé-

nyek kevés kivétellel mind a 200 
százalék fölé emelkedtek. 

Ezek az eredmények mind azt 
mutatják, hogy a hajózás dolgozói 
felkészültek az ötéves terv végre
hajtására és megdöntötték a régi, 
elavult normákat, tehát áttörték a 
frontot és az akadályokat a terme
lés vonalán. 

A forgalmi személyzet nagyszerű 
teljesítményei közül kiemelkedő 
eredményt ért el a BHNV „Rad
vány" gőzös személyzete, amely a 
decemberre kitűzött forgalmi tervét 
december 21-re teljesen belejezte. 

A sztálini műszakban a gozos 
személyzete vállalta, hogy az eddigi 
maximális vontatvány terhelést, 
amely 3700 tonna, fel fogja emelni. 

Vállalásukat a legnagyobb mér
tékben teljesíteni akarták és teljesí
tették is, amennyiben a terhelésüket 
5 helyett 9 uszályra és 3700 tonná
ról 4390 tonnával teljesítették. 

A hajózás dolgozói az uj sztahá
novista módszerekkel indulnak az 
ötéves terv megvalósításáért és a 
szocialista Magyarország felépíté
séért. 

Hogyan tanuljunk? 
'(Válasz egy egyéni tanulónak) 
A moszkvai pártbizottság okta

tási osztályának levelet írt egy ta
nuló, aki résztvetsz a Párttörténet 
egyéni tanulásában. A levél a kö
vetkezőképpen hangzik: 

,.Ebben "2 évben _kezdtem ön• 
állóan tanulni a Párttörténetet. A 
tanulás folyamán azonban nagy ne
hézségekbe ütköztem. Magam még 
nem jegyzeteltem eddig és nem 
ajánlottak olyan irodalmat, amely
nek alapján megtanulhatnám a 
jegyzetelést, pedig úgy sokkal job• 
ban megrögzíthetném emlékezetem
ben az anyagot. Ezért gondoltam, 
Onökhöz ,fordulok segítségért. Na
gyon kérem, küldjenek nekem ellen
őrző kérdéseket a Párttörténet kü
lönböző fejezeteire vonatkozóan. Ez 
nemcsak nekem jelentene segítséget 
a Párttörténet tanulásában, hanem 
a többi elvtársnak is, akiknek szintén 
nincs meg a kellő gyakorlatuk az 
egyéni tanulás terén. Elvtársi üd
vözlettel: /. Zsigalou, a plavicai ál
lomás helyi bizottságának elnöke." 

A leuélre Beljánkin, az oktatási 
osztály konzultánsa válaszolt. A 
Párttörténet tanulmányozásához -
írta - nincs szükség külön ellen
őrző kérdésekre, ugyanis valameny
nyi fejezet minden egyes része előtt 
fel vannak tüntetve a tárgykör alap
vető, átfogó témái. 

„Dgy gondoljuk, az ön számára 
nem az ellenőrző kérdések hiánya 
jelenti a nehézséget, - írta továbbá 
- hanem az, hogy először kezdett 
Pártunk ideológiai és elméleti gaz
dagsága, Pártunk története tanul
mányo;,:ásához. De" ha igazán 
akarja és ha bolseuik kitartással 
teszi. akkor a nehézségeket le fogja 
győzni." 

Ezután rámutatott, az egyéni ta
nulás helyes módszereire. Szerinte 
az anyag kijegyzetelésénél felmerült 
nehézség abból származik, hogy 

azok az elvtársak, akik nemrégiben 
foglak a t(),nuláshoz - tapasztalat 
híján - m i n d 1111, t fel akarnak 
jegyezni, ahelyett, hogy e s a k a 
l é n y e g e t emelnék ki. 

A j e g Y z e t legyen a tanulók 
gondolatainak rövid kivonata - a 
tárgykör alapuetö eszméjének r ö
u i d ö s s z  e f o g  l a  l á s  a. A jegy. 
zet ugyanis arra szolgál, hogy 
könyv nélkül is visszaemlékezzünk 
az olvasott anyag fögondolataira. 
Mielőtt összeállítanánk a kivonato
/ást, el kell oluasni az egész feje
zetet, alaposan át kell gondolni tar
talmát és a fejezet tárgyát rövid ré
szekre kell felosztani. Csak ezután 
lehet pontról pontra röviden - sa
ját szavainkkal - összefoglalni a 
tartalmat. 

Az esetben, ha egyes mondatok 
megfogalmazása terén nehézségek 
adódnak. újra és újra át kell oluasni 
a bonyolultnak tetsző szöueget, 
mindddig, amíg tökéletesen érthe
tővé nem válik. Itt megjegyezte 
Be{jánkini még azt is, hogy a feje
zet l e  g f o n  t o s a bb részleteit szó
szerint lehet idézni a jegyzetben. 
Ugyanígy feltétlenül be kell vonni 
a különösen fontos számadatokat és 
dátumokat. De itt vigyázni kell, 
nehogy túlzásba essék az egyéni ta
nuló, mert akkor a jegyzet statisz
tikaszerú lesz. 

A kivonat összeállítását emléke 
zet után készítse, ne nézze a köny· 
vet, próbálja felidézni magában az 
oluasottakat. Legjobb margós fü
zetbe jegyzete/ni, mert így hely ma
rad a későbbi megjegyzések szá
mára. Még könnyebbé uálik a tanu• 
lás akkor, ha egy-egy mondat· a l á 
u a n h ú z  v a, mert ezáltal a fő· 
gondolatok szembetűnőbbek lesznek 

Beljánkin végül megjegyzi: nP 
feledjük, hogy a jegyzetelést is ko
moly, fáradhatatlan munka közben 
tanulhatjuk meg legjobban. 

s�abad a pálya! 
Az egész országban nagy szere• 

tettel és ragaszkodással készültek a 
dolgozók a sztálini műszakra, Sztá• 
lin elvtárs 70-ik születésnapjának 
megünneplésére. Nagyszerű ered
mények születtek e napon, sokezer 
százalékos teljesítményeket, csúcs
eredményeket értek el a magyar 
sztahánovisták. A sztálini műszak 
nemcsak kiugró eredményeket ho
zott, de hatalmas mértékben emel
kedett az átlagteljesítmény is. A 
magyar munkásosztály, a dolgozó 
nép a tiszteletét .és hfiségét fejezte 
ki a több és a jobb áru, a gyorsabb 
és zavartalanabb közlekedés formá
jában. 

A vasutas dolgozók is szinte ki• 
véle! nélkül bekapcsolódtak azok
nak a tízmillíóknak a sorába, akik 
jobb munkával, a termelékenység fo
kozásával, a régi, elavult normák 
áttörésével, egyéni versennyel ünne
pelték a világ dolgozóinak vezérét, 
Sztálin elvtársat. 

A vasúti műhelyek dolgozói, 
ugyanúgy a vontatási, forgalmi, 
pályafenntartási munkások, műsza
kiak megmutatták tetteiken keresz
tül, hogy hűséggel viseltetnek Sztá
lin, a szocializmus építése, a szo
cialista vasút építése ügye iránt. 
Kétségkívül a sztálini munkaver
seny és műszak előkészítette a 
„frontáttörést" a vasútnál is, óriási 
mértékben kiszélesült az egyéni 
versenyzők száma, mind többen al• 
kalmazzák sikerrel a szovjet dolgo
zók, köztük a szovjet vasutasok 
sztahánovista munkamódszereit. 

A vasút területén megbujt reak• 
ció nem nézte tétlenül ezt a forra• 
dalm! változást, a maga eszközeivel 
megpróbálta megakadályozni a dol
gozók fokozódó versenylendületét, a 
sztálini műszakban vállaltak sike• 
res teljesítését. Az ellenség mindent 
megpróbál a maga érdekében és nem 
riad vissza semi!yen eszközöktől 
sem. 

Ime, Dunakeszi példája: 
A Dunakeszi főműhelyben dec. 

21-én reggel fél 9-ig négyszer 
szünetelt az áramszolgáltatás és 
megálltak a gépek, megakadt a 
dolgozók munkája, verseny!endü• 
lete. 

A fömGhely dolgozói fel voltak 
háborodva a nyilvánvaló szabo
tázson és a Párthoz fordultak, a 
Politikai Osztály segítségét kér
ték a hibák azonnali kiküszöbölé• 
sére. 

Jellemző Klembalára, hogy 1ii-l 
lyettese jelentette azt, hogy D�na-' 
keszinek szünetel az áramszolgalta-' 
tása, ,,tudomásul vettem". - ez voJI 

a válasza és nem intézkedett. 
Bozsó Sándor azok közé tartozik, 

aki „nem politizál, akit csak a mun• 
kája érdekel". Az események bizo-
nyítják, hogy ténylegesen a mun• 
kája sem érdekelte, legalább is 3:z 
olyan munka, ami a népi demokra
da javát ·szolgálja. Bozsó a legele
mibb intézkedést se tette, hogy de.
cember 21-én minden rendben mell<' 
jen. 

Amikor személyileg tettük őket 
felelőssé, meg akartak szabadulnl 
az egyéni felelősségtől. 

A tények ismeretében a Politi
kai Osztály azonnal el.rendelte a két 
szabotálónak a felfüggesztését és 
ellenük a fegyelmi eljárás megindí
tását. 

A vizsgálat azonban megmutatta., 
hogy hibát követett el a vállalat
vezető is, aki nem jelentette azon• 
na! a kérdést az illetékes szervek
nek. De hibás maga a párttitkár is, 
Brandt elvtárs is, aki nem tekintve 
a sztálini műszak kérdését központi 
feladatnak és aki 20-án, az előké• 
szílés legfontosabb idején magán• 
ügyben volt távol az üzemtől tö� 
órán keresztül. Másnap, amiko1 a 
szabotázs megtörtént, még mind� 
nem látta Brandt elvtárs a dolog• 
ban az ellenség kezét. Ilyen kár
tevők nemcsak Dunakeszin és Isi,, 
vántelken akadnak. hanem másutf 
is és ez a tény alapos meggond<>
lásra kell, hogy késztessen minde.J 
piírtfunkcionáriust és mindazokat, 
akik egyéb helyeken tisztséget visel
nek. Sztálin elvtárs figyelmeztetése 
ma különösen megszívlelendő min• 
den vezető részéről: ,.véget kell 
vetni annak az opportunista nyuga• 
lomnak, amely abból a téves felte
vésből ered, hogy az ellenség 
erőink növekedése arányában egyre 
kezesebbé és ártalmatlanabbá lesz", 

A Politikai Osztály munkatár'laf 
megmagyarázták Brandt elvtárs
nak, hogy az ellenséggel állunk 
szemben és az a feladatunk, hogy 
öket leleplezzük a dolgozók előtt. 
Ezután a pártszervezet vezet5i és a 
népnevelők megmagyarázták a dol
gozóknak, hogy az ellenség meg 
akarta akadályozni a sztálini mű
szak sikerét Dunakeszin. Felhívták 
a dolgozókat, hogy azzal vála
szoljanak az ellenségnek, hogy az 
áramszünetek dacára nemcsak tel
jesítik a vállalt kötelezettségüket, 
hanem azt túlszárnyalják. A dolgo
zók válasza méltó volt a munkás
osztályhoz. 

A Dunakeszi főmühely december 
21-én - az előző napi 117%-kal 
szemben - 213%-os átlagteljesít• 
ményt ért el, a legjobbat az összes 
f5műhelyek között. 

NagyszeríI egyéni teljes!tményelt 
is születtek. 

Mi történt Dunakeszin? Az üzem 
Istvántelki föműhelytől kapja a vil• 
lanyenergiát. Az elmult hetekben 
már többször előfordult, hogy 2-3 
percre leállt az áramszolgáltatás 
túlterhelés miatt, amit a megnöve• 
kedett számú munkagépek, hegesztő
gépek beállítása okozott. Az Ipari 
Központ ebben a kérdésben gyakor• 
lati útmutatással szolgált. Java• 
solta, hogy a Dunakeszi fömílhely 
energiaellátását az újpesti Phöbusz 
Villamos Művek végezze. Klembala 
Géza főmérnök, az Istvántelki fő- Ezsóly Lajos faeszterg. 2517 %-ra 

műhely villanytelepének vezetője Bagócsi Géza fagépmunk. 1482 % •ra 

nem liajtotta ezt végre, de nem haj• Gács László lakatos 1980%-ra 
tolta végre az utasításokat a Duna- Gál Ferenc kovács. 1530%-ra 
keszi főműhely energiaellátásának és ezenkívül még . több dolgozó 
felelős vezetője, Bozsó Sándor mű- 1000%-on felüli kiváló teljesítmé• 
vezető sem. nye mutatja, hogy a műhely dolgo-

Az energiaellátás problémája te- zói megértették, hogy az ellenség 
hát ismert volt, mégis mikor az el• kihívására a termelés fokozása, a 

lenőrzésünk során megkérdeztük, �zocializmus építésének meggyorsí• 
hogy műszakilag minden rendben tása a legméltóbb válasz. Megértet
van-e a sztálini műszak sikere ték, hogy minden %, amellyel emel• 
szempontjából, azt a választ kap- kedett a teljesítmény, egy-egy csa
tuk: ,,minden a legnagyobb rendben pás a reakciónak és ügynökeinek. 
van". December 21-én kettős győzelmet 

December 21-én kiderült, hogy arattak a főműhely dolgozói, le• 
mégsincs rendben minden, sót ko- i?Yőzték és messze túlhaladták a 
molv hibák vannak. A Politikai régi normákat.· kifeiezve ezzel is a 
Osztály fél 9-kor értesült a szabo- soha el nem múló hálájukat és oda
tázsról,azonnal kivizsgálta az ügyet. adásukat Sztálin elvtárs iránt. 
Megnéztük, ki is az a Klembala Ugyanakkor megszabadultak két 
Géza. Kiderült, hogy az egység- olyan embertől, aki csak akadály, 
bizottság, mint jobboldali szociál- fék volt a sikeres előremenetel út• 
demokratát kizárta, hogy öccse, 1án. Meggyorsult az előrehaladás, 
Páter Varga, a pócspetri gyilkos- szabadabb a pálya az új győzelm-tlc 
5ágban volt benne, hogy munkáját felé. 
hanyagul végzi és már többször Felcsúti László 
kérte az istvántelki párttitkár elv• a Vasút Politikai Osztálya 
társ Klembala leváltását rossz es Nevelési Alosztályának 
hanyag munkájáért. vezetője. 

Elien a béke erős támasza, a győzelmes szocializmus országa, 
a Szovjetunió és nagy vezére: Sztálin! 
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lz új tartalékokat, a termelékenység emelésének 
íJ le uvvereH vetjük be az ötéves terv győzelméért 

inöu:ó küzdelembe 
- Riport sztahánovistáinkról -

A ..nffflnf-mffszak" diadalmas nap'a 
népgazdaságunk történetének. Uj, 
nagyszerű tarta!ékaink tárnltak fel és 
ezzel_ döntő módon elősegítjük ötéves tervunk sikeres be·ndjtását, határidő 
előtti megvalósítását! 

A nagy napon szinte megszakítás 
nélkül cseng a telefon a Vasutas 
�zaksz_erve�et. termelési osztályán: 
UJabb cs mmd1g magasabb eredmén, ekl 

Eánhi<il 
Már 1500 százalék, már 1900 száza
lék . . • Itt az első 2000 feletti száza• 
lékról a je!entés és végül 

Bánhidi Oszkár, az Északi Jár6mfi
Javíló NY 28 éves marósa, 3085 

száza!él<ot ért el! 
Felkeressük �ánhídi Oszkárt, a nagy nap. va�utas hosét. Olajos kezét törölget!, bus�kén mosolyog gépére, -

maid felenk fordul és beszélni kezd: 
- Az eqyéni munkaverseny uto!s6 �kaszában sokat fejlOdl:llnk minden vonalon I Atlaqos teTJesíbnényem az utóbbi ldöben már elérte a 1 64  száza„kot. Persze - mosolyog - minden 

er'5met, szaktudásomat összeszedtem a 
naqy napra : Sztá:ln elviárs szUle.ésnap)ának meqünneplésérel Iránta érzett h;\!ám és szeretetem kívántam kimutatni azzal_ hoqy u elsők közöd 
végzek! 

Munl,ámb3n mlndlq keresem a lehe. 
t!lséqét annak, hoqy hogyan lehet qyor
i5abb3n, Jobban, o' csóbban ugyanazt 
elvéqezni?! lqy akarom ö�éves tervünk 
rámes'5 részét mle!óbb telJesltenll  Sze-
���i\

é
,,r'kb�� lsa 

m
��tr�1z�.!

0zz

�l!rt��: 
meqv�lósltásához. 

Kivánságom? Szeretném kiérdemelni 
azt a kitUntetést hoqy a P�t felvo-
1;1yen taqjai sorába 

Bánhidi Oszkár marós, átlagos havi 
jövedelme 2.0ffO Ft körül mozog. S a 
sztálini-műszak alatt - egy napon -
600 Ft-ot keresett! \ • 

Somogql József esztergályos szintén 
az Eszaki J áróműjavító NV legjobb 
dolgozói közé tartozik. A sztálini-mű-

Csillogó szemmel szorít velünk kezet 
K.alló Imre e!vtárs, a Dunakeszi Járó
műjavító NY válla!atvezetője: - Gyönyöra volt látni azt a munkalendUlotct, amely k ivé:�, nélkül m nden 
mJhefV!Jf:n - minden do1qozó-t letkesf• 
tett! Mmcfen munkapercet 1 00 százalé
kosan í<lh.:1sznált minden dolqo:i;ót ÉS 

a Dunakeszi Járóműjavító NV 
clsö lett a vasútnál! 

Várnai I:<ároly termelésielelős arról 

beszél, hogy a sztálini-m!!szakban el
ért szép eredmények, különösen a ko
vácsműhelyben figyelemreméltóak. Ott 
volt a főműhely szűk keresztmetszete, 
meiy most már megszűnik. 

• 
Dübörgó zat . . .  Hatalmas gépkala

pác;;.:;,k ütnek ra a vörösen izzó vasra. 
Kormoskezű, izzadtarcu· emberek sü
rögnek-forognak, végzik kemény mun
kájukat . . .  

Itt dolgozik Gaál Ferenc Is, a Duna
keszi Járóm[íjav.tó NV kovácsa. 43 
éves. Teljesített 1530 százalékot! 

- A mu.ltban ilyesmi nem lehetett 
volna - mondja u'sszaem!ékezve a 
nagq napra Miért is dolf'oztunk volna 
jobbanJ Fizetni -alig fizettek és csak 
a tőkések zsebét hizlaltak volna még 
kö·oérebbre vele • • •  De most már más 
a helyzeti 

- Sztálin elvtárs lrántt hálám. 
Hozzá va:ó ragasz.�o ·ásom igyekeztem 
murikateljesítményemmel is kimutatrii. 
Neki köszönhetünk minderit. elsősor
ban pedig azt, hogy szabad hazában 
- szabadon élve dolgozhatunk gyer
mekeink jobb jövőjéért. - Az igazán 
nagy eredmények. ötéves tervünk te:;e
sítésekor fogna� megmutatkozni! 0 ií
tások, munk.amódszerátadások, kiváló 
szakmunkások képzése - eredménye: 
ötéves tervünk idöelötti tú;teljesítése 
lesz. 

Son104:ii ózs�f 

szakban elért eredménye 1560 s?.áza:ék. Ez.•ö'y Lajos fagépmunkást, a IJuna-
- K,ö:elességemnek. éra!em, hogy keszi Járóm[íjavító NV famegmunkáló 

én is hozzá;áruljak Sztá"i11 elv!árs műhelyében ta!áljuk. 
70-ik születésnap,'ának mé,tó meg- - - lqaz örömmel anneoelta.-n meq 
linnep!éséhez - mondja. - Es igyc- ��flnsz:l����t,,"t /r�:� J

zU
l;

..é

�füt\: keztem úgy is dolgozni! · · · Előző nap maszal<ban l  K:nek a születésnapját Un
- munka után - még itt maradtam nepelnénk moq !gy ha nem az övét? 
és alaposa11 á't•'zsr;á'fam [!éprm min- O mut'2t utat nekünk és O tanította sze-
den részét. De nem is hozott rám ��it :.,;��s�ke::v�!��'!�kaiez�!sen

arra,; 
�zégyent. szociallzmus útjára?! t.1:nden erőmmel 

- Nem elé{!szem me!! enny;oe/. ha- azon leszek, hoqy e!ért eredményemet 
nem munkateljesílményem tovább fo- állandósíts�m és tovább fokozzam! lqy 
kozásával készülök fel ötéves teruünk :t�r:wö�:�:��"!ie;;:��r.:;á���Af �g; 
gyors teljesítésére. meqmu·a•ta fzt-1'in e'vtárs és van 

_ M ·t oltrok az ö'é·•es terv/iíf? - Rák�s i 111átyásunk, aki vezessen, á ml 
Munkalehetöségem biztosílua van, bé- feladatunk - csak

• 
a becsUle'.es munkai 

kén.kel blztos'tJa a nagy Szov ·etunió 
és erösödö néphadsPregiinl•, él•'szin
r,onalunk egyenletesen emelkedik! Az 

ötéves terv elübbre visz bennür.ket a 
szocializmus útján - ezt r·árom hát 
tőle! Es tudom, nem fogok csalódni. 

A Dunakeszi Járóműjavít5 NV laka
tosa, a 19 éves Gács László. Az ö 
eredménye 1980 százalék! 

- Ereztem, hogy így iinnepclhet
Júk Sztálin elulárs születésnapját leg-

méltóbba11-. Igyekszem munkateljesít
mény.?m tovább fokozni, mert a mi 
munkánk biztostija ötéoes tervünk si
kerét, országépítési,nket. - Nlda
llépem Pártunk forrón szeretett vezére, 
Nákosi Mátuás! Sztálin e!v 11írs /rm'lá
sait hozta ·el ö hozzállkl Az ö fárad
hatat1ansága lel�esít engem is mun.
kam közben. 

• 
Bagócsi Géza asztalos szintén a 

Dunakeszi Főműhely famegmunkáló 
műhelyében érte el 1482 százalékos 
munkateljesítményét 

- Elhatároztam - mondja -, ltOQY 
�n sem fogo'< lemaradni a Sz'"á'ln elv. társ 70-i)< szOle1ésnapJát Onneo'Ö1< kÖ
zUI. A do!qozók államát éo!tJ!lk 
ml dolqozók - maounknak és m'nden munka6ra k6ze'ebb visz bennünket a 
szocializmus meqvalósu'ásihozl - Erre r-o:,do't.::.,m s7�rd�n ,...un!<él1„özhen s úov Is lavekeztem. Az ötéveo; terv Is ezen 
az úton t,afad vetnnk e'6re a SzovJet-
unJó r,é'dáJa, Sztá'in eT�árs útmu ... 2tás:11 nvom:in. 1Qvek!t7..em munJ.--,te'J,-.si'mé-nyeTTtet - ;-� ötéves terv sikeréért -
tovább foko7nll 

• 
1 Ha már Itt járunk Dun�keszin, fel

keressük Gelencsér Istvánt is, az 50 
éves Jemezíeszitő élmunkás!. Az ő 1 
ereclrn�r,ve i� na<TVon knmolv s ha li
gvelembe vesszük, hogy munkagép 
,,.;Jkíll - saiát fizik�i erejével. ii"ves
�é�ével, és7�zerílsí!ett munkAöával 
érte el 64Q s7.ázalékos eredménv�t. ak
kor az e's,Sk közé kell őt sorolnunk. 

- Minden öntudatos dol_qn;,ónak 
tudnia kell azt hof!11 m;ru!enf S;,lá/in 
elvtársnak köszönhetünk.. S aki ezt 
nem kéoes me.f!érfeni. annak nincs is 
semmi kPresnivalója közö/tiink. 

- Mef!tellük a magunkét: igyekez
Ulnk méltóak /enni a nal!t/ naphoz. 
De ezt vária tötünk most induló öt
évi>s tervünk 1s, mert csak íf;!u llldrrnk 
elörehalarfni, feilödrzl. ha mindig töb
bet és jobbat termelünk. 

• 
Nag11 Jánost, - az Jstvántelki Járó

mííjavító NV szerszámlaknlosát 
kPrdezzÜk meg ezután. 0 89'! száza
le'lmt Prt el. a -,táHni-rní,sz•kban. 

- A ver5eny-láz. h0!1Y én se marad
Jak le társaim kllzOI Sztálin elvtárs 
r.ü'e•ésn""ni Unnen'éséhen. meqsok�o
ro,:+a er6me•. - Az ö""éves terv tel lesf„ 
tésént!I tovább akarom növetn1 sz.iza
ffkomat. t,o�v tervUnJ.-et telte..-. �•szé„ 
ben � klbí76't lcl'I el'5tt vér-rreha Jthas
auk. Ezt v;\rfa t61Unk a Pi\rt é< szere. 
tett VeHrilnk, Rákosi elvtárs isi 

• 

A MAVAUT•nQ 

Battonyai István termelési felelős 
fogad bennünket. 

- Oröm volt látni azt a lelkesedést, 
ahogyan a sztálini-műszakban do:go
zóink munkájukat végezték. - mondja. 
öt percre sem állt le senki_ 

Elsönek Goda András segédmunkást 
szólaltatjuk meg, aki motorszerelő 
szeretne lenni . . .  

- Sza)<társalm munkalendCllete ma
qával raqadott enqem is! t:59.1 százalé
kot értem el, de ezt az eredményt öt• 
6ves tervünk teljesltésénél méq tovább 
akarom fokozni. A fejlödés tl.ka hoqy 
so'1ase leqyOnk l!nmaqunkkal meqeié
qcdve: mindig Jobb credményel<re töre
kedjUnkl Sztálin elvtárs Iránti szereta. 
tem. hálám lqy próbáltam a sztálini
műszakban Is kifejezésre Juttatni. 
Hároméves tervUnket be�sUJettel befe
•ezt(lk a kitűzött Idő előtt korábban, 
feladatunl< most már csak eqy !eret 
ö'éves tervUnket méq naqyobb lendil
:ettel miP1'5bb befeJeznll 

Benedek Dávid szerelő 147.1 száza
'ékról 642 9-re emelte fel munka'elje
sítményét a sztálini-műszak alatt. 

- Jól előkészített, jól megszerve
zett munka eredménye ez! H álánkat 
fe!szabPdításunkért, Srlálin elvtárs 
atyai gondoskodásáért csak azzal fe
lezh„t íük ki le<.Tmé:tóbban, ha Rákosi 

elvtárs vezetésével - minden erőnket 
összeszedve - igyekszünk országunk• 
ban megvalósítani a szocializmust. Ez 
Rilott Prőt hámméves terviink gyors 
befejezéséhez is és ez biztosítja öt
éves tervünk sikerét. 

Uberhardt Géza élmunkás, a gumi
javító műhelyben teljesített 551 .47 szá
zalékot. 

- Sztálin elvtárs Iránti szeretet 6s 
hála veze'.ett munkám teljesítése köz• 
ben! - mondja. No. meq - me'l akar
tam mutatni a BSZKRT <Is a Teherfuvar 
NV dolqozóinak is, kikkel munkaver• 
senyben vaqyunk -, hoqy m1 is öntu• 
datos do!qozól< vaqyunk. Persze. ez nem 
maradhat csak egy nap eredménye: öt.
éves tervUnl< sikerét csal< ezzel bizto
síthatjuk. Hároméves tervUnket becsü
lettel befeJeztOk, úl feladatunk - !!t
éves tervUnk mle'óbb! te!fesltése. �s 
t,,ommunlsta lendUtet„el s al<aráso;;al meq 
Is o'dluk ezt a szép feladatot Pártunk 
veze• ésével, Rákosi elvtárs lrányltá. 
sávall • 

Vasutas szlahánovfstáink példát mu
tattak! Es még igen sokan vannak -
kiket itt már nem tudtunk megszólal
ta1ni, de ki•,0t elért - kimacr�s!A•n 
szép - eredményeik szintén ide állí
tanak. 

Kcr.icsonyi látogatás 
Tal,ács Pál szfahánovisfánál 

Rákospalotai otthonában - mely 
most örömtől és vidám gyermekka
cagástól hangos - keressük fel 
Takács Pál sztahánovistát, az 
Eszaki Járóműjavitó NV legjobb 
egyéni munkaversenyzőjét. 

Takács Pál marós a szálini mű
szak a latt 1 980 százalékot leljesi
tetll Ez pénzben kifejezve körülbelül 
500.- Ft-ot jelent. Takács elvtárs 
a sztálini műszakban, de csak négy 
órán keresztül - 3488 százalékot 
teljesített! - Az egyéni munkaver
senyben leghosszabb ideig tartott 
magas százalékáért pedig <líszPs 

vándorzászlót kapott a főműhely 
dolgozóitól. 

Megkérjük Takács elvtársat, hogy 
számoljon be arról a boldog érzés
ről, amely a vasút első sztabánov
isláját eltölti . • •  

- Ujságban olvastam a többi 
üzemek szép eredményeiről, szak
társaim kimagasló teljesítményeiről. 
Elhatároztam, hogy én is megpró
bálom! - Három marógépet kér
tem, s azokat úgy áll ítottam be, 
hogy mind a hárommal egyszerre 
do!R_ozhassam Az egyes munkadara
bok feldolgozását folyamatosílottam 
és a száz százalékos anyagismeret 
és gépkihasználás eredménye lett a 
sztálini műszakban teljesített 1980 
százalékom! Természetesen vigyáz
tam arra, hogy a termelés gyorsa
sága ne mehessen a minőség rová
sára! 

Erejményeirn persze még nem 
véglegesek. Vannak hibák, amelyek 
kiküszöbölendó1<, csak még a meg
oldás hiányzik! Ezekkel foglalko
zom most. 

A hároméves tervünket - rneg
küzdvt: az eleinte mutatkozott ne
hézségekkel - már sikerrel befejez
tük! Ujabb feladatunk most ötéves 
tervünk sikeres beindítása és mie
lőbbi végrehajtása! Minden erőmmel 
azon leszek, hogy ötéves tervünk 
eredményei még nagyobbak legye
nek! Hogy Rákosi elvtárs útmuta
tását követve, életszínvonalunkat a 
maximumig emelve, - szocialista 
hazánkat mielőbb felépíthessük! 

- Mit várok az ötéves tervtől? 

hangulatos zenét szolgáltat mind„ 
ehhez. 

- Nagyon boldog voltam, mikor 

férjem szép munkateljesítményét 
meghal lottam! - mondja Takác:, 
elvtárs felesége. Először nem is 

akartam elhinni, hogy amiről eddig 
csak álmodozhattam eddig, az most 

már lassan-lassan valósággá is vá

l ik . • • Karácsonyra vettem magunk
nak ruhaanyagot, kis háztartásunk 
részére pedig edényeket. A férjem 
jó meleg bundát kapott! 1945-ben 
mentem férjhez és azóta bizony sok 
nehéz$iicr1>n át jutottunk el idáig • • •  

De ötéves tervünk most mar mm• 
den problémát megold! Eletszínvo-i 
nalunk napról-napra emelkedik, és a 
háziasszony gondja napról-napra 
csökken! 

Szobabútorra van szükség és 
ágyneműre, - ennek a beszerzése 
a ml kis ötéves tervünk! A többit 
pedig, - majd még meglátjuk! _ . • 

Szeretnék én is valamelyik iize� 
münkben ·dolgozni, hogy munkám
mal is szolgálhassam hazánkban a 
szocializmus mielőbbi megvalósulá• 
sátl 

A kis család harmadik - leg
fiatalabbik, de talán legfürgébb 
tagja - a hároméves Palika! 

Amuló szemmel nézi a szép ka• 
rácsonyfát • . .  Tavaly nem volt ilyen 
szép, tavaly előtt J!edig még nem 
is volt . . .  l(is vonat, kis autók, ba
bák és mé� sok egyéb játék a ka
rácsonyfa °Körül Palika áll közöt
tük, nézi őket - szemében huncut 
mosoly bujkál, - majd a kis vo
nat utárt nvú 1 és azt veszi tüzetes 
vizsgálat aiá . . •  Kérdésünkre pedig 
dacosan kiáltja nekünk: 

- Méjnök leszek! • •• 
• 

Igy ünnepel\ kis esaf�dja köré
ben a jólvégzett munka boldog tu
datáva I és annak eredményeit él
vezve, Takács Pál sztahánovista. 

Az él„n,járó 
munkamódszerek 

alLalmazói 
- Boldog családi fészket, hol isme-
retlen a nélkülözés és csak öröm, - Birjukov, a leningrádi ,,Sztálirt-

a becsületes munka biztos eredmé- f émiParl gyár híres esztergályostJ 
nye - honol . •  _ Kis fiam van és három hónappal ezelőtt megláta
az ő jövőjéről gondoskodnom kelll gatta a sztáro-kramatori ,,Ordzsoni
Mindnyájunk gyermekei jövőjét épít- kidzse"-gépgyárat. Megismertette a 

jük munkánkkal, hogy ami nekünk gyár szahánovistáival gyorsvágási 
nem sikerülhetett a régi munkásel- módszerét, amellyel a teljesítményt 
nyomó rendszerben, az nekik már többszörösére lehet növelni. 
könnyűszerrel megvalósítható le- Komoly sikereket értek el Biju
gyenl Szeretném, hogyha fiam maj-j kov módszerével az 5. számú me
hajlamot érez és tehetséget mutat chanikai műhely gyorsvágói. Reva 
hozzá, - gépészmérnök lenne! esztergályos - aki ebben az évben 

Kívánságom? Jön minden közel kétévi munkáját teljesítette -
munkánk eredményeként - szinte a norma szerínt előírt 133 óra he
magátóll Munkaverseny: több kere- lyett 40 óra alatt készít le 16 szele
set, és életszínvonalunk soha nem pet. A motor/)lokk megmunkálásá
képzelt mag-asra fog emelkedni! nak idejét a norma 8 óra 20 percre 

Mutassuk meg, hogy nemc�,ik tu- állapította meg_ A kitiinö esztergá-
dunk, de akarunk is dolgozni! lyos 3 óra 20 percre megrövidítette. 

• A gyár legkiválóbb sztahánovis• 
A karácsonyfa gyertyáinak meleg tája, Kulik esztergályos, a háború

fénye megcsi llan a boldog ember- utáni ötéves terv kezdete óta 14 évi 
szemekben, a jó munkáért kapott normáját teljesítette. Tökéletesen át
rádió fényes gombjain, a dúsan te- vette Birjukov gyorsvá[<ási módsze
rített asztal porcellántányérjain, rét és egy mííszak alatt hét normát 
borral telt ii\ieg-poharain, a kis Pa- is elvégez. 
lika játékmozdonyán . _ .  Békesség, Az „Ordzsonkidzse" - gépgyár 
5zeretet és boldog megelég-edeltség munkásainak példája világosan 
hikröződik felénk mindenfelől. rnegmntatja, milJJen sokat jelent az 
Takács elvtárs felesége kejves mo- élenjáró munkam-ídszerek elsaiátí
sollya l kínál benni;nket és n�m acf- tása. Eredmén_11ei.1l mé[! fokozottabb 
hatunk kosarat! Mef! kell kóstol- liarcra lelkesítik ő.1let az ötéves tero 
nunk az Í?.P� fa latok�t. inn11r1k kell �ikeres befe;Pzésért, a szocialista 
a finom borból . . .  A rádió pedig társadalom céljárt. 
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A kommunisták 

aktivitása 

155 százalékra befejeztük 3 éves tervünket 
és szlahánovista munkával megvalósítjuk 

AZ Ö TÉ VES TER VET IS 
�T. Szerkeszt.6Mql Ml, • IWkéscsabal 

MAV Gazdaúql Vasút dolqoz6! öröm
mel 6e bUszkuéqqel Jelentjük, hoqy 
hároméve.s t.rvtlnket decemtt.r- 1 5--re 

befeJezWk 6s azt 155 sz.ázalól<ban túl· 
telJesltettOk. 

Most, u M,ives terv belndltásinak 
kilszöbén tisztaban vaqyu� � terv-
1smertet6 értekezleteken keresztül azzal, hoqy hatalmas feladat ell5tt 
állunk 6s a meqvalóslti• nem kis er6-
feszitéot iqényel. 

, Ahhoz, hoqy - a ez'P ..-.dm4nyt 
elérhessílk, czUkséq!lnk volt Pirtunk 
lltmutatására. Pártunk, 'lén IUkosl 
Mi,ty6s elvtárssal is " sztahinovista 
covJet vasutasok péld;ija acélozta meq 
ak11ratunkat, hoqy minden neh6zséqet 
lek(lzdv• véqezzílk feladatunkat. Tud
htk azt. hoqy minden szeqeccsel. min-. 
den djftott kocsival a szocia!lzmua épl· 
tését vissz(lk . elóbbre ff ez a &ajit 
,-1emelkedésUnket Jelenti. 

De ml boo.mk abban, hoqy J6, be
cstUe[es sz.ocia.fista munkáv�I u eqyén-i 
munkaversenyeken keresztUI ezzel is 
meqblrkózunk, s6t u el6irAnyzatnál 
hamarabb be la fejezzük azt. Pártunk, 
a Maqyar Dolqozók Pártja, Rákosi 
Mátyiis elismerésére mtiltóan 6s a ma
qyar vasutasok dicsl5séq6re. Békés
csaba, 1 949 december 27-én. • békés
csabai MAV GV dolqozól nevében 
Port6r6 lstv,n s. k." 

ÖTÉVES TERVÜNK FELÉ 
Ai Istvántelki Járóműjavító NV 

'dolgozói nagy lendülettel vettek 
i rányt a sztálini-felaj ánlások köze
pette a hároméves tervünk sikP.res 

befejezésére. őröm tölti el dolgo
zóink lelkét, hogy a felszabadulás 
óta a saját munkájuk nyomán 
ilyen hatalmasat tudtak a lkotni. Ha 
elgondoljuk, hogy elesettségünk
ben mily mély pontra sodort ben
nünket a fasizmus árja. De hála a 
dicsőséges felszabadító Vörös Had
seregnek, amely megszabadított 
minket a barbárok bilincseitől. 
Hála nagy barátunknak, Sztálin 
elvtársunknak, segítő készségének, 
mellyel a magyar nép és köztük 
mi. is vasutasok, igen nagy támoga
tást kaptunk. 

A Szovjetunió adta meg népünk
nek a lehetőséget, hogy egy vi-

' rágzó és boldog Magyarországot 
építhessünk. A vasutas dolgozók 
mo t, amikor látják azokat a tág 
és széles perspektívákat. amelvek 
soha nem látott jövő felé vezetik 
ezt a sokat szenvedett magyar nf
pet, akkor felszabadult szívvel 
gyürkőzünk neki, hogy ötéves ter
vünket erőnk teljében és a szo
cialista munkaversenyek valameny
•Yi formájával építeni tudjuk. 

Ebben a nagy munkában Pártunk 
1rányitásával az értelmiségi dolgo
zr\k is ki akarják venni részüket. 
S7.ámos biztató jelét látjuk annak, 
högy mérnökeink és technikusaink 
az ötéves terv részletein dolgozva 
igyekeznek segítségére lenni a fizi
kai dolgozóknak. Az a közeledés, 
amely min<lkét részről megnyilvií
nul, Pártunk bölcs vezérének útmu
tatás:ival kezdődött. Az érte!mi
ségi dolgozók most már látják, 

· hoQ'v nincs mitől tartaniok és az 
eddig helyC'nként igen passzív 
magatartást tanusítók is 5zinte 
versenyezve dolgoznak azon, hogy 
az ötéves tervünk sikerét az ő 
munkájukkal is elősegítsék. 

I<ormányzatunk az ötéves terv 
beruházásai során igen tekintélyes 
támogatást nyujt főmühelyünknek 
ifi. J\\ühc!yrészek fognak kiemelked
.ni a földből gombamódjára, gépek 
sokasága új, modern berendezésű 
öltözők. fürdők és még sorolhat
nánk számos jeleit annak, amely 
az ötéves tC'rv során dolgozóink 
számára megkönnyíti a szocial ista 
termel�st. 

Dolgozóink ezekből az adatokból 
ís lúthatják, hogy kormányzatunk 
minden törekvése, az emberi erő 
megkímélése, mert mint Rákost 
elvtársunk mondotta, az ember a 
lcg<ldgább kincs. A modPrn gépi 
berendezések és szerszámok fogják 
lehetővé tenni a termelékenységünk 
magasabb nívóra emelését. Éppen 
ezért dolgozóink a mostani lehető
ségekkel is hősies küzdelmet vív
nak a szocializmus' építéséért, mert 
tudj:ík, hogy jó munkájuk nyomán 
egy új modern technika vívmányai-

Yal felszerelt országot építenek, 
ahol az ember a gép ura lesz és 
nem a gép rabszolgája. 

Nekünk, kommunistáknak, uon 
kell törekednünk, hogy a szocia
lista termelékenység magasan fe
lülmulja a kapital ista termelési 
rendszert, mert csak úgy tudjuk 
biztosítani népünk felemelkedését. 
Hogy ezt biztosítani tudjuk, nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy 
Pártunk egyik főcélja az oktatás 
kérdé�e. tehát nekünk fizikai dol
gozóknak is tanulnunk kell, hogy 
nemcsak a termelésben, hanem az 
ország vezetésében is ki tudjuk 
Vf'nni a részünket. Rákosi elvtár
sunk mondotta, hogy az ötéves 
terv során 3-400 ezer szakmun
k.\gra lesz szükség. Erre már jó 
előre fel is készültünk. Ugy a 5zer. 
vnett munkamódszer vonalán, 
mint a szakmai átképzés terén 
irányt vettünk arra, hogy a mező
gazdasági munkából a gépesítések 
során felszabaduló dolgozókat az 
iparban tudjuk elhelyezni. Gondos. 
kodni kell arról, hogy műszaki ér
tPlmíségünk minden erejével oda
hasson, hogy ezeket a szakmai át
képzéseket irányítsa és segítse, hogy 
minél előbb jól képzett utánpótlás
sal rendelkezzünk szakmai vona· 
Ion. 

Országszerte hata Ima s lelkese-
déssel vett részt a vasutasság is a 
Sztálin elvtársunk 70. születésnap
jának megünneplésében. Soha nem 
látott lelkesedéssel és szeretettel 
do'.goztak főniühelyünk dolgozói. 
Itt élenjártak prldam11taló m11nká 
jukka! az élmunkásaink, újítóink, 
brigádjaink, szervezett munkamód
szerátadóink, számos esetben a 
már felajánlott munkát befejezv�. 
újabb és újabb felajánlásokkal jöt
tek a dolgozók, hogy minél mé' 
tóbban ünnepelhessék meg ezt 11 
nagy napot. Különösképpen a 
Sztálin-műszak nap j ára volt lázas a 
készülődés. Itt dolgozóink ezen a 
napon Sztálin elvtárs iránti szere
tetüket több és jobb munkával 
akarták nvilvánítani. Ezen túlme
nően ezt a lendületet és dolgozni
akarást az ötéves tervünk felé an
nak sikeres meginditására még fo
kozzák. Hároméves tervünket is 
hamarább befejeztük, ugyanúgy 
az ötéves tervünket is dolgo
zóink idő előtt kívánják befejezni 
Ezin munkánkban Pártunk és 
szakszervezetünk mutatja az irányt, 
mely a magyar népet és köztük a 
vasutas dolgozókat is a szocialil• 
musba vezeti. . 

Eljen a világbéke őre, a Szovjet
unió és annak bölcs vezére, Sztálin. 
elvtárs. 

E:ljen a magyar dolgozók nagy 
vezére, Rákosi elvtárs! 

Vereczkei J án.os 

teMTielési fele!ő5, MAV István
telki Járómüjavító NV. 

A Bolsevik Párt erejét sorainak 
tömörsége, a kommunisták aka
ratának és cselekedeteinek egy
sége és aktivitása adja. Sztálin 
elvtárs arra tanít, hogy a Párt 
harcos forradalmi szervezet, alnely 
gondolkodásában aktív, öntevékeny, 
eleven élet tölti el, szétzúzza a régit 
és megteremti az újat. 

A kommunisták nevelésének és ak
tivizálásának legfontosabb eszköze 
a Pártgyűlés, ahol minden párfüigot 
érdeklő kérdéseket vitatnák meg. 
A kommunisták, akiknek minden 
gon<ljuk pártszervezetük munkájá
nak megjavítása, a pártgyüléseken 
feltárják a hiányosságokat, konkrét 
indítványokat tesznek ezek meg
szüntetésére és megjelölik a munka 
megjavításának módját. . .  Rendkívül fontos szerepet 1atsza
nak a pártszervezet életében a párt
aktívák. A pártbizottságok csak 
akkor működhetnek eredményesen, 
lta a pártaktívákra támaszkodnak, 
ezért kell jól megszervezni az ak
tívák munkáját, ezért kell ál lan
dóan gyarapítani számukat. Na

gyon fontos az aktívák rendszeres 
összPhívása abból a célból, hogy 
mód legyen a Párt és a kormány 
határozatainak megvitatására. 

Nagyon fontos az aktíva-gyffié
sek kellő eló"készítése, ugyanis en
nek hiányában előfordulhat, hogv 
egy-egy kérdés megvitatása helyett 
az aktíva-gyűlés általános beszél
getésbe ful lad.  

A pártonbelüll demokrácia elve

nek következetes megvalósítása leg
fontosahb előfeltétele annak, hogy 
megjavítsuk a pártmunkát, fej lesz
szük a kommunisták kezdeménye, 
zését, növel jük aktivitásukat és bol
sevik kritikára - önkritikára ser
kentsük őket. 

A Bolsevik Párt szervezet! sza

bályzata kimondja :  .,Csupán a pár
tonbelüli demokrácia alapján fej16d
het ki a bolsevik önkritika és szi
lárdulhat meg a pártfegyelem, 
amelynek tudatosnak kell lennie, 
nem pedig gépiesnek." E:ppen e7.érl 
a Bolsevik Párt szervezetei II leg
nagyobb mértékben kifejlesztik a 
bolsevik kritikát és önkritikát. 
amely nélkül a mozgalom nem ha
lad és nem is haladhat előre. 

A pártonbelül i  demokrácia elvét 
valóra váltani azt is jelenti, hogy 
még inkább fokozzuk a kommunis
ták politikai és termelési aktivitását, 
élha rcos szerepüket a gazdasági és 
a kulturális építés minden terüle
tén. 

Az aktivitás fokozásfoak és az 
öntevékenység fejlesztésének fel
adata állandó munkát követel a 
párlszervczetcktől a párttagok ég a 
tagjelöltek nevelése terén. Minden 
kommunistának fáradhatatlanul 
azon kell dolgoznia. hogy fejlessze 
önludatosságát és ideológiai tu<lá
sát. Ez a kommunisták politikai ak
tivitása továhbi fokozásának záloga 
és egyben zá loga annak is, hogy 
még szor-0sabbra fü.zzék kapcsola-
1a íkat a dolgozók széles tömegeivel. 

A MA f' l. fokú 
külön I.' egye ln• i 'l a11ácaa 

JÓ munkát végzett népi demokrá
ci ánk ér-Jekében. A magáról megfe
ledkezett korrupt, vagy a szoci a J iz. 
mus építését hanyagságból, durva 
felületességből szolgálati köteles
ségeik sú lyos megszegésével gátló 
va,ulasok a /11AV-nál szervezett I. 
fokú Külön Fegyelmi Tanács elé ke-
1 ülnek. 

A Kiilön Fegyelmi Tanács decem
ber 2 1 - ig 2 1 1 fegyelmi ügyet tár
gyalt. A meghozott ítélet révén 65 
vasutast elbocsátottak, 37-et na
�vobb büntetéssel, 22-öt kisebb 
büntetéssel, m íg 35 dolgozót egyéb 
büntetés kiszabásáva 1 sujtottak. 
Mindössze 8 vádlottat mentett fel a 
b: róság. 

Ez a kis jelentés Ismét legyen 
figyelmeztető mindazok számára ,  
akik hajlamosak korrupt cselekede
tekre, vagy szolgálatukat még ma 
is felü letesen, nagyfokú nemtörő
dömséggel végzik. A Tanács nem 
ismer elnézést népi á llamunk kár, 
tevőivel szemben. 

MILYEN MÓDSZERREL 
JUTOTTAM EL 

1 64 %-RÓL 3 .08 5 %-OS 
CSÚCSTELJESÍTMÉNYIG 

As :flszaki Jw6mdJaNftó NV w.A.. kadanb � tdre)e ue � 
llni.múnak/i.bftn a Jeg'kima.gaslóbb volt. 

�· eredmén� Bánhidi O,7.kár maró& tb& � J3n M tj, 
ér el. Régi 164 százalékos teljesiL munkael�! 

ftskl>re Jdleno clanl» m6nyét felfokorott munkával . 68 Egy közös 1 osmw 

kock8-.anya.. 
újit.ál!A.v&l _ melyről m<lst kivé.. megm�nkáJa.n 6 · 

tán ffiskéi IM, 
nunk a KöZLEKEDf:S orh-asói.n3k g<>t ffiztem :Cel. Azu � a 

Df$(). 

1 1 
; ' 

fELULNÉZET 
bóvebbeon beloúmlllnt - 3085 n1u1a. 
lékra siikerillt felemelnie>! ■ 

Munkagépe mellett WilJuk mec 
Biinbldi Os-r.kárt. Ebéd8'z;ilneé -.an 
éppen; 

- T'óbbet é!ls,,'.el, dat erGftl -
mondja a ré&i kÖYnWDdátl! _ mo_ 
solyog --81.yea éa � :ir..-d: 

UjitéBoan; • 
• cs(J.sz6 ltodla meggy&fu16sl\. 
11.11k éa 'ldmarA.séna.k meggyor.. 

� 

A r6gt módszer szerint m&nden
<. gyes �úszó kOOkát lla,toba fogta.le 
l>8 azután klllön..l<Olön mind a négy 
olda.lA.t gya.Jrugéprpel meggyv.lultá,k. 
:\fajd a k�ét ol&J hornyot asak 
e,gyenként bel6ms.rt6.k. A rég\ mun.. 
1,amÖdsz.er WT.erint ,r,gy ilyen mDD-

.,�3munltalandJ 
,111s16l<ock� 

, _  
. 

,. 

szrorif,ottam gépem ,,tlmel.iktnerfl" le 
,.Ollíios..a," közé, majd két �  
rovat - • kilmc � e!gy&IJS'l'e 
- c-r osztál!ea,l, � 
ma,ratt,,.m ! Ha es kén, II08ktll,, 
hogy a tűsk6t a Kbpb6t'lduerelnltm. 
az általam kbózlt� ooron�r<> a.lA. 
t.6Jom éa a két szooi.baol6v6 eldllim 
az oiajhOdlyokat �l'Om. 

A.z úJ mnnkafdjli:rée egy ..... 
d:M'ab mQnkaid&� 14. .-laacka 
CllllÖltkeati! 

l!'.& as úJltú, ott, ahcJ( t1y1'■. -. 
'laMla,..o,b késztil, MtalMorsllhait.6 65 
hi&zem. hogy mar� 
hM�ltani III fogjá.k! 

U jltát,omat • gyaikoo:taAIJan ellS
azör a &zt,álinl.mftsza.ldJ8n a.lk1l,lmac. 
t,am és nagyrészben emiek az 6JftA. 
•omnak kös7.öohetcm a 3085 srAzA. 
lékos osdos.eredményemet! 

Bánréve vasutas nyugdíiasai 

3 00 méter hosszú utat építettek 
munkafelaiánlásként 

A bánrévei derék vasutas-nyug,j[. 
jasok követésreméltó példaként ál l 
nak az ország többi nyugdíjasai 
előtt. Megértették az idó"k szavát és 
minden lehetőséget felhasználnak 
arra, hogy elósegitsék a dolgozók 
termelésének fokozását, hogy ezáltal 
is hamarabb valósulhasson meg ha
zánkban a szocializmus. 

A bánrévei nyugdíjasok jó mun
kája hozzájárul ahhoz is, hogy a 

termelésből már kiei-ett nyugdíjasok 
életszínvona l át emelni tudjuk. 

- Bánréve vasutas nyugdíjasai 
- mondják munkafelajánl ási nyi-
latkozatukban - átérezve a hálát 
és ezzel együtt kötelességüket is, 
a magyar nép felszabad!tója, 
népiink nagv és nemesszívií barátja, 
Sztálin elvtárs iránt, - 70. születés
napja a lkalmából munkafelajánlás
sa l kPdveskedünk Neki. 

E munkafelajánlásunk egyben há-

lánk kifejezője a tényleges vasuta
sok felé is, mert tudjuk, hogy nyug
diJunk az ő munkájuk eredménye is. 

Ezért úgy határoztunk, hogy Bán

réve ál lomás felvételi épületétől 
kezdve az országút becsatlakozá
sáig terjedő 300 méteres útszaka

szon újjáépítjük a járdát, vagyis új 
salakjárdát készítünk. Ezen a sza

kaszon a tényleges a lkalmazottak 
már csak nagy üggyel-ba j ja l  tudtak 
j árni s így küzleke<lésük esetleg 
szolgálat:Jk rovására ment volna". 
A nyugdíjasok nevében: Székely 
Gergely s. k. és Kovács István s. k. 

A példamutató, a közösségi szel"' 
lemet, a szocial izmus építését he
lyesen értelmező derék bánrévei 
vasutas-nyugdíjasok be is vá ltották 
szavukat, beváltották Sztálin elv

társnak tett ígéretüket és a 300 mé
ter hosszú útszakasz építését de
cember 1 4-ig végre is hajtották. 

" Az elmúlt 35 év alatt 

semilyen segélyben nem részesültem" 
,,Aluliro1't, hálás kösÚ>ne!et mon. 

dok hogy részemre a Vasutas Szak
szervezet b�kgségi segélyt nyujtott. 

Nagy seg!tstlget jelentett e,z; szA.. 
momra, mivel május óta 1:>e:egek va,.. 
gyunk felesé,gemrr.el együ1't. Két hó. 
na1>0t feküdtem gyomorvérzéssel a. 
MA V K61'házl:mn érs még ma iS ke. 
zelés alatt állok. 

Tám.ogatásuikért mégegyszer hálá. 
mat fejezem ki a t. Szak.szer�zet. 
r.:ek éS ldvánom, hogy mllködé.süket 
Siker koronázza. 

llln, a vasút szolgál •tábun 35 évig 
dolgoztam de &z elmu!t rend�rben 
még serrur.1nemü segélyben nem ré. 
szeeilhem, · pedig négy gyermeket 
:r.evelfom fel, tanittattam és ipart 

adt.am " kezUkbe, Maradok elvtá� üdvözJ.ctel: Koltai Lajos a. k. ft.SZ·a. los, Budapest, Kálvária.tér 23.• 

Megoldollák a vízhiány kérd6aft 
a makói vasutasok 

A makói utazóközönség és az In
tézeti lakásokban lakó vasutasság 
régóta fennálló sérelme: a vízhiány 
megoldást nyert. 

Az osztálymérnőkség dolgozöi 
1 4.000 forint költségelőirányzattal 
bekapcsolták az állomást és osztály
mérnökséget, valamint az Intézeti 
lakásokat a kocsijavító műhely yíz.i 
hálózatába. 

Az ötéves terv: erős ipar, virágzó falu, boldog nép 1· 
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KÜLFÖLD I  H I REK  
Berlin, december 23. 

Berli�ben az ál1amvé'lsútak Javító "."'1ithelyenek épülctéuen hé�fön szovjet es nemet v-.asutasot< qy�itek össze, t1oq:1 tapasz�iata:!-<at klcsoréljél<. Az értel<ezteten hatv3n szovjet és 4SO német vas�bs vett részt. Német rész:röJ az allamvasűlak berlini iqazqatósáQélnak taqJa1
9 valamint a vasutas szak!:Zel·vezetelc ve�ct:6séqe Jelent meq. Prot. Dr. H. Rcmqruncr. a Német De-1:lOl<rati_kus Közi:arsasáq k&zlekedésüqyi minisztere és f. Sc11m:d�ke, az altamv.::isU.tal< berlini i1:;1azqatósáqának clnOkc sz,ntón részlvattck a qyílléscn. fti;)nqrubcr köziekedésüqyi miniszter nyHocta m�q a.: ülést és a német és !:Zovjet vasutasok tapasztalateseréjéneK t�:mtosságára mutalo�t rá. ,,A Szovjet• unió kormánya elismerte a Német Demoi<r.Jtikus Köztarsasáqot és ezáltal a szovjet nép me"mutatta, hoqy bízik a bé!,cszerotd, hal.!ldósze!lemü, demokratikus ném�t népben. A német népnek ki kolJ érdemelnie ezt a bizalmat üZ által, hoqy minden e··eJének latb;,ve é· SCVCI küzd ,-z egész német nép béké· 

Jéért és Jóltéért." ,e , c1 v s· itas szakszervezet at-
elnöka azt a reményét Juttatta kifeje-ze.;.,·1:-, h-.,qy a s.;.;vv,e, V,i-.., ... utas�:< a J<.>-.vben is se:.:,rtöJ és tanácsadói lesznek a nemet vasutasol<nak és péidát mutat
nak a uállitóterve!< meqvalósításában. 

* 

Párizs. december 23. 
A legteljesebb egységben folytat-

Gács László lakatos (Dunakeszi 
JármiiJavltó NV) 1980%. 

ják ellenállásukat a francia vasuta- l!..1 _____________ 1111"!1 sok a kormánynak a vasútjáratok 
csökkentésére és a vasutasok töme
ges elbocsátására irányuló terveivel 
szemben. A napokban többezer 
lyoni vasutas rendezett munka
beszüntetést. A vasutasok összes 
szakszervezetének képviselőit magá
ban foglaló egységbizottság kijelen
tette, hogy a vasutasok mindent el
követnek a kormány terveinek meg
hiusítása érdekében. A bizottság 
felhlvta a vasutasokat, ál ljanak ké
szen létben és kövessék szakszerve
zeteik utasítását. 

Tizenkét nap óta megszakítás nél
kül folytatja sztrájkját a párisi ál
lami letéti pénztár 4000 alkalma
zottja. A sztrájkolókat nagyarányú 
szolidarítási akció támogatja. To
vább sztrájkolnak az asnieresi 
Chausson gépgyár dolgozói i�. 
Sztrájk tört ki az Issy-les-Mouli
neaux-i SEV gépkocsialkatrészgyár
ban. A gyár 1 400 dolgozója maga
sabb béreket és a munkaidő csök
kentését követel i  s megszállta a 
gyárat. Kétezer munkást készül ut
cára dobni a Párizs melletti Bois 
Colombes-i Hispano-Suiza világhírű 
gépgyár igazgatósága, amelynek 
élén a hirhedt Léon Blum fia áll. 
Ked,jen reggel körülbelül 2000 ro
hamrendőr kerítette be a gyárat, 
hogy megakadályozza a kizárt mun
kások jelentkezését. 

A francia tengerészei< akcióba 
léptek, hogy kikényszerítsék a szenv
nyes vietnami háború befejezését" 
� jelPnlette ki a francia tengeré
szek szakszervezete. A francia ten
gerész-szakszerve7et közlemén_yt 
adott ki, amelyben hangoztat1a, 
hogy ll francia teng-erészek szol�dá
risak a vietnami háború ellen bator 
akciót folytató dokk.munkásokkal. 

* 

Belgrád, december 26. 

'.A jugoszláv vasúti do�gozók �za
botáz akcióikkal harcolnak a Tito
banda ellen. Még a TANJUG hiva
talos hírügynökség is elismeri: .,A 
belgrádi és a környékbeli pályaud
varokon gyakran napokon át ezer, 
sót ennél is több megrakott vagon 
vesztegelt, ami súlyos károkat oko
zott- Ezeket a károkat nehezen le
hetne dinárban küejezn1. Az áru
val telt vagonok nagy torlódásokat 
okoztak az állomásokon és akadá
lyozták a rendes forgalom lebonyo
lítását. Egyes he!yeken a kirak�dás 
e'.huzódása anyaghiányt okozat:. es a 
pályaudvari raktárakban felgyule�
lett áru elszállítása napokon át ke
sett". 

• - szakmunkások eqyrésze méq ma is lredáb.an llo!q�lk. A nm< nen a A íe;f• Is Jó pc'dával jár•nzk elől. Letrlckl llo•álla é1 S!pl<a Irén sJ•'•ntkezt.ic ������s haJtány�eze �onek és sikeresen vlzsqiztak. A MA.V Ovq 4 3 as motor� 
haJtányát Lelrlcki vezeti és Sipka Irén szorgalmasan tanulja mellet• 

a Jó vezeté$t. 

Jármújavitó NV) 251 7%, 

Utabb siker: 

f1111a11'1ll 2·9 naora 
csft'81t1tt6' 1 kocsPordo16t 

Az a.karot és a Sztj.lin eh'1Ars 
;rAati sir.e..etet llatlllmlls teljes! f:mé_ 
,yetcre lim<tiinöd;e W8'1j�ain.kat. 

llfZoJl]'íi,ja e,a&, lloA'y milf az 6szl 
08ácafwp.J- m&xbn&lls ra.ltodá.'.13 
'>20t l<oesi Tolt •apontia, a s:r,(állnl 
"'� 11.213 kocsit raJ,tnk Id. 
.:'lz �•yeg6ben annyit jelent. hogy 11 

•rnc•Uordulót llárom nap alá szori 
'<>ttM le. A7.e,z még p<Jlltosabba.n a 
kOCIIIUOrdllli ldieJe 2,9 nap. 

Baqóesl Géza asztalos (Dunakeszi 
Jármújavlt6 NV) 1482%. 

19SO }anufr f. 

1950-ben 
tovább fej&ödik 
a vasutas sport 

A z  újesztendő küszöbén idöszerff. 
lwgy Tövid vissza pillantást vetve 
megá!lapítsuk a vasutas spori el
muit évi munkáját, számba vegyük 
azt a támogatást, ameilyel !eh.e/övé 
vált, h.ogy dolgozóink mind nagyobb 
tömegei kapcsolódha.ttak bele a 
spari összes ágaiba. 

Pál"tunk szocializmust építő mun,... 
'tája gor:doskod,olt arról, hogy népi 
iem.okrác'i,á,nk sportja is megloopja 
a szükséges támogatást politikai, 
sz2k- és anyagi vona!on. Elmond
'ialjuk, h.ogy sokkal többet, jobbat 
lcaptunk a Teméltnél, ami az után 
a teljesítményekben i-' kifejezésre 
jutott. Elmondh.at.tuk azt is, hogy 
ily fejlődési lehetöségTől, anyagi és 
erlcölcs-i támog,atásról a levitézlett 
�endszerben még csak, álmodni sem 
'.eh.eteti. 

Az elmult évben jelentős támoga
tás jutott a vasutas sportpályá1c 
helyreáiiítására,, spo,rfelszerelésekrc 
.fa készpénztámogatásokTa.. 

Pályaépítési segélyben részesu7-
tek: a péc<i, szal11-0ki, 8"'"'3gedi, deb
receni, bu.dapesli, miskolci, székes. 

..-.:---------------..: fehérvári és szombathelyi Lokomo
tív Sport KÖ'l'ök, továbbá az északi 
főműhelyi, rákospal.otai, ferencvá.
rosi, dombovári, püspökladányi, 
nyiregyh.ázi, angyalfö'di Vasuta., 
Sport Körök és a balatonfüredi 
Vasutas és Hajós SpOTt Kö-r kb, 
600,000 forint összegben

Az új mese 
művészete 

KészPénztámog4tást kapott: A ceg. 
lédi, celldömölki, veszprémi, pest
szen.tlőrinci, budai, győri, északi fő
műhelyi, rákospalotai és a duna.. 
keszi Vasutas Sport Kör, továbbd 
a budapesti, debreceni, miskolci,, 
pécsi, nolnoki, székesfehérvári, 
szombathelyi és a szegedi Lokomo. 
tiv Sport Körök 980.000 f01'int ösz.. 
szegben-

Felszereléri támogatásban wne. 

gyedenként - de $ÜTgős esetben eze,a 
kívül is - 50 Vasutas Sf)O'l't Kö-rt 
részesítettünk, amelynek soTán az 
alábbi sporltá.Tgyak kerültek kiosz
tásra: 300 pár cipő, 3000 darab mez. 
1500 pá'I' tornacipö, 600 darab foot
baUabda., 400 darab egyéb labda, 
5000 daTqb ping.pon.g labda, 200 
pár ökölvívó kesztyű. 200 pár Mléc,, 
200 pár síbakancs, 200 dar111> sí,. 
nadTág, 500 komplett edztruha. 
GOO garnituTa sakk, 1300 darab te
niszlabda, 150 darab tenisz ütö, 250 
darab röplabda, 150 daTab röplabda 
háló, 250 daTab versenykerékpár 
gumi. 3000 darab atlétanadrág. 300 
pár futócipő, 300 damb birk6zómez. 
3 garnítuTa súlyemelő készlet, JB 
darab ugrószőnyeg, 2 darab nabvá
nyos tornaló, 100 �nitura vív6 
felszerelés, 150 daTab kézilabda ú 
még sok egyéb sportfelszerelés segi. 
tette elő sportolóink gondta!a.n spor. 
tolását. 

Amint a felsorolásból látható, 
minden vonalon bőkez-11 támogatás
ban részesültek rportolóink, amiért 
háiával és köszönettel tartozunk. 
népi demokráciánk bö!cs veezctöjé. 
nek, aki követve a szocializmus 
építésének irányvonalát, nagy súlyt 
helyezett ifjúságunk és do'.gozóínlG 
nevelésére, fejlődésének előmozdítá,., 
sára és jólétének emelésére. 

A fenti támogatásnak köszönhet
,tülc azt, h.ogy vasutas vonalon. 
sportpályáink használh.ntó állapotba 
keTüitek, sportolóink kiváló teljesít
ményekre voltak képesek és olya
nok is bekapcsolódfo.k a sportba, 
a.kik eddig innen - éppen a támo
(latás h.iánya miatt - teljesen ki 
voltak zál"va. Olympiai bajnokságok. 
világbajnokságok, európai bajnoksáA 
gok, magya'I' bajnokságok jelzik a: 
vasutas sportolók sikereit, amelye
ket vezetőink bölcs irányítása ú 
támogatása folytán elérlek. 

Sp01'tolóink megértet/ék, hogy cs 
támogatás, de az elért sikerek i.1 

szocializmusunk építésének eredmé
nyességét jelentik és érzik azt, h.ogy 
az elkövetkezendő öté1>es terv kere
tében ez a fejlődés folytatódni fog 
és az előző évet többszöTösen i.r 
fe!ülfogják múlni. 

A KIJZLEKEDts SZERVEZETT DOLGOZOINAK EGYS�GES LAPJA 
FOszerkesztO: 

GASPAR SANDOR 

(Vasutas Szakszervezetl 
Fele!Os szerkeszt(!: Fi:!LDVARI AL ADAR !Közlekedést Alkahn. Szaksz.) 

Szakmai szerkesztők: TOTH BtLA (GépJérmOvezetOk Szaksz.), !VAN MIKLOS 
(Szállftói»unkások Szaksz.). FERZSIGAN LASZLO (Hajós Szaksz./ 

A lap kiadásáért rele!Os· 
SZELECStNYI 151VAN 

,zerk esztO . 
LaptulaJdonos: Magyar Kllzlekedésl Dolgozc'>k Szakszerve,.ete. - SzerkesztOs!lg és kiadóhivatal: Budapest, VI„ Munkácsv Mihály u 16 - Tel · 124-893. 126-452. 

.Szikra LapnyomclR NV R11clapes1. vm.. Rllkk ��llárd-utca 4. 
i'elelós nyomdavezetó: Rad.iót: Károly • •  



VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

Az ötéves terv sikere érdekében 

szocialista munkában eltöltött 

eredményes és boldog ujesztendot 

kivánunk olvasóinknak J 

XLII. ÉVFOLYAM 1. SZAM. * MEGJELENIK MINDEN Dö 1-11:N i!:S 15-mi * 1950 január t .  

Sstálin nevével törtük át 

a termelés frontját, 

Sztálin nevével indulunk harcba 
ötéves tervünh diadaláért 

December . 20-án, délután két 
órakor harcba indultak üze

meink dolgozói, a műszaki értelmi• 
'séggel karöltve, hogy Sztálin elv
társ 70. születésnapjára minden 
eddiginél nagyobb teljesítménnyel 
mutassák meg forró szeretetüket, 
rogaszkodásukat, hálájukat népünk 
nagy barátja, a nú drága Sztálin 
elvtársunk iránt. 

A harc diadallal v�z5dött, mint-
ahogy diadallal végződött minden 
harc, amely ezt a nagyszerű nE'vet, 
a haladó emberiség vezérének nevét 
tűzte zászlójára. Ebben a harcban 
üzemeinkben éppúgy, mint a kinti 
termelő üzemekben soha nem látott 
eredmények születtek. El lehet mon• 
dani, hogy a sztálini műszak új kor
szakot jelent a maizyar ipari üze• 
mek, a vasúti és közlekedési járó
műjavító üzemek termelésében. 

A vasutasok, hajósok, közlekedési 
alkalmazottak, gépjárművezetők, 
szállitómunkások, szabadkikötői dol
gozók élenjárói: a sztahánovisták és 
élmunkások eddigi eredményeiket 
messze túlszárnyalva, a technika új 
tartalékait tárták fel. Dolgozólrtk 
ezrei pedig valósággal elsöpörték a 
mu1tbeli eredményeket és azoka1 
többszörösen felülmúlva, magasra 
lendítették a szocialista termelést az 
országban. 

Dolgozóink nagy gy5ze!mének 
alapja az volt, hogy megfo

gadták a magyar nép forrón szere
tett vezérének, Rákosi elvtársunk• 
nak tanítását, amikor az egyéni ver• 
senyzést tették a terv megvalósítá
sának, a termelés emelésének közép
pontjába. Erre a biztos alapra épült 
aztán az a kitünő munka, amelynek 
igazi hajtóereje a megindító hála 
érzése, a leírhatatlan szeretet dik
tálta szilárd eltökéltség volt: mél
tóan megünnepelni Sztálin, elvtár
sunk születésnapját. A győzelem 
biztosításához felhasználták a szov
jet sztahánovisták módszer�it, tech
n-ikai újításait, nemkevésbé a szov• 
jet dolgozók szocialista versenyének 
formáit, a hős szovjet sztahánovista 
vas",ltasok tapasztalatait. Megkeres
t@tf az üzem szűk keresztmetszeteit, 
termelést gátló hibáit, a hiányossá
gokat, hogy ezáltal is elhárítsanak 
az útból minden akadályt, amely 
gátolná 5ket nagy és szent fogai• 
muk betartásánál. 

A sztálini műszak nagyszerű tel• 
:íesítményei megmutatták, hogy a 
munka jó megszervezésével, győzni
akarással, célunk ismeretével, mi
lyen eredményeket lehet elérni. A 
s1:tálini műszakon szerze.tt tapasz
talatok jelentős utasítással szolgál
nak ötéves tervünk sikeres elindítá
sához. Dolgozóink elhatározták: 
nem állnak meg az elért eredmé
nyeknél. Megrögzítik a szta!ini ver
seny kitünő eredményeit, ar.nak izzó 
lendületét megőrzik és fokozzák. 

· Valamennyien tudják, hogy miért 
van ,erre szükség. Tudják, hogy a 
magyar népgazdaság első ötéves 
terve virágzó ipart, fejlett mezőgaz• 
daságot, korszerű közlekerlést, szál· 
litóipart teremt, amely emelkedő 
életszínvonalat, valamennyiünk bol
dog iövőjét biztosítja. Ezért van 
azük� �• hogy eregm,é,!J.Y.�� 

megr6gzltsiÍk és 1ra leket, tolrabb
fokozzuk. 
A dolgozók tízezr�i, akik eddig 

még nem versenyeztek, most 
ízlelték meg először a versenyzés 
felemelő érzését, az eredményes, ;i 

jobban végzett munka örömét, is
merték fel azt, hogy a verseny je
lentős többkeresetet biztosít szá
mukra, s megállás nélkül folytatni 
akarják a versenyl Rájöttek a dol
gozóink arra is, hogy verseny nem 
a fizikai erők nagyobb kihasználá
sát jelenti, hanem döctő mértékben 
és hangsúlyozottan a technika el

sajátítását, a helyes munkamódsze
rek alkalmazását, a tapasztalatok 
felhasználását és elsősorban a szel
lemi képességek aktivizálását. Ez 
szfil<séges ahhoz, hogy a vasuti mű
helyekben, a közlekedési üzemekben 
lévő elavult gépeken a sztálini mfi
szakban elért eredményeinket meg
tartani és továbbfokozni tudjuk. 
Dolgozóinknak ilyen gépi berende
zések mellett, ilyen gyönyörű, több
ezerszázalékos teljesítményt elérniük 
csak úgy lehetett, hogy erejük mel
lett szívüket és agyukat is mozgó
sították. 
· Az ötéves terv kffszöbén sors
döntően fontos, hop:y dolgozóink po. 
l itikaí és szakmai továbbképzését 
fokozzuk. Fel kell keltenünk az ér
deklődést munkáiuk elvi, tudomá
nyos és gyakorlati problémái iránt, 
hogy a szovjet sztahánovisták ma
gasabb síkú, fejlettebb módszereivel 
harcoljanak a termelés fejlesztése. 
a termelékenység emelése érdeké
ben. 

A köziekedés szervezett dolgozói 
látják hazánkban az állandó 

fejlődést, s öntudatosan készülnek 
arra, hogy az ötéves terv rájukeső 
tervrészletét győzelmesen befejez
zék. 

A megkezdett úton nem lehet 
megállni, hanem még nagyobb len
dülettel, a versenyt továbbfejlesztve, 
a mozgalmat k iszélesítve, tovább 
kell haladnunk. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy a megnövekedett terme
lékenység, a fokozódó versenylendü
let hatalmas feladatokat ró a párt
és szakszervezeti szerveinkre. a vál
lalatvezetőkre, a műszaki értelmi
ségre. Fel kell bontanunk a tervet 
a munkapadokig, s dolgozóink ke
zébe kell adnunk az ötéves terv in
dulás�kor a tervkönyvecskét, hogy 
konkret célokért indulhasson harcba 
a munka frontján. Megváltoznak a 
vezetés, a munkaszervezés feladatai. 
Hozzá kell segíteni sztahánovistáin
kat, hogy zavartalanul dolgozhassa
nak._ Ebben nagy munka vár mű
szaki érlelmiségünkre. Tovább kell 
erősítenünk üzemi bizoltságainkat, 
műhelyb'zottságainkat, hogy azokat 
a feladatokat, amelyeket az ötéves 
terv áll[t elénk, közös erővel, a ver-
8eny lendületének fokozásával, jobb 
és t-�bb munkával megoldjuk. 
A fó _qsszeműködés, dolgozóink 

állhatatos, szívós munkalen
dülete a,z ötéves tervet is győzelem
hez fogjas segíhmi. 

A közlekedés 220.000 szervezett 
dolgozója �allia .az Ujesztendő kü
szöbén: Sztálin nevével törtűk dt a 
termelés frontiát, Sztálin nevével 
indulunk harcba ötéues tervünk 
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A Szállitiipari Doluozók Nemzetközi Szövetségének felhívása 
a vllág szállitóiDari dolgozóihoz 
és szakszervezeteihez 

Kedves Szakt.ársak! Mi, a r-emzet_ aé&' ldf6jl.esztése, 't'81am11D,t a azoHda_ követeiéseiért, valamint a � 
kezi w.t.akszervewtt szárazfö:(l;. és rito'is elmélyitése. folytatott ldizdeiembell. 

bl�tözlekedés tlrr>lgoZói összej&ttünk S. A sz&kszerver:etek harcának 4. A szára,Zföl.dL és légiközleke_ 
Bukarestben, hogy a kildek.e«Msi 6s megszervezé!le és egybehangolása a dési dolgozók jogaina.k megvédéfie: 
11W1itómnnJ.rások uooláJis és gaz.da. dolgozóinak gazdasági és sZOOlális (Folytatás a z. ol.dalon.) 
sAgt he}yfflMt m�gyaljnk és _________________________ ..;.. 
megval6sitsuk do]goz6mk »em7lBt- • 
közi � egy!!i,gét és hogy en.. 
nek éröekében létretunzuk a sziilJL 
télpart dolgowk � -
zetét. 

JwlönÖflen fooros e szervezet lét
rehomsa a jelemegl feszw, nemzet.. 
llö'lii hel)'2ll!lthED, amikor a tőkések 
tAnuM!ást iffllit(}ttak a dolg-oy.ók jog tl 
és szabadsága ellen és amikor a vi. 
IAg kapit,allstái az a.ng-el é8 am.l!ri
ka.J. lmperlallstAk vezetésével úJ tá. 
madós:zö,retségeket hoznak létre, 
hOgy úJ � � 
Illik ki. 

NövekvS � tllily. 
tyedli életBtnvooal, a munkafeltéte
lell: Allandó r�, a b.tányzó 
s:r.oclá,ös bl"'°8lt.\s, a dolgozók jog. 
foszto1Jts4,ga, - tme, ez a. d()Igozók 
Ilell°7J3te a � o:rs2'ágokban. 

Uj P7,dadgl v&lság közele,g a 
kapt!ali•ta or�ban, s ennek 
t<'rbelt a mankásosztályra hárit.)6,k. 
"- mult &!z � az A.mel'ikal Egye. 
.tilt A.JJamokbllin - ipsri termeléB 
Mlandóaa csökken. 19!9 J(íliu.sában 
" termelés alig 65 svir-.a,léka a hl\.. 
honlban elért Jegmagss,ibb terme. 
!étlnek, 'IDA �_z már lS .a�Mk .. 
kSl al-_yabb, mint 11148 októlte. 
rében. 

Dyen körtt)m,t;nyek között a mun. 
ká.smo7,g-;ilom, harca. mind nágyobb. 
mér8\li lesz a béke, a szervezkedési 
jog, a demokratikus s�Jo. 
gok megvédése, a munkabérek és 
munlmfeltét,,lek megJavit-á8a, valt. 
mint a 8'.!\0dálie jogok biztosltáM. 6r _ 
dek&en. 

Néhány hónapja 1art már az angol 
,'88Ut"8ol< harca bél'cmelésért ame. 
Jyet a munka'.empót. �val 
próbéJna,k el.érni. 

Szepteinber hónapbsn kezd6dött 
az amerlklli ,,Mis50url.Pac!ftc''. 
VMIU mozdooyvezetőtnek, ffit/ílnek 
és mdszerésze1nei< 8ztn·á,jkja a túl. 
munka megfizetéséért. 

Ezév novemberében kezdlxlött 
AtMnben (Görögország) a VMORi 
,zá'Jft6munkáSOk és a száll!tmá.nyo. 
ztl.snál allmlmazott diolgoz6k mun. 
knbeszüntetése az Arak :reiulldvüli 
n1egruivekcd.ése mbtt. 

1949 november 25.én, Franctaor. 
szégba.t tö!Jb, mint 600.000 vnoota5, 
közűtl. és léglközle',<edésl dolgozó 
lépett 2-i órás sztrá_:hba többm!lliő 
küfünbözó ip3ri dolgozóval együtt a 
lJérek entelé9e és gmbad�dejlik 
lmtomtásáért. 

A jelenlegi köriibnények k-Ol:Ött 
méginkább tont-06 M. egész vilá.� 
szárazföldi. 61 léglközle!l.edé!tl doL 
gro.óina.k szor08 együttmífüötJés� 
Hetfontosságú m-dek-eik megvédése 
és a béke megóviAa c�já.b61. 

Ennek érdekében léte.iltet-tUk a 
kömti, Iég1közlekedbll. munl,ásol1 
egyeéges nemzetkö'd szak,;:r;erveze. 
tét, mely magáb-n fC13"Jalja úgy a 
nemzett, mint a helyi szen-ezt!teket 
rajra, neumet3ségre, poj_ltikai nézetre 
vag-y vallást meggy� való te
kintet nélktil. 

Aa összes közlekediei (közúti 
légi) mnnl<ások sZllk6zerv�te1nek 
'oguk van a nC>t:nzetlrözi űnlóba be. 
lépni fliggetilenill attól, hogy orszá. 
gos kö,;pontjuk tagja.e vagy sem a 
Szakszervezeti Világszövetségnel<, 

A nemzetközi unió cél.ja.J. a követ. 
lroz�: 

1. A kllZÜtL fii léglköztekedés! 
dolgozók szak.szerv�t-eine-k e.,o-yesl. 
tése fajra, nffllzetisé�. politikai, 
világszemléleti vagy vallási meggy!>. 

;:1:i::i :!:1, ��
et 

-��
lkU

�ern1!3'tt 
központjuk ré,,ztvesLe a Szal{Szer. 
ve-retl Világsz-0vetség munkájában. 

%. Ban\tl kim-eDdlködés blz-tosf. 
tM,11 - � pq:c,,tt,ild, lleJlt. 

Soha nem remélf eredmények 
szüleftek a sztálini műszakban 

Dolgozóink megtartják és tovább fejlesztik 
nagy teljesítményeiket az ötéves terv győzelméért 

Hazánk egyik legfontosabb és leg
nagyobb belpolitikai eseménye az a 
hatalmas munkaversenylendület, mely 
forrón szeretett Sztálin elvtársllflk ne
vével indult el, dolgozóink tíz- és tíz• 
ezreinek lelkes kezdeményezésével, a 
termelés frontján vívott harcunk újabb 
és újabb győzelmének az elérésére. 
A lelkes és tömeges kezdeményezés 
pár hét alatt olyan eredményeket ért 
el, amelyeket még soha nem tapasz
taltunk. Olyan eredmények születtek 
az egyének minden akadályt elsöprő 
aktív tömeges kezdeményezése foly
tán, mint például a Dunakeszi-Főmű
helyben, ahol Ezsőly Lajos fagépmun
kás, aki november 4-én 1 20% -ot vál
lalt, október 20-ra 1 12%-ot teljesített, 
de december 21-én 2517% -os teljesít
ményt mutatott fel. Vagy az Eszaki-Fő
mühelyben dolgozó Bánhidi Oszkár 
marós, aki 1706%-ról 3385%-ra, Bagi 
Antal fúrós a MAV Hídműhelyben, 
aki 748%-ról 1344%-ra. Takács Pál 
marós az Eszaki Járőműjavító NV 
üzemében 1045%-ról 3488%-ra emelte 
teljesítményét. 

Ezek és az ezekhez hasonló esetek 
a legszebb bizonyítékai annak, hogy a 
magyar dolgozó nép örökre szívébe 
zárta Sztálin elvtárs nevét és 70. szü
letésnapjára ajándékul a legtöbbet 
adta, amit adni tudott: a szocializmus 
építésének meggyorsítását. 

Az elmult hetek tapasztalatai iga
zolták Rákosi elvlársunknak mondá
sát: PA magyar munkás szeret verse
nyezni és versenyezne is, ha a ml 
ipari vezetőink tisztában voltiának e 
versennyel. különösen az egyéni 
munkaverseny módszereinek ielentősé
gével". 

Dolgozóink munkafelajánlási moz
galma világosan kifejezésre juttatta a 
magyar munkásosztály és a dolgozók 
egyre növekvő politikai öntudatát, sze
retetét és háláját a Szovjetunió és 
Sztalin elvtárs iráni, ugyanakkor 
mélységes gyűlöletét és megvetését a 
háborús uszító imperialistákkal szem
ben. 

Dolgozóú1k tovább. viszik eddigi 
százalékos teljesítményeiket, tovább 
fej lesztik azokat és a január l -én in
duló ötéves tervben fel fogják hasz
riálnl a sztálini műszak alatt szerzett 
tapasztalataikat, hogy sztahánovista 
munkamódszerekkel és munkával győ. 
zelemre segítsék ötéves tervünket. 

A tiunakeszi Járóműjavító NV-nál 
Cserei Sándor fag�pmunkás 1 1 2%-os 
teljesítményét 2017% -ra, Gács László 
gyártási lakatos 1 15%-ról 1980%-ra, 
Bagocsi Géza 1 18%-ról 1482%-ra, 
Sárosi Antal 127%-ról 1546%-ra, Gál 
Ferenc kovács 1 17%-ról 1530%-ra, 
Lapos József 128% -ról 1272%-ra, 
Szeidler Pál asztalos 128%-ról 
1272%-ra emelte. 

Említésre érdemes Bartusek, Butyi
ktls és Németh elvtársak 600% -on fe
lüli teljesítményénél a részidők, 4 
órán át leljesitett munkájuk magas 
teljesítményi százaléka. Bulylkás Ist
ván fagépmunkás 135% -ot ajánlott lel 
1 1 2-röl és 652%-ot teljesített, de köz
ben részeredményként 2290%-ot telje• 
sített. Méginkább fokozták Bartusek 
I<ároly és Németh Sándor fagépmun
kások a részeredmény százalékát. Ok 
is 1 12-röl indultak 135%-ot ajánlottak 
fel és 604 % -ot értek e!. 

Bartusek '- Németh részered• 
ménye 6130% volt. 

A MAVAUT Autobuszközlekedési PilV
nél Sári József csv. szerelő 139% -ról 
�.,2-i:e. fi.oll� A!!.li�4i ieiédm\l.!!k.� 

108-ról 659.1-re, Szabó VI. Lajos 
nyerges 120.4%-ról 508.2%-ra Molndr 
Pál esztergályos 130-rél 484.9%-ra, 
Oberhardt Géza gumicsiszoló 
225.52% -ról 551.47%-ra, Hargitai Já
nos villanyszerelő 134.9%-ról 
192_1 %-ra növelte teljesítményét. 

Ha a keresetet nézzük, itt is nagy 
P.ltolódás van, mert például Benedek 
Dáv:id szerelő, aki 147.1 -ről 642.9%-ra 
teljesítette normáját, 191.20 Ft-ot ke
resett egy napra. 

A Debreceni mGhelyben l(övendl 
József fényező azelöt:t 166%-ot ért 
el. az egyéni versenyben már 460%
nál tartott, a sztálini műszakban vál
lalt 600%-ot és teljesített 1000%-ot. 

A MA V Pestszentlőrinci Járómü
javitó NV üzemében Tepliczky Jánns 
asztalos saját szerkesztésű facsiszoló
gép újításával 887%-ra emelte telje
sítményét. Almási Antal asztalos 526, 
Budai Mátyás 600, Farkas Lajos 527 
százalékos tejesítménynövckedést ért 
el munkamódszerátadásának megszer• 
vezéséveL 

A Sopron GYSEV-i műhelyben doJ. 
gozók Hirschler Lajoo üzemkovács 
503, Bakó István autogénheggesztő 
450 százalékot, Raffai Ernő l!46, Vigh 
György asztalos 308 százalékot ért el 
a sztálini műszakban. 

A MAV hídrnííhelyben Bagi elvtár• 
son kívül Kiss József autogénheg
geszlö 176-ról 649-re, Iváncsics János 
fúrós 163-ról 405-re, lengyel László, 
mázoló 153 százalékról 517 százalékot 
ért el. 

Az l'lszaki Járóműjavító NV üzemé
ben Takács Pál marós mellett kiemel• 
kedik Somogyi József esztergályos te!• 
jesitménye 1 . 100 százalékról 1 .560 szá• 
zalékra és Nagy szaktárs teljesítmé
nye 280 százaléh-ról 1 .344 s:iázalekra. 

Az Északi Fűtőházban Szakos Ist
ván SZIT-titkár és Ungi József ifi él· 
munkás 493 százalékot értek el. 

A MAV Istvántelki Járómüjavitó NV 
üzemében Bartos József esztergályos 
615, Nagy János szerszámlakatos 880, 
Szücs József fémnyomó 930 százalé-
kot teljesített. . 

Még hosszan sorolhatnánk a derék 
vasutas dolgozók kfüínő eredményeit. 
A fent leközölt dolgozók mellett még 
sokan vannak akik, hasonló, vagy ta
lán még nagyobb eredményt is elér• 
tek, azonban hely hiányában csak egy 
pár nevet ragadtunk ki a számos ki• 
váló sztahánovistából. Amint l átjuk, 
kiváló eredmények születtek az egyes 
járóműjavító Nemzeti Vállalatok üze
meiben, de élenjártak a fűtőházak dol
gozói is és különosképpen élenjártak a 
„2000 tonnás" -mozgalomban résztvevő 
vontatási, forgalmi és osztálymérnök
ségi, pályafenntartási dolgozók is. 

December 21 -én, a sztálini műszak
ban 142 túlterheléses vonat közlekedett 
a „2000 tonnás"-mozgalomban. 10.215 
kocsit raktak meg, holott eddig az őszi 
csúcsforgalomban a legnagyobb telje
sítményük 9200 kocsi volt! 70 százalék
kal i.öbb irányvonat !cözlekedett. 

A sztálini műszakban műhelyeink 
igen jó eredménnyel dolgoztak. Szep
tember hónapban átlagos teljesitmény
százalékuk 109.85% volt. A �álini 
munkaJelajánlás során ez az átlaaos 
kiteljesített százalék 154.8%-ra e�el• 
kedett. 

Sokezer a száma azoknak a dolgo,, 
zóinknak, akik a sztálini munkafelaján,, 
lás folyamán 100- 1 19.o/o_ helyett 100-
:110_� •Ot ér� e:!, =�ik..-H.ii .,_ 



, 

Minden erőnkkel támogatjuk 
a Szakszervezeti Világszövetséget 

s ezen belül új szakmai tagozatunkat 
örilmmel 6s lelkesedéuel wttllk tudo- N6zzllk meq tehát. hoqy k i k  uak az 

:,sul, . hOQy • sza1,itás1 és köz,ekedesi áru1ot< - -'uk azt mon�ják, hoqy 6k 90Zók sukmal taqoz.ata m99a1a1<u1t. n•m fOQlalkoznak po11b1<a1 kei-dés"kkel, A viláqbéke vedeimének ismét eqy hanem CSci!k a tnunkassaq qa ... dasa.Qi e6la,m, a.uomasc1hoz •rkezLünk Meq- he1yzeJtvea foq1.alkoznak. t::zek ,az; árua1aku1t Bu_kareswen a Nemze„W.ö� �al. lók nem tar„oznak a munkásosz4.í1yli"6 és Közlekedés! Do,qozok szakmai hoz, hanem snaquk is vaqyon1 he1ya
'raqozata. Naqy eredménye ez annak a tilknéJ toqv.i a tókés osztaiyhoz t&r-.oz. 
az.ivós éa következetes harcnak. ame- nak_ - _nagy vaqyonokka, rendelkeznek 
:y�t a viuiq azerve.i:ett mun!<a.sosztaiya - f1ze_:-esu1< is naqy összoqer<ra rúq, 
lo,yta_t a �akaZarve�ed Vliaqszöve\-sGQ évi 1 >-:25 ezer dollár, amit méq "z r!1"'Y•� a1att az imperialista hábo- lmpenahsták,ol kapott naqyöss,:eqü 
t,;ls usz1tók és azok berencei a joob. Jut�lá.sO,<Kal eqészh.enek ki. Ez tehát a 
olda_U �ruió munt<ásvezérek e/len. Ezek maq:1ar.ízata annak. hoqy minden tény
• h,tvany megflze-ett Uqynökök azt • kedesukkel Imperialista qaZdaiq érd• 
feJada_,ot kapták qazdáik<ol, hoqy meq. ke,t szolqálják, 
bontSak a világ szervezett munkáss,\qj. A Szak&zervezetl Vlláqszövetséq ezért hak eqyséqét, sz.akadást idézzenek ei6 arra. vette a2: irányt, hogy Jécrehozza 
• munl<ásszervezetekben és ezáltal a különböz6 szakmai taqozatokat és 
qyenq(tsék • béke táborát. Ezek a ezen keresztQI módot adjon a kQllln
bltanq árulók, akik teljesen eladták bdz6 orszáqok szakmai szaksz■rvez• 
tnaqukat az Imperialistáknak _ k;vál· te1ben tömörült szervezett dolgozóknak 
tak a _Szaltszervezeti Viláqszövetséqböl csatlakozni a Szakszervezeti VHáqszcl. 

kivaltak anélklll, noqy saJát or.sz� vetséq célkit(lzéselhez. A most meq• 
,ialk dolgozóit meqi<érdezték vo;na. A alakult Száll ltási és K6zlekedésl D01-
h1ásod1k vHáqháborü befejezése elött a qozók Nernzelközi Szakmai Tac;,o.latahoz 
�ovj•� szakszervezetek kezdeményezé- eddiq 6.5 millió szervezett dolqozó 
ser� Jött létre a viiaq szervezett dot- c.satlako�ott. Az alakuló konqresszuson qozoinak leqnaqyobb érdekképviselete 1 1  orszaq 55 de,eqátusa vett részt 
a Szakszervezeu Viláqszövetséq Neme� ezenkívill táviratban Jelenteti.ék be 
célokat blzött ki maqa elé ,;,elyeket csatlakozásukat Ausztr411a, Ho,iandia és 
minden becsületes do:qoZó �Usmer és Albánia száll ltási és közlekedési szak• 
tnaqáévá tett. MII< ezek a nemes szervezetei. A kongresszus meqvá!asz• 
e.élek? Harcol a kizsákmanyolók ellen, totta elnökséQ:ét� titkárát és allenórz.6 
harcol . a dolqozók maqasabb é:etsztn• bizottságát. Elnökének Dronard e1vtát 
vonaláert, harcol az elnyom.is minden ut; a !rancfa vasú.ti do:qozók deleqá• 
meqny]lvánulása ellen, harcol az elnyo- tusát, t1tká,•ának Moruaro eivtArsat a. 
mott és qyannaU dolqozók szervezke- román szállltómunkások e,nöl<ét válasz 
dési szabadsáqáért. harcol a nlli és totla meq a kongresszus, Az e,len6rz6 
,iyennei<munka véde!méért, harcot a bizoasáq tagjai közé Gáspár elvtársat, 
munkanélkUJJséq el len, harcol az a Maqyar Vasutas Szakszervezet f<itit
eqyenl� Joqokért. szabadságért, fajra, kárát választotta meg. A szakmai taqo. 
nemzetlséqre, vallásra és poiitikai n� zat szé!<helye Bukarest.. Allandó és 
zetre való tekintet nélkill és -véqü.l, de szoros kapcsolatot tart fenn a titl<ár
hem utolsó sorban, az emberiséq béké-- sáq a viláq szervezett szállltórnunkcJS 
Jének védelméért. Ezeket a nemes cé:o. sza1<szervezetelvel és a Szakszervezeti 
kat, melyek a Szakszervezeti Vlláqszö- Vlláqszövetséqqel, A szakmai tagozal 
vetséq a!apitó okmanyában foqlaltain&l< alapszabályai meghatározzák a szerv• 
elfoqadták és alátrták az USA szak'. zet fefépltését és munkamódszereit. a 
szervezeti szövetséqeJ, a CIO és az vlláq szervezett szállltó és közlekedési 
AFI., elfoqadták és aláírták az anqol do!qozóihoz intézett felh lvás pediq pon. 
szakszervezeti szövetséqek, a Trade tosan meqJelllll azokat a célokat. me
Unlo-nok Is, Elfoqadták azért, mert lyeket a szakmai tagozat harci fel• 
caJát országaik  szervezett do:qozól kö. adatként minden szervezett szállltó és 
vetelték eme iqaz és emberi cé ok meq- köz!e1<edésl dolqozó elé taiött. Elsll '5 
valósltását, Azonban már az alálrás leqfontosabb harci fe'adat ma a vllác;i 
Idején is az a szándék vezette ezeket bél<éjének véde'me. Ebben a harcban 
az árulókat, hoqy Imperialista qazdáik é!en Jár a Sztálin elvtárs által vezetett 
parancsainak meqfelelt5en, a Szakszer- naqy Szovjetunió és szorosan felzárkó
vezett Vlláqszöve.ség eqyséqét meq- zlk ehhez a fronthoz a vlléq vala• 
bontsák - • Szakszervezeti Viláqszl>- mennyi szervezett szállltó 6s kllz!e!,• 
ve,c ág harcos vezet6séqe naqy türe- dési dolqozóJa Is. Bllszké!< vaqyunk, 
lemmel, három éven kereszill tárqyaJt hoqy a szakmai taqozat m�qaJakltásá
ezel<l<el az ,irulól<l,al, azért, hoqy meq- ban részt vehetünk, Minden er6nkl<•I 
qy.Szze 6ket a Vlláqszövetséq eqyséqé- és tudisunkkal azon les%1lnk, hoqy a 
nek dön\6 fontossáqáról, Azonban ez<>k, szakmai taqozat cé!kltOzésel, melyek a 
az urak nem foqadták el a Szakszerve. ml cé'kltDzése1nk is. maradéktalanul 

:i:etl Vlláqszövelséq ama felhlvását, hoqy meqvafósulJana)<. 
ezek az urak tartsanak országaikban tllen a Szá111tó és Közlekedési Do!• 
szakszervezeti konferenciákat és ott a qozók Nemzetközi Szakmai Szövetséqe! 
leqdemokratikusabb módan maquk a tl je11 a vlláqbéke er6s bástyája, a 
szervezett dolqozói< döntsák el ezt a SZakszervezetl Vlhlqszövets6QI 
kérdést. Nem foqad•ák el �zért, mert Ldnyfal,'1 Ar,lád, 

félnek odaállni a do·qozó tflmeqek el6, az Autotaxl NV 
akik már tisztán 6s vlláqosan látják qépJármt'lvoz•t6Je, 
,.ezet<'llk aljas Arulását. Budapest. 

Novemberben 
174 javaslatot nyujtottah be dolgozóink 

Vórholó évi megtokorítús 965.525 FI 
A Közlekedés- és Postaügyi Mi

nisztérium Ujítási Osztályának köz
lése szerint november hóban 850 
dolgozó nyujtott be ujítási javas
latot. Az elfogadott javaslatok szá
ma 174. A folyó hóban megítélt dí
jazás összege: 63.478 forint. A vár
ható évi megtakarítás 965.525 fo. 
rint. 

Ha a benyujtott újítási javaslatok 
megoszlását vesszük figyelembe, 
akkor ezek a következő adatokból 
tevődnek össze: 

Ujítási javaslatot nyujtott be 495 
vasutas, 26 hajós, 17 1  gépjármű
vezető és 158 közúti közlekedési 
dolgozó. 

Elfogadták 70 vasutas, 3 hajós. 
66 gépjárművezető és 35 közúti köz
lekedési dolgozó javaslatát. 

Folyó hóban a megítélt díjazások 
így oszlanak meg a rokonszakmák 
kózött: 35.735 forintot a vasutasok, 
1 .505 forintot a hajósok, 19.278 fo. 
dntot a gépjárművezetők és 6.9IO 
forintot a közúti közlekedési dolgo
iók kaptak. 

A várható évi megtakarítás szak
mák szerint: 668.307 forint a vasu
tasok által elfogadott javaslatok 
után, 16.170 a hajós, 223.009 a gép
járművezetők és 57.939 forint a köz
úti közlekedési dolgozóktól elfoga
dott javaslatok után. 

Fel1aárhósni 
1 ter11el6s élenJér61hoz 
Tekintsetek körül: ami tegnap 

műhelyetekben, gyáratokban, bá
nyáitokban vagy építkezéseitekn!il 
egyesek eredménye volt, ma már ott
honos az egész együttes életben, 
szokássá válik, holnap pedig már 
túlhaladottnak biwnyult. Kezdemé
nyezésedet holnap átveszi a bri
gád, brigádod kezdeményezését 
magáévá teszi az egész míihely, 
az egész vál lalat. Atviszik a 
kezdeményezést a termelés más 
áizaira is: ami tegnap egyesekii 
v-0lt, sokezer ember tulajdonává 
lesz. Visszatarthatatlanul, széle,; 
arcvonalon terjed el az új, a haladó 
szellemű és szerteömlik, mint az 
áradó folvó. 

A sztahánovisták a technikai ha• 
ladás, a termelés növelésének 
,:;ciszlóvivői. ők azok, akik megdön
tik az elavult nonnákat és újakat. 
ma(!'asabbakat hoznak létre. <1k 
azok, kik feljebb emelik a tf'rmelé
kenységet és kiigazítják, túlteljesí
tésre vezetik a gazdasági terveket. 

Sztálin, a sztahánovist:ík els5 ér
tP.l<ezletén, 1935-ben mondott beszé
clPhen kiemelte: ,.Nem világos-e, 
hogy a sztahánov-mozgalom képezi 
iparunk jövőjét, hogy magában 
rejti a munkásosztály jövendő kul
turális technikai fellendü lésének 
magvát, hogy feltárja előttünk azt 
az utat, amelyen és csak amelven 
lPhet elérni a munka tennelékénv
ségének azon magas jelzőszámait, 
amelyek nélkiilözhetetlenek a szocia
lizmusról a kommunizmusra való 
áttéréshez és a szellemi m•mka, va

l.9mint a testi munka közötti ellen
tét megszüntetéséhez." 

Nincs olyan vállalat a Szovjet
unióban, ahol a sztahánovisták ne 
mutatnának példát a munkában. De 
a sztahánov-mozgalom beköltözött 
a kolhózfalu életébe is, meghódítottd 
a kolhozparasztok és parasztasszo
nyok tömegeit. 

A szovjet emher munkája lelkes'tő 
Példa és korlátlan lehetőségeket tár 
fel az a lkotás .elütt. A szoclal'sta 
verseny kölcsönös elvtársi segítség
nyujtásra alapozott elve minden 
dolgozó számára megnyitja_ az utat, 
hogy felemelkedhessék az élenjáró 
sztahánovisták színvonalára. 

A sztahánov-mozgalom - mint 
minden haladó szel lemű mozgalom 
- állandóan fej lődik, gyarapodik, 
változatos fonnákat ölt. A szovjet 
vállalatokban mind nagyobb mérlék
ben kapcsolódnak be a mérnökök és 
technikusok a munkások versenyébe 
és mindig több élmunkás vá llal 
védnökséget azok fölött, akik rászo
rulnak a segítségre. Mind nagyobb 
hallgatóság vesz részt azokon az 
előadásokon, amelyeken az újítók 
módszereikröl számolnak be. A mun
kahelyen, a sztahánovista iskolák
ban, a fiatal újítóknak és észsze
rüsítőknek rendezett tanulmányi órá
kon keresztül és még sok más vál
tozatban jut kifejezésre a szoci a !iz
mus elve: a kölcsönös segitségnyuj
tás és a közös fellendülésre Irá
nyuló törekvés. 

Vannak még olyanok, akik igye
keztek mentesülni az eg·yénl kocká
zattól, igyekeznek régi módon állni, 
,.kipróbált" módszerekkel dolgozni, 
a régi normák szerint. Ujítókra és 
egyre több ujítóra van szükség, akik 
,;zembeszállnak a régivel, az el
avultta l. Az ujító az élenjáróért 
küzd és harcban éri el sikerét. 

-----------------------------• A sztálini ötéves terv határidő 
(FO!'j/tatás az J. oldalról,) 18. A munka védelme a dolgoz6k 

,.Egyen.la munkáért, egyenlő bért« részére. 
�6t aJ.kaJmazva az összes szilraz.. 1.4. A nemzetközi szövetség a mnn. 
földi és 16gidolgozókra, fajra, nemre, kAstömegek között naponta. felvllá... 
nemzetiségre való tel�t nélk!iil, A gosltó munkát fog végezni és lelep. 
munltabérek emelése és a vásárlóerő 1ez1 az amerikai munká�cgyesliletek 
blztosí'.ása. áltll vezetett (AFL, CIO) szaka.dá,,. 

• IS. A munks.eirlJ felha8ználásának szakszervezetek munkáját és tovább 
-.Uan<1ió blztosltá.sa. harcol a londoni konferencia szaka 

G. A dolgozóknak és C!lllládjuknak dárjai ejlen, 
11egits6gnyujtás a munkanélküliség A Szá.llitólparl Dolgozók Nem. 
leküzd6s6hez. zetköz:I Szövetsége aZ221 a felhl. 

'1. A munkatdii J,esdllitasa. vássa.1 fordul a &Zc'il'azföldl és légi. 

„lötti teljesítéséért folyó harcban 
azok az emberek járnak az élen. 
11kik a sztahánovista munkára lel
l<esítö példát mutatnak, akik úi tar
talékokat, új lehetőségeket tárnak 
rel a munka termelékenységének 
�melésére. Az ujítók, a sztahánov
lsták első soraiban a kommunisták 
haladnak. Azok az eszmék, amelve
i(et Sztálin fejtett ki a sztahánov!s
ták első értekezletén, eleven testet 
'.iltöttek és öltenek. 

8. :l!;vi fizetéses szabadság éa � közlekedés dolgoz6lhoz, hogy csat. 
llfa�ok blzt�illÚI&. Ink�za.nak a nemzetközi szövetség. or!!;
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9. A munkafeltételek megJavttásB, hez 6s harooJj&nak velünk fenti ool. hajót épltett, amelyre elektromágneses 
t1'ljes higiénJa és egá,zségwdelem, ja.lnk megvalósitlislihrt. �;:,1� ���tt 
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: �!amint tölt61ctes balesct-, beteg. A nemzetJ<ö:r.i szövetség arra hfvJa tizenn•qy utassal a fedélzetén. 

Is öregség! blzt.osltás, további\ ln. fel a világ összes szállitóipari doL A világ e!stl tenqerl szemafórját aqy 
eyenos orvosl kezelés. zól h mé zéleSebbl ö 11 "~ balti haJóraJon használták, amelyet 

10, TUIL!crn a nak OfY1lll munka- go t, ogy g s < 1 ..,. SzenJavln tengernaqy vez<!nyatt, A 
körben való alkalmazására, amel:y ==

et
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t•ft"s.b�n 
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.rit�:.: 
eg6szeégükr': árt&:�· a mun�

t,ály nemzetközi egys6-. l<ov, a balti flotta hadnaqya találta fel ,  
11. Az HJuság Jov6jmek bl7Jl;ositá.. gének meger&ithJe érdekében I 

A SAJTOSZOI.GALAT a vállal:i!vezct<i 
sár minden S'Zállitóipari á,,"1lzlltban • • n61kalözhetetten munkatársa, A Szov-
tm!lá.sttkra és szakmai képzésükre :f!lljen a SzárazföldL 6s Légtközle. )etunló sajtóját, sokszáz kOlföldl és 

kedésl Dolgozók NemzetlkÖZl gr.ö 

l

mlnden maqyar ujsiqot, szaklapot, 
11!.kalmazott kedvező feltételek meg. ....._ 1 • tolyólratot fiayel és @zekbtll készít lap-
szabása álta! 

v.,..,6ge. szem'ét. KOlfö1di !apci< hiranyaqát ma-

1• 0, ....... � -kma.l bet......._"'ek :f!lljen a Sza.ksziervezetl VDAgazö qyar fordttásban adja. Ctm: Budapest. 
,._ A•-,..., a s- ""...,,. 
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· v„ Szt. István-körút 1 2. 1. 3. - Tele-

.. � �eUi:lh;éte, ve� ion; u 1-841). 

Pártfegye:em és szervezettség 
Sztálin elvtárs a.rm tanít bennUn.. eJ.lenörzése. Ez lehet,6vé teszt a INiL 

ket ha a Pári," gyakorl.ati harcá... sovik fegyelem megszilárdítását „ 
t,a,{ meg al<al'Ja őrlznl 8ornin!lk a kezd<"mbnyew, valamint az alk0&6 
egységét, egységes pl'olet,!irfegyeL hév megnyilatl<0:zásá.t. Nagyon :foo.. 

met kell, hogy beve:z.essen. mely tos azonban, hogy az efienöl'S611 
egyformán kötelem az összes párt. módszeres legyen, mert csak es 
tagokra mind a ve-zetőlcre, mind esetben �et célhoz és Jelzi a blh6.
pcd1g ' az egyszcro párt�olcra. Imt, a hiányossá,gokat, a Párt és • 
i!lppen ez6rt a Pártot nem lehet fel. gazdnsagi szervezetek munkái)ilNwa. 
oszt.a,nl kiválasztottaJua.", akikre Ezenfelül csak így blztosíthat4 a 
a tegyel� nem ltötelezö é8 ,,ki· Párt és � kOnná.ny határoznta.lnllk 
re-kc&zte.ttekre" akik lröelesek alá-- végrehajtása. A helyesen é8 szaks,e. 
vetni ma.gukatt a f.egyeJ,eronek. E fcL rüen szerw:z.ett tcljes.ítmélly.ellen
tótelek nélkül nem tudjuk ml�. 6rzés a dolgczók:at nagy és máitok 
lirl2Di a P:ízt egészének 6s sor:>lna.k frán11 JgéDyess(}gre neveli, fokozza. 

ogységét. felelősségérze.üket 63 megerő'<ft,. 
A nolliev1k Párt, annak alapitói közöttük a pOD.Ukal 61 pá.r� 

és vezérel - Lenin és Sztálin - fegyelmet_ 
mindig rendkivül'l je!enlőséget tu. 1Ia a Párt egy.egy területi blzo,it-
1ajdonitotttak a párle�-elemnl'k. llága. rendszeresen megvitatja az 
L<.-nin hangsúlyozza: ,,Alti a J.egke. alapszei-vezetek t!U<ár.l,i.val a munka 
vésbbé is gyengíti a. proletariátus fontGS k6rd6seit nagymértékben 
pártjának vas.fegyelmét (ldilönii5en hozzájii.rul ahhoz' hogy feltárják as 
a prole¼riátus diktaturája. idején), a1aP8zervezetek �úköd6sében eset. 
az tulajdonii�ppen a burzs�t se- Ieg előforduló hlbákat és azonnal 
gitl a proletll.rlll.'.us ellen.'' ki Is janijál< azokat. Nem Is t17.6lva 

A pártfegyelem szll.l<s6ges és arról hon- ilymódon minden Jehet<l-
cred:mGnyes mivolta iegtl3ztábbe.n Hé.,. .'n�.;.n a Jól bevált �pasztala.. 
mutatkozik meg effY..bgy pá.rts:z.er. tok átadására. 
,·ezet m1iköd""6ében. Ha Jó 3 pártfe- A noisevfü Párt területi blzott.. IP-elem, a gyakorlail munka sor.\n sága.i az n.tapszervezetek munkáit nem kerillhetnel< fel olyan tónyek, mi donekelőtt azzal javították � amelyek a i,Zervezetlenségre 6s párt. bo� nagy gondot forditottak ,;. 
fegyelem meg'boo.tésára vezetnek. k()lUJD.'.mlsták ioootógiat nevelés6re 

N� egy gyúr életének munl<á.Ja é'5 a pártfegyelem meg zllárditására. 
b!=nyitja, hcgyba pé,ldául a párt. 8 

szervezet nagyobb 6űlyt helyez a Az alapszervez01.ek pedig állB,ndóaa 

fiataJ koromunistált nevelés6re ro,. kllzdenek egy-egy munkatertll"' 

szol<tc.tja 6ket fegyelomre � boL 11únvonalának további emeléséért. 

sevi.k sze.rvezet�ég;,, akl<or a gyár lllunkáju�oz erőt a területi. blzott,. 

1<0Uektiw.jában azonnal észrevehet6 •ágok t)l-rutása. ad. Ez oJ.sőSorban 

0 polltilro.l tömegmun!c-a. jo.vulása. De arra irányul, hogy folt0zza a ft'le. 

tűi ezen az ilyen gyárai< hmna.rabb t<lsségérzetet a kommunlstAkbaa 

tt'llte\Je6Ítik a s7.Cr\'et és nagyobb és arra nevel, hogy saj:'lt munkája 

mértékben Jadtjá.k fel a kibOcsá.. mérle�lésénél mindenki az 4Jlam 

tott gy:1rtmányol< minósé:;-ét. 6rdekeit tartsa szem elött. 

Egyil< legfontosabb esz.köze • A Bolsevik PA.rt tagjai a tudatoe 
..,,erv«.'zettség é8 a fegyelem fok07.A• fegyelem sr.ellemében nevelk.edJJek 
114.nak a munkában a ttil.Jesítmény és t,ojlildnek naggyá., 

A Z  Á L LAM I T E RV E K  
végrehajtásának feltétele 

.A szovjet rendsZer letala.pja a ségclt. emlgAJati kötel�ek eilA.
Bo�ik Párt poli lkája, Ez a fásé.nak; a kitüzöt! feládatok ha
S:zovjetunió vala.me:nnyl gyözelm6- tárldöre történő végrelha.jtá.sának: 
nek forrá.sa. .Sztálin a.zt tanitja: a gaz.daságas� és takarékos
alJ:hoz, hogy az utu.nkon telme.iiilö &ágnak. 
mindenr.indü nehézséget logyéz.nes- A felelösségérze: kinevelése mln•· 
i;tmk, mindenekelö t ana van szük,.. den munkásban, mindet. dolgozóban 
ség hogy a Párt által kldolgozo<tt _ felelösSégt<rzet az állammal 
helyes politiika megvalósuljon és szemben: nagy pol:tikai jel.e.r t5-
teljeg egészében gyakorlatil váljék. ségü ügy, a dolgooók kommuni,,ta 

Különösen fon'.os jelentöségü a nevelésének legföbb aJ,ko1ó l'ésU. A 
Párt irányelvei telje,ítl!,sének ellen- magasfokű öntudato!1f;ág és fegyel
örzése � a különböző fe1adatckra a mezet ség, a szervezett,.é.g és a 
munká.soJt kivá�dasa. Sitdlin munkában való aptóléke>sság né!
már 1927-ben - a XV. moszkvai klllözhet•tlen feltétele a kommu-
te1illeti pár,konferencian mon• nista épit¾; munkájában bek.övet. 
dotta : kező sorozatos sikereknilk. 

,,Az emberek megválalsztása és a A szcvjet do}gozók milllós tö. 
végrehajt� elleilÖl'Zése - ez az, mege, a szovjet nép birbkálban van 
amelynél Lenin élére á!Et�t'

.a a azoknak a tulajdon;;águkmk, ame
kérdést utols6 't:eszámolójában. Ugy lyek szükségeóelt az állami éB a 
gondolom, Lenin ut>ts!tását egész munka�gyelem köveflkezet "ll betar• 
építőmunkánk folyamán szem elö:t tásához. Ez a Bolsevik Párt sok,. 
kell tartanunk. .Ahhoz, hogy az éves fáradihatatlar. ,evékenységének 
épitést veze&;ilk, nem elég helyes ered.menye, amellyel a <iolgoz6kat & 
irányelvrJtkel re.ndelkez!1I ;  - a ve- 1,ZOCializmus fZellemében nevelte &J 
ze1ő állásokba.. gazdasági, szövet• amely csoclálntOs eredmé.nyek•t szül 
kezdi és bármilyen egyeb épl'ö- nap mlnt nap az 6pi'.ö munké.oon; 
munkához olyan embereket kell ál· 
lit.ni, aJtik felfogják az irányelvek 

a Népszava uidonsAoal 
fa folmét és jelentö,é.gél, akrlt be
csülete:;en és lelldismere esen ke
r032tül tudjáM vln.Dl ab irányelve. 
ket. akik az il'ányelvek keresztUl- A. Zápotocky: UJ harcosok sorakozó.la. 

vitelét nem puszta formall ásna•k, A baráti Csehszlovák Köztársasáq ml
han,em a bE!IC6ület ügyé:nek, a Párt
tal és a munkásOs-ztá.Jlyal fZembe;n 
renná116 legfontosabb kötelességük-

nísztereln6kének reqénye a cseh mun,.. 
késmozqalom h6skoráról, Ara f(lzv■; 
15.50, kötve 20,- Ft. 

llek tekintik\." ,Jó f 11 " Pál Dt .....,. 
A Bolsevik Páli az emelkedett A • zse Alt a yáZat Jny■, --

eszmelség és ÖT'tud•t')-,--ság, a sz<>-
lrásal. Ara: 6.50 Ft. 

Ciafürta. haza fáractha'.atla.n SZo]gjl_ Fehér Klára: Az „El6re" llrs pályÚ4t 

Jab, aZ állami és & munk.afegye- választ. A gyárak, az llzemek életének 

tem szlgorű betartása szellemében meqismerése. a munka szeretetére ta,, 

nevelj a népet A szovj,;t emberek nltja a qyermekeket ez a szlnes, érde. 

milllólt minden munkájukban első- kes Ifjúsági reqény. Bech Judit �ajzai. 

sorban a.z állam ér<lekei vezérlik. val .  Ara: kötve 10.- Ft. 
Ennek éikes,szóló kifej�zöje a há
torű utáni sztllini ö éves terv ha
tll.ridö előtti 1eljes1tésoort lnd!h'. t 
népi sZOCialisa verseny, A kommu
nizmus é;>ilé6ének nagy felad1tai 
megkövet�J;k a dolgozók �cci.ali.sta. 
öntuda1ának állandó emeléslt. kez
deményezésük és alkotó késZ,égtik 
fokozását a termelésben, nz állami 
r,5 t.5rit2dalnú munka valamennyi 

Z, PerlJa: A qépek tlirténete, Az e
ber m�•nkaeszközelnek története a k6a
baltától a modern qépórlásokl,i. Solt 
képpel, ábrával. Ara: 8.50 Ft. 

terUld m.. 
Ahhoz. hogy valamennyi dolgozó 

�Utenel t�Jjesube.-se az előtte álló 
eelnd-3'okat, önfeláldozóan kell 
,zolgll.lnioK szoclall:ta hizájultnt, 
éber őrködést kell kifejteniök a 
EZOVjet á.llam érdekei feleit, meg
p_lkt•vé.s nélkü , be kell t2r'•n1ok 
törvé:iye ket �s az illl:un.t fegyeL 
met, A Pá.rt é<: a kormA.nY halal
mas jelentösé�t tulajdonit az eJ. 
sz.Amol!\• helyes meg,zervezésének 
a. n6pga7dasag vala.mennyt ágábr.n; 
a. jelentések, adr hzolgáltnH ok hi
teless�ének.; a hivatali köteleze!t-

Abramov: Kis vlllanymotorok há21 
készltése. Játszva tanít a vlllamossá9 
qyakorlatl ismerésére ez a kltün6 .szov. 
Jet Ifjúsági maszakl k6nyv. Sok képpei. 
ábrával. Ara: 6,50 Ft. 

Abramov: Kis q6zqtpek h6ZI késd, 
tése. Hoqyan lehet eqyuera e.szkllzök. 
kel Jólm0köd6 kis qépeket készttenl. , 
Sok qéppel, ábrával, Ara: 6.50 Ft. 

A:t elektromossáq vlláqa. A tudom6' 
nyos meqlsmerés mellett az elektromos. 
sáq qyakorlatl alkalmazásának órhtsl 
.. -erilletelre vezet el, ez a közel 300 ol
dalas k6nyv. 2llO képpel, sz6veqen k'-' 
vllll táblákkal,  Ara razve: 30- n, 
kötve: 38.- Ft. 
NltPSZAVA, a Szakszervezeti' Tan
Kőnyvkladóvállalata, Budapest, VII. l<er„ 

Erzsébet-körút 1 7. Telefon: 2:ltl--0211. 
223-447. 
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A béhéért „í„ott har"ot @rósíti 

a Szállítóipari Munkások Nemzetközi Szakmai Szövetsége 
- Részletes beszámoló a kongre�uusról -

Amfnt megírtuk, december 8-én há
mmtagu delegáció utazott Bukarestbe, 
liogy a Szállítómunkások Nemzetközi 
Szövetségének alakuló kongresszusán 
a mae-vM vasutasokat. közlekl'rlésl al
kalmazottakat, gépjármüvezetöket és 
szállitómunkásokat képviselje. 

méltó módon készült fogadni a világ 
minden részéböl érkező küldötteket. 

ták a küldöttséget, s mindegylkilknek 
nagy virágcsokorral kedveskedtek. A 
fogadtatás után autobussial, • kül
földi delf'gációk részére fenntartott 
szállodába mentek, ahol külön szobák
ba helyezték őket é.s tolmácsot oszlot
tak be melléjiik. 

A magyar delegác.16 mé2 aznap 
délelatt látogatást tett a 6ukereati 
meQ"Var kÖvl'tséeen, ahol Széll elvárs
sal beszélgettek. Utána megtekintet
ték a "Sztálin elvtárs születésnapjára 
készített ajándékok gyönyörli klállitá
sAt, amelyet a kormánnyal egyldöben 
még a megnyitás elött néztek végig. 

A román vendéglátók ebéd után a 
Béke Kiállítást mutatták meg magyar 
vendégeiknek. 

Ugyancsak 9-én érkezett meg Buka
restbe a Bulgáriai Szállítómunkások 
Szakszervezetének Küldöttsége is, 
Stolan Stoicov Stoianov szövetségi el· 
nök vezetésével. 

A magyar deleg.lc1ó tagjai - Oá6-
pdr Sánd01, Földvári Aladár és Tóth 
Béla elvtársak - december 17-én ér
keztek haza Bukarestböl. A küldöttek 
beszámolóiból a következőket tudtuk 
aaeg. 

A szövetség megalakulásán népes 
küldöttségek vettek részt. 8-án reggel 
Bukarestbe érkezett S. Rosztovszkij 
elvtárs, a Szakszervezeti Világszövet
ség titkára, aki a Világszövetség ve
zetőségét képviselte a kongresszuson. 
Ugyancsak 8-án érkezett a fövárosba 
a francia küldöttség egy része. A kül
döttség tagjai: Drouard Alfonse Jo
seph, a vasúti munkások szövetségé
nek titkára, Jules Crapier, Leon Tre
inse és Pierre Anguetil. 

Meakezdódik az kongresszus 

A iomán Népköztársaság fővárosa 

Mit mondanak 
a francia küldöttség tagjai 

'.A francia küldöttség tagjai Buka
restbe érkezésük után nvilatkoztak az 
AGERPRES román sajtóirodának a 
francia munkásság helyzetéröl, vala
mint a francia munk�ssál!"nak az impe
rialisták ellen, a b<!kéérl és a hala
dásért folvtatott hHcaról. 

A kOldöltség tagjai kifejtették, hogy 
• francia frank vásárlóereje állandóan 
csökken, miközben a Franciaországban 
egymást követö reakciós kormányok az 
utóbbi két évben a bérrögzités politi
káját alkalmazták . . .  Ez a népszerűt
len és munkásellenes politika a külön
bözö termelési ágakban dolgozó mun
ká5ságot egyre tökéletesebb egységbe 
kovácsolja, a jogos követelésekért foly
tatolt sztrájkmozgalom pedig egyre 
nagyobb méreteket öll 

Ezekben a sztrájkokban eddig, átla
gosan több, mint hatmillió munkás 
vett részt, közülük 400.000 vasúti 
munkás. Ez azt jelenti, hogy 

Franclaoruif 450.000 vasutasa 
kllzlll 400.000 résztvett a sztrájk• 

ban. 
l!lmondotlák a francia küldöttség tag
jai, hogy a munkásosztály .slnyli meg 
• Marshall-terv „áldását", valam:nt 
azt, hogy Franciaországot kiszolgál
tatták az imperialista trösztöknek. A 
munkanélküliek s\áma napról-napra 
emelkedik. A francia munkásosztály 
azonban mindenkor harcol és ma is 
képea harcolni azok ellen, akik rab
sagba akarjál.: dönteni. Az a liatmillió 
szavazat, amelyet Franciaország dol
gozói a békére adtak, azt bizonyítja, 
hogy készek eltökélten harcolni az an-

gol-amerlkai lmperialisl.a háborus 
uszítók ellen. 

Franciaországban október 2-a. a 
Nemzetközi Békenap nemzeti iinneppé 
vált. amely újabb alkalmat adott a 
francia munkásságnak, hogy kinyilvá
nítsa ellenállását azokkal szemben, 
akik háborúba akarják sodorni a Szov
jetunió és a népi demokráciák orszá
gai ellen. 

A francia rekodómunkiísok megta• 
gadták a Vietnámba címzett fegyver
szállítmányok berakását és ezzel se
gítséget nvuitoltak Vietnám szabad. 
ságharcos népének. A francia munkás
ság azonosította magát a görög nép
nek az athéni monarchofasiszta kor
mány ellen folytatott harcával. A fran
cia munkásosztály szava Is hozzájá
rult ahhoz, hogy a mult napokban 9 
görög demokrata harcos halálos lté!e
tét me1?Változtassák. 

Nemzetközi együtténésünt.: szelleme 
- mondották a francia kiküldöttek -
a hös spanyol köztársasági harcosok
nak nyujtott segítségben is megnyil
vánult. De ml nem elégszünk meg ez
zel. A dolgozói- nemzetközi összetar
tását még szorosabbá kell tenni, hogy 
a leigázott népek kiszabadulhassa.nak 
a tökés rendszer rabláncaiból. 

Jules Carpier, a francia vasutl mun
kások szövetségének titkára elmon
dotta, hogy a francia vasutí munká
sok harcát az akcióbizottságok segít
ségével szervezik meg. Ezek irányítják 
a rövidlejáratu sztrájkokat. Másfél év 
alatt Franciaorszig kiilönbözö részein 
több mint ezer ilyen sztrájkot rendez. 
tek. 

A piski Tasutasok versennyel üdvözlik 
az értek„zletet 

záiáru/va ezzel a szocializlflfU ipité8'
hez orsz.ápunkban." 

A Szalctanács vörösbe burkolt ülés
termét hatalmas jelmondatok, zászlók 
díszítették. Orosz., román, . francia és 
angol nyelven hirdetik ezek a jelmon
datok a nemzetközi proletariátus egy
ségét. Négy nyelven, egyazon hittel. 
A szónoki és elnöki emelvény két ol
dalán az értekezleten résztvevő orszá
gok lobogói fonódtak egybe. 

Még néhány perc hiányzott csak llZ 
értekezlet megnyitásáig, a külf5:d1 
vendégek már elfoglalták helyiket a 
küldöttek asztalainál. A középső pad
sor elsó sorában foglaltak helyet a 
szovjet szállitómunkások képviselöi. 
Hosszantarló taps fogadta őket, a sz;>
cialh:mus nagy országának fialt. Min
den szem feléjük irányult, ök a kom
munizmust épltö szovjet ország mun
kásainak üdvözletét hozták a kon
gresszusra, 

MöP-öllük foe-lalt helvet a lenllYel és 
csehszlovák delegació, s utánuk a de
mol-ratikus ncmPt köztársaság szállító
munkásainak küldöttei következtek. 
A középső padsort a Román épkóz
társaság küldöttel zárták be. 

Jobbra, elöl következtek a ma�ar, 
majd az olasz és francia küldöttscgek. 
A baloldali padsorok kinai, koreai, al
bán, bolgár delegációk me�rkezésére 
vártak. 

A feldíszített terem mindkét emele
tét zsúfolásig megtöltötték a meghí
vottak. Majdnem minden mellen Mun
kaérl!m, vagy Munkaérdemrend feszült. 
Akik fáradhatatlan munkájukkal hoz
zájárultak a szállitóipar nagyszerű 
eredménveihez. most eljöttek a tizedik 
nemzetközi szakmai szövetséi:r meir
alakulásának ünncpsél!"ére. 

Megérkezett a kormány és az Or
szágos Szakszervezeti Tanács kévise
lóje is. Megkezdődik a kongresszu5. 

Mq„AlaafJ"' 
u el■6k9'cet 

Az alakuló úlé!!t Stelhín Morani 
elvtárs nyitotta meg. majd Alphonse 
Drouard francia kiküldött javaslatára 
a következö elnökséget választották 
meg: Georghe Apostolt. S. Rosztoa
szkljl, valamint Románia, a Kínai 
Népköztársaság. a Szovjetunió, Olasz
ország, a Lengyel Köitársaság és a 

Német Demokratikus Köztársaság kül
döttségének egy-egy lagjat. 

Az elnökség megválasztása után 
Apostol elvtárs emelkedett szólásr-a, 
aki hangsúlyozta a szövetség megala
kulásának jelentöségél Ez a szövet
ség - mondotta - amelyhez a szál
lílóiparí munkások milliós tömel!"ei 
tartoznak, hatalmas feladatot hivatott 
teljesíteni a dolgozók gazdasági és 
társadalmi követeléseinek kivívásá•�rt, 
az új háború megakadályozásáért foly
tatott harcban, a demokratikus sza
badságjogok megszerzéséért vívott 
küzdelemben. 

Utána Alexa Augustin elvtárs, 
vasútügy! miniszterhelyettes beszélt, 
ma id Vasi le Musat, az JíjúmPnkás Szö
vetség, Magda Costea, a RDNSz, N. 
Voiculescu, a fövárosi idei2lenes bl. 
zottsáir. G. Velcescu, az mov mellYei 
szaktanács, Scántee Dumitru, a Grivila 
Rosie-üzem alkalmazottainak, Nicolae 
Vasi/e pedig a mezögazdasági gép- és 
traktorállo'Tlások. valamin az állami 
birtokok dolgozóinak nevében üdvö
zölte az értekezletet. 

A követlrezö felszólaló Stellan Mo
raru volt, eki elólerjesztette a Szál
litóipari Munkások Nemzetközi Szak
mai Szövetségének szervezési jelenté
sét. A gyűlés résztvevői a jelentést 
egyhangúlag elfogadták. 

A jelenté, eliogadása után négy bl
zotts�got választottak a mandátumok 
igazolására, a ko'iiTerencía szabályza
tának megalakítására, a szövetsé11: 
belső szabályzatának megszerkeszté
sére, végül a világ összes száll itóiparí 
munkásaihoz Intézendő felhívás elő
készítésére. 

A bizottságok feladatait Illetően 
több javaslat hangzott el. Gáspár elv
társ. a magyar delegáció vezetöje �a
vasolla, hogy a bizottságokban minden 
nemzet ee}' delegálltal képviseltes!IA 
magát. Ezt a javaslatot a kongresszus 
elfogadta. 

Az egyes blzottsáeok megalakulásá• 
nál a szövetsé11: .Jsö szahályzatának 
megszerkesztésére választott bizott
ságba Tóth Béla elvtársat, a világ 
szállítóiparl munkásaihoz intézendö 
fel�ívá� . szerkeszlöb;zotlságftba pedig 
Foldvar, Aladár elvtársat választot
ták be. A CFR Szakszervezeti Szövetséghez 

a levelek és táviratok százai érkeztek 
be, amelyek szerint a szállitóipar dol• 
&ozói, élükön a vasutasokkal, a ter
melésben elért újabb sikerekkel kö
szöntik a Bukarestben megnyíló kon
irresszust. 

-Oanepélyeaea tesadJil 
a ••111•• kGldöUeéset 

Bos7.1o"Y8zlilJ : A 1'on.refilfllzufilnak 
történelmi Jelentóséare Tan 

A piski vasúti központ munklisai, 
akiknek elödei dicsöséges fejezetet ír
tak a magyar ,asuti munkásmozga
lom történetébe - táviratban közöl
ték: .,Nagy örömmel értesü,tünk a 

Szaliítóipari Munkások Nemzetközi 
Szcketségének közeli mcgaia�ulásáról 
Bukarest,Jcn. Ezt az alakuló értekez!e
tl!t új munka'IJál/alásokkal kószüntjtifl. 
és mindent elkövetü11k, hogy az állami 
teru teljesítése érdeké/ie11 biztosítsuk 
a szállítás zavartalan működését, lwz-

December 9-én érkeztek meg a fó
városba Gáspár. Tóth és Földuári elv
társak. A magyarországi vendé�ket 
az E�zaki Pálvaudvaron érkezéskor, 
reggel 6 órakor· fogadták az Országos 
Szakszervezeti Tanács, a CFR és a 
kikölöi- és száll {tómunkások szövetsé
gének képvlselöi. 

Georghe Stoica elvtárs, a CFR 
���!;szervezeti Szövetsél!" elnöke üdvö
zölte a magyar küldöttséget. Az elnök 
üdvözlö szavaira Fö.dvári e.vtárs vá a
szott. A barátságos és meleg fogadta
tás várakozáson felüli vall Körülfo� 

A lt.öuetkezó felszóla/6 !. Rosttoo
szkij vo:t, aki a Szakszervezeti Világ
szövetség meleg bardti üdvlJzll!tét tol
mácsolta. Megköszönte a Román Nép
köztársaság szakszcrvezete.'nek az ér
tekl!zlet elökészitésl! érdekében lefoly
tatott fáradozdsait, a szit•é/lJl!s /ogad
taJást. 

Beszéde IDaábbi részében rámutaJott 
arra, hogy a kongresszzumak törté
nelmi jelentősége van, mert megtl!
remti fajra és nemzefüégre való tek."n, 
tet nA:kü/ az összes földrészek sz4flitó
lparl munkásainak tényleges nemzzt
közi egységét, a létérackük m?gszer
zéséért és a munkásosztálg történe."m.{ 
céljainak eléréséért /otgtatolt szerve
zett harcban. 

A most megalakul6 nemzetközi 
szervnek - mondotta Rosztovukij -
döntö be/ol11ása lesz a sz4liílóiparl 
inunkdsok harcának megvívárátuíl, Ili
hatással lesz egiu teoékcnységérl!. 

A kongresszus jelentőségét emeli az 
;., hogy a szakadároll londoni értekl!z
ktének befejeusekor ülésezik. Ezáital 
a uállíl6ipari munkások bukaresti 
alakuló ülésénl!k a munkásw;ztá: y ir
úké/Jen f0:y1atott alkotó teaékl!nysége. 

hatirozottan dens61yozza a sza• 
kadárok londoni konferen ·lájinak 

romliali tevUenystpt. 
S. Roszto.iszluj l!mtán részletellffl bl!-

1 uál a szakadlir árulói, tJröfeszitúl
röl. hogy 1nt1gbonisák a munkásoaztálg 
t1JU1Sigst. 

,.MilDatr - tnltJuk. 1lao DC!alcttl, 
!'IIIOSOll, OHellbroek, ar-, .__,, 
611 e__,,. u.ü a lt..111taltlimas Gff. 

A m.:qyar G3:eqéclo • konqrosszuson. Balr61-Job�ra: Gtsi,ar Hndor e:vt4ra. �el a mu�om kiebet 6-• Va..l :.aaok •s '!•J��� Ors"'""'"• 5,-,.•,uerveze...,e•c f5:lt',A-a. a delc,q6c'6 ......, ez nem -, OIIUp6e JICl'li � Je, Toth 116 a • v :Ara • G6p;6rmClvezettllk SzakaervezeW,,ek Mtlllcara fa � egy nyilv6r,.va16 1-,.. "-"'van Alaaar eivtara, a KC.z,e1,,. .. -., AIKa,muoltak �Wftelc f6tlJ<Na. � - DlOCllb UI, :ma,j.l � � 

A :lc!a.pitalizmus azA.mAra feljesL 
tett szolgála ok sajátossága. abban 
rejli k, hOfl'y ezek az urak a muDká
aok között doigo,,n.;Jt, akik helyze. 
tUknél fogva a &ZOCializn.us haj 6-
er&. Mély ellentmoJ.dA'3 van Itt, de 
6;,pen ezért kén}l'lenek az dj szz.r
vezet vezetői alkalmaz.:kod�i és a 
munká.iioszJá.l'yal &emb?n mélysé. 
gesen el.'lenséges tevélter.ysé3"(lket de.. 
magóg M csalogató igéretekkel 
leplezni. Ezt nagy mQvé..oz,t:et és 
ilgyességf;e! ta,-z[k és minél inkább 
tökéleteeít:tte maG'át e vezet6k egyi. 
ke vagy máai.ka a munkAao.sr.t.á.ly el-

s 

""86P4ben, anúJ. jobban mept,
CMllik llt a k.ap:talill\a kÖ� .A. 
lök6, or8Zt\gok lg&Zl urai tölmlete. 
aen megértik, hogy a JrAlnkások kG
zö t Myen tlgynölcök aogltaé,ge né!� 
J.ehct:tllm őket irar.-yttaDf és az a11,,o 
rendelt...'-'é!f AJJn"l)O'tá,ban tart!l.nl. 

A TUC, a aro, IIZ AFL é!I mú 
orszá.gok sz·kszervezetl vezrt5i a 
ka'Plta,lj.sta t�adalomban e!fog!a„ 
helyzettltknél fogva. val6Eág09 ilzlet. 
emberek. Semmiben sem m&.radnslt 
et a vá.llal11.tok f6Dökel �t. seia 
él:tm6djukbsn. sem kapc'!Ol' bik
b:n, sem ideológiá.jukbon. Green. aa 
AFL elnöke pl. : évi 20-000 doJJá.rt 
kap. Murray, a. CIO elnl!ke 25.� 
neff� azámltva. a Jdllönféle pót�. 
delmeket, melyeket á.llá.I,uk révéll 
élveznek, Az AFL egyik alelnöke, 
Ma•hew wan egyben az dgynevezett 
MUDklLsbiztos!t5 TársasA<? eJD&e fii 
éA m'ndenkl •udja Amerikában. hogy 
M. wa.u személyes vagyona rn§.r J:'6-
gen me:rhallldta. az 5 millió do'lirt; 
e-zek - ha ugyan 1�-t /Skei aDDak 
nevezni - a ,.munkAsvererek", akik 
az amerikai �ezetekben mO-
ködnetk. 

Az amerikai munk� ft. 
zetői mé<? csak meg sem kt!érli& 
til'.kotn1, hogy � SZivilkkel a ka,. 
p1tatizrr.uiti0z hűznak a ez nagyon 
is érthe'.6. Nyflta.n prédikáljá.k a 
SZOCj&lizrnus elleni gv(llöletUkel fa 
olyan tá.rE.ad'1t!m: t védnek, melyen 
az „egyéniDek" mODdott kezdeménye. 
zés érvényesül, ha.lálosa.n gyülöl'k a 
SZllk--2.erWZeti Vi�9égd. mert 
mllP,ámm foglalja a Smv'ctuni6 
11ZRk.szervezete1t, valamuit m'8 be
Jadó szaksZervezeteket 1s. 

Senki sem ri�th ma�t ábr-411. 
dokban, mikor 1945-ben létrejö1t az 
egyesWée a TUC-vet é8 a CIO.vaJ. 
Mindenki tud1a, hogy � a. 
sza.k,ezcrvezeteknek a vezetőt a kapi. 
talizmWISBl ta.r:ana.k.. Senltl Béin 
azándékozott meggyóznl c5ket. Velilll: 
azemben fel kell adni mi,ndeaa "'
Dlényt. 

A :t'ela.dat, melyet el kell � 
ntök nagy é9 nehéz. Be.Ju.tó és ko
moly munkát és ha.reot ken folyt, 
niok, A győzelem nem hull az 6lilk-o 
be, art ki kell Jdlzdeni De legyeneJC 
teljesen meggyőződve· róla h:c>g:7 
Onök fog.naJc gyóZDi az fmperfalia,, 
táik és munká.'!fflozgalombeU 11gy_ 
nökel.k &\9zes üzelmei ellenére. 

Mit tudnak nyuj'i:n1 a sznkadAJ! 
ftZetók a:z elnyomott do!.gozóknak• 
Milyen .szakadár eszmék 

O 
asztöna..' 

het le az embereket, aeJ1ren1h:tilr 
c5ket ha.rcra ?  Nincsenek ilytln � 
n.ék. Semmn - tudnak nyujta.nt 
a dolgozókni:Jt, ha csak nem UJDl.. 
gat en� a,z lmper,aJtata 
pol"lika irán�, me'.y háborűt, '96lsá.
gct. munlatnMdllioop id� e16 a 
ébség éB nyomor fenye�tése alatt 
ten,(l'Ödö ftmegek életrra-t&!letnelt 
az!J:blen s<ily<JSbodúé.1. 

.Az. !�ág 411 mél°AnyaiBllg a 
mi oldalunkon VllJl. Ml képvJf"�k 6a 
m1 va.•ó,ctt_ju.k meg a haladást. :Mllilllll 
a jöro! Mi mu'.atjuk me� az emJ:,e. 
rtségnek a felsz:badulátt u: ember 
ember áll a! történő ba.rbá.r ldmi\&.. 
m1...'lyolás!mak feltétele! alól 

M��Ok a. do��mindenna'Pl 
IIZ!lksép-lcte1t, elapvetö 6rdeke1ket 61 
�filcet. Az összes orsz½� ki
�lonánVolói gyiUl>lnelr. minket, e.ml 
azt jelerti, Mgy hel� úton ji!.runk 
Köri116 1Unk felzá.rkÓllnak az clSIIZl!8 
haaiadó erc5k sorai. 

B mi6llk lesz a IIY6Ze/6mt-
S. Rosztovszkij nagy taosokkal fo,; 

gadott beszéde után N. Chappleneli, 
az ausztráliai vasúti munkások szak
szervezete fötitkárának iidvözlö távira
tát olvasták fel. 

A kongresszus ezután december 12-ni 
elnapolta ülését. 

(Az alakuló Ol;!s rfsztetas b8ldmo, 
16JAt Januar t.5-1 aúmunkban fol,-
tatJukJ 
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Üzembehelyezték ben fejezte be nagyhatású beszédét. fényjelzők intenzív, erős fényét. A 

A Vasutas zenekar ezután az ln- berendezés kifogástalanul működött 

ternacionálét játszotta el, majd az és a kü:önvonat utasai mindenütt 

ünneplő közönség a berendezés meg- zöld fény mellett haladtak el. Fe

tekintére után felszállt az ott vára- rencvárosba beérkezve, a ferencváaz elso magyarországi önműködő 
térközbiztosÍtó berendezést 

Bebrits elvtárs átadta rendeltetésének 
tűnk, amellyel lerakjuk alapjait a 
szocializmusnak. 

kozó különvonatra, amely megtette 
első útját az új berendezéssel fel
szerelt vonalszakaszon. Bebrits, 

Horváth, Prieszol, Csanádi elvtárs, 
továbbá dr- Oláh, Tölgyes és Kmetty 

szakoszályvezető elvtársak a villa
mosmozdony vezetőállásából figyel
ték az első út alkalmával a vonali 

rosi állomás személyzete házi zene
karával fogadta a különvonat uta. 
sait, akik a berendezést ott is meg. 
tekintették, majd azzal az érzéssel 
távoztak, hogy a szocializmus ügyét 
a távközlő és biztosító berendezési 
szolgálat dolgozói Ismét egy jelen
tős lépéssel vitték előre. December hó 23-án avatta fel 

bensöséges ünnepség keretében Beb
rits Lajos elvtárs, közlekedés és 
postaügyi miniszter, a Budapest
Ferencváros és Budapest-Kelenföld 
állomáso)t között létesített önmű
ködő térközbiztositó berendezést, 
amely a maga különleges formájá-

ajánlásként" fejezhették be. :ms fl>
leg arra, hogy az uto:só napon -
december 21-én, a sztálini műszak 
keretében - a szakszolgálat egyéb 
területén foglalkoztatott dolgozók 
összefogWval sikerült teljesíteni a 
21-re válla1t feladatot és a berende
zést üzembehelyeznil 21-től két nap 

A szocialista rnagasabbrendű élet,
íonnáról, az egyéni versenyz;é.s döntő 
fon.to.ssá.gáról besZéli, továbbá. arról, 
hogy Pártunk iTánymutatásával és 
Rákosi Mátyás elvtárs bölcs irányí
tásával a magyar dolgozó osztály 
csodákra képes, aminek bizonyítéka 
ez a modern berendezés! 

Önmúködö térközbiztositóberendezés elvi müködése. 

A pálya smbad 

A dicsőséges Szovjetunió tapasz
talatai alapján reméli, hogy még 
sok ilyen berendezéssel fogjuk szol
gálni népgazdaságunkat, dolgozó né
pünk életszínvonalának emelkedé
sét és a szocializmus építését! -
Horváth elvtárs nagy tapssal foga
dott beszéde után Bebrits Lajos 
elvtárs emelkedett szólásra,. 

3.� 

3 sz.lerköz 

Altalánosságban a vasút moderni
zálásáról, a teljesítőké�ég foko
zásáról beszélt és mind a forgalmi 
szolgálatnál, mind az áru. és teher
szállításnál már eddig elért eredmé
nyekről. Az őszi forgalom kima
gasló eredményeit említette, a rako
dások meggyor,ítását és a vasutas 
dolgozók fokozódó öntudatát. Beren
dezéseink egyre szaporodnak! 

Az új térközbiztosító berendezés 
műszaki leírása 

Bebrits elvtárs beszél az Qnnepséqen. Mellette balról Jobbra, Horváth Já"
nos elvtárs, a vasút Politikai Osztályának vez;?t6Je Prieszol József elvtárs 
min. közlekedési csoportfönök és Kmet·:y Imre szakosztályvezet6 elvtárs 

ban - a Szovjetunió egyes fővona
lai kivételével - egész Európában 
egyedülálló. 

A berendezést a hároméves terv 
ikeretében a MA V vezérigazgatóság 
9. szakosztálya tervei és közvetlen 
irányítása szerint, a távközlő és biz
tosító berendezési szolgálat dolgoz& 
állították és szerelték fel- Az ere
detileg 1950 január 1-re tervezett 
üzembehelyezést Sztálin elvtárs 
'10-ik születésnapjára, december 21-re 
:végezték el. 

Boldogan dolgoztunk 

A:t, ünnepséget Budapest-Kelen
föld ál!omáson a Köztársasági In
duló hangjai nyitották meg, amit a 
VasutaB Szakszervezet fúvószene
kara intonált. Utána az egyik leg
jobb dQ!,gozó, Kiss József távírda
mester, mondott beszédet. 

Elmondotta, hogy 1945. év elején, 
amikor a fasiszták esztelen rombo
lását látta, nem képzelte, hogy négy 
év mulva nemhogy a lerombolt biz
tosító berendezést építjük fel. ha
nem hogy éppen itt építjük fel 
Európa legmodernebb biztosító be
rendezését! Elmondotta, hogy e 
munka a fizikai és értelmiségi dol
gozók testvéri ös:;,zefogá.sá.na.k ered
ménye. Munkaversenyben végezték 
a feladatot és így sikerült minden 
akadályt legyőzve, a kitüzött határ
idő előtt 10 nappal, Sztálin elvtárs 
születésének 70. évfordulójára azt 
befejezni. 

- Boldogan dolgoztunk - mondja 
-, mert tudtuk azt, hogy mun-
kánkkal a szocializmus építését se
gítjük elő 

Befejezésül kérte a miruszter elv
társat, hogy az ötéves tervben mi
nél több ilyen berendezés építésére 
adjon lehetőséget és igérte, hogy azt 
kom.mUDJ!sta öntuda.rtaJ fogják végre.. 
haj� 

Befejeztük tervünket! 

Ezután Kmetty Imre elvtárs, a 9-
szako,ztály vezetője, a berendezés
ről műszaki ismertetőt adott. Beje
lentette, hogy a távközlő és bizto
citó berendezési szakszolgálat e be
rendezés megéPítésével befejezte si
kerekben gazdag hároméves tervét• 
Különösen büszke a távközlő és biz
tosító berendezési szakszolgálat dol
gozói között kialakult kollektív szel
lemre, aminek eredményeképpen e 
reprezentatív munkát ,.sztálini fel-

próbaüzem volt és 23-án a berende
zést rendeltetésének átadták. 

Bejelentette, hogy e berendezés 
nemcsak Magyarországon, hanem 
egész Közép- és Déll<:elet-Európában 
az el,;ő önműködő térközbiztosító 
berendezés, abban a formában, hogy 
mindkét vágányon, mindkét irányú 
közlekedést tesz lehetővé. A Szov
jetunió némely fővonalát kivéve, ez 
kontinentális viszonylatban is egye
dülálló, éppen ezért nemcsak a 
szakszolgálatnak, de még nem is 
csak a MAV-nak, hanem népi de
mokráciának .is Un.nepe az liZembe
helyezés! 

Hangoztatta a továbbiakban 
Kmetty elvtárs, hogy az ötéves terv 
keretében számos ilyen önműködő 
térközbiztositó berendezést fognak 
építeni, továbbá korszerű, vágány
foglaltságot is érzékeltető és alá
vállást megakadályozó állomási biz
tosító berendezéseket. 

Igérte, hogy a vasút külsőségei
ben is kifejezésre fogja juttatni 
azokat a korszakalkot.ó változáso
kat, amelyek hazánkban társadalmi 
téren végbementek. Mindenben újat. 
korszerűt! 

Ami jó volt • kapitalizmusnak, 
nem lehet jó a szocializmus orszá
gában! Ezekután a berendezés mŰ• 
ködésérőI és előnyeiről - a régi be
rendezésekkel szemben - adott is
mertetést, majd megemlékezett az 
építésnél kimagasló eredményeket 
elért fizikai és szellemi dolgozókról 
és a munkálatok egyes kiemelke
dőbb eseményeiről. Megfogadta, 
hogy az ötéves terv grandiózus fel
adatainak változatlan kommunista 
lendü:ettel, de már több rutinnal 
fognak hozzá, mert a távközlő és 
biztosító berendezési szakszolgálat 
mindenegyes dolgozója tudja azt. 
hogy a termelés frontján elért min
den újabb sikerrel a szocializmus 
ép!tését, népünk szabad•ágát és jó
létét; a béketábor erós!tését szol
gálják! 

Döntő az egyéni verseny 

Ezután Horváth János elvtárs, a 
MA V Politlka4 Qgztá,lyruoa.k vezetője 
beszélt. 

A dolgozók előtt ismertette a há
roméves terv sikeres befejezését, 
amivel felépítettük a fasiszták által 
lerombolt országot, ma'jd az ötéves 
terv hatalmas perspektíváit ismer
tette, amellyel már új országot ép!-

Alig három hónapja avattuk fel 
a Budapest nyugati pályaudvari 
korszerű átrakó ponkot és máris 
egy újabb berendezés üzembehelye
zéaét ünnepeljük. 

Amíg a külföldi államokban 
már ahol van - 6 hónapig tart egy 
ilyen vonalszakasz önműködő tér
közbiztosító berendezésének felsze
relése - azonban kétirányú közle
kedés nélkül -, addig a magyar 
vasút dolgozói két hónap alatt vé
gezték el ezt a munkát! Ez külö
nösen értékelendő, mert az első 
ilyen, amit végeztek. Ez 300 száza
lékos munkateljesítménynek felel 
meg, a.mi bizonyjtéka a. szocl.alizmus 
építésénél a munkaversenyek jelen
tőségének-

A biztosító berendezést építő dol
gozok nagyszerű teljesítményének 
méltatása után hangsúlyozta, hogy_ 

Magyarország vasuti forgalma 
Budapest-:-Fereneváros és Budapest 
-Kelenföld között a legsúrübb· 
Eppen ezért felmerült az a követel
mény, hogy a pálya sokszorosan 
jobb kihasználását lehetővé tevő ön
működő térközbiztositó berendezést 
s=eljünlc fel, s egyben a térközök 
számát 3-ról 6-ra növeljük. Ezzel 
egyidejüleg a korábbi kettősvágá
nyú pályát két egyvágányú pályává 
bontjuk fel, s így lehetővé tesszük, 
hogy bármelyik vágányon, bárme
lyik irányban üzemszerűen közle
kedhessenek a vonatok! Ezáltal le
hetővé válik, hogy a vonatcsoporto
kat mindkét vágányon elindíthatják
Pl. a reg.geli mun.kásvonatcsoport 
idején Kelenföld irányából Ferenc
város felé mindkét vágányon eg,; -
idejüleg futhatnak majd a vonatok• 
A Ferencváros rendező pu. felé 
ebben az időben áramló elegy tehat 
nem kell, hogy feltartóztasl>a d 
személyforgalmat és viszont a dol
gozók vonatainak sem kell esetleg 
megkésniök. Ezen a vonalszakaszon 

Önmüködö térközbiztositoöerendezés elvi müködése. 

Vonal 32 f sz_ térkötben 

a vasút dolgozóira egyre több, na- ezután már nem lehet a vágányo
gyobb és főleg újszerű feladatok kat a ,,helyes vágány" és „helyte
hárulnak. Ali ez főleg a távközlő és len vágány" kifejezésekkel jelle
biztosító berendezési szolgálatra, mezni, mert mindkét vágány a köz
amelyet éppen e nagy feladatok lekedési irányra nézve egymással 
miatt kiemelt más szolgálati ág ha- teljesen egyenlő! 
tásköréböl és részére önállóságot Sajátossága e berendezésnek még 

biztosított, hogy szabadabban dol- az is, hogy eddigi jelzési rendsze

gozhassanak. 
rinktől eltérően, elöjelzőket nem 

Tovább kell építeni! 

Ujabb és mind nagyobb felada
tok várnak erre az új szolgálati 
ágra! Nem szabad megállni a tem
póval! Tovább kell építeni az ilyen 
önműködő biztQ!:itó berendezéseket 
először Felsőgalla felé, majd még az 
1950. évben Miskolcig. A Siemens
és Ha!sk:e-féle vonóvezetékes bizto
siló berendezéseket mind ilyen mo
dern berendezésekkel kell kicse
rélni! De nemcsak a nyilt pályán, 
a térközbiztositó berendeze�ekllél, 
hanem az állomási berendezések
nel is. 

Uj berendezések kellenek 

látunk! Minden jelző függően 
attól, hogy milyen jelzési színképet 
mutat - egyben előjelzője is a kö
vetkező térköz, vagy bejárati jelző
nek. Ha ugyanis a térközök hossza 
a fékútnál rövidebb - ami csak 
nagyforgalmú vonalszakaszon szűk. 
ségszerű követelmény -,• akkor ott 
nagyforgalm.ű jelzési rendszert kell 
alkalmazni, mely jelzési rendszer a 
vonal foglaltságát már két térköz
zel előre mutatja. A gyors. és 
tehervonatok részére szükséges fék
utat ilymódon biztosítani tudjuk
A térközök hossza 850 m, melynek 
határain a térközjelzők vannak fel
állítva. 

A térközjelzők fényjelzős klvite
lüek és az alábbi jelzési képeket 
mutathatják; 

a) ,.Megállj": egy vörös fény, 
b) ,,A következő jelzőn Megáll:! 

jelzés várható": két sárga fény 
(vízszintesen), 

c) ,,A következő második jelzőn 
Megállj jelzés várható": egy sárga 
fény, 

d) ,,Szabad": egy zöld fény. 
Minden térköz határán négy jelző 

van felállitva. Ezek közül kettő a 

páros számú vonatok, kettő pedig a 
páratlan számú vonatok részére 
szolgál. A térközjelzők közül min
dig csak azok vannak kivilágítva, 
amelyek az érvényes menetirány
nak felelnek meg. Az ellenirányú 
jelzők sötétek. 

A jelzők működése teljesen őn
működő, vezérlésüket a vágányon 
haladó járóművek szigetelt sín•za. 
kaszok (850 m) llévén végzik. A 
működéshez szükséges villamos be
rendezések a je:Zők közelében, a 
vonalon felállított vasszekrényekben 
vannak elhelyezve. Ezeken a szek
rényeken kívül, külön kis Ezekrény
ben, távbeszélő készülékek vannak 
felszerelve, amelyek arra szolgál
nak, hogy ha a jelző huzamosabb 
ideig ,,Megállj" jelzést mutatna, a 
mozdony, vagy vonatszemélyzetnek 
módjában álljon az állomások for
galmi szolgálattevöitől a vonat me
netére nézve utasítást kérni. 

Az önműködő térközbiztosító be
rendezésnél igen fontos szerepe van 
az áramellátásna.k is. A jelzők ki
világításához és működtetéséhez vil
lamosáram szükséges. Az áramfo
gyasztás nagyobb részét a jelzők 
kivilágítása, az izzólámpák fogyasz
tá·a teszi ki. Az üzembiztonság fo
kozása céljából kétféle árammal dol
gozik a berendezés, amelyekről va
lamelyiknek kimaradása esetén, a 
készülék önműködően átkapcsol a 
másikra! 

A berendezés legkényesebb részei 
a hosszú, szigetelt sínszakaszok, ép
pen ezért a felépítmény tisztasá
gára különös gondot kell fordítani• 

Ferencváros és Kelenföld forgalmi 
irodáiban kivilágított vágánytáblán 
az egyes t-érközöket ábrázoló fény
sávok mutatják a forga'.mi szolgá
lattevőknek az egyes térközök fog
laltságát, illetve a vonatoknak a vo
nalon történő mozgá•át;. Mutatja 
ezenkívül a vágánytáb!a az állomás 
kijárati és bejárati jelzőinek min
denkori állását, valamint a bejárati 
jelzők előtti térközjelző jelzési szín
képét is. A jelzők állását a vá'.tó
kezelőknél elhelyezett vágánytábla 
is mutatja. 

Ha valamely Jelző meghibásod
nék, a forgalmi irodákban külön 
hibajelző lámpa jelzi a ;avart. E 
készüléken váltható át a menet
irány is. 

A Szovjetunió vasútvonalain szá
mos ilyen berendezés van üzemben 
és az ötéves terv keretében kiter
jedt alkalm3zásra fog találni ha
zánkban is! 

Önmüködö térközbiztositóberendezés elvi múködése. 
önműködő váltó- és jelzőállitás

sa1 működő berendezések kellenek, 
amelyek a vágányfoglaltságot is jel- Önmúködö térközbiztositóberendezes elvi múködése. 

\4lnat a �-SZ térközhffl 
zik és az alá váltást is megakadá-

:==::::::;i::=====��+==EE:=::::;:t:!::-J======:;:i::=== 
lyozzák! A guritópályaudvarok tel

l � - jesltőképességét is fokozni fogjuk, 
önműködő vágányfékeket fogunk 

3.sz. tbköz felszerelni a nagyforgalmú gurító
rendező pályaudvarokon. A fővona
lainkat szelektoros menetirányltó
berendezésekkel fogjUJi; felszerelni-

Bebrits elvtárs ezután megkö
szönte a dolgozók jó és eredményes 
munkáját, majd a Szovjetunió, Sztá
lin elvtárs, a Párt, Rákosi elvtárs ér
demeinek méltatásával tapsok köz. 
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Nemcsak megőri�süh 
� 

A hét kiemelkedő 
a sztálini műszakban elért kitünő teljesítményeket, ( � � géJiármüvezetö teliesítményei 

hanem ast tovább fe,·less�üh Sztálin elvtárs születésnapján az A ��peli telep� a töltő- és s�-
lfjúság körében is élénk verseny• vattyuhaz dolgozo1 1769.- fonnt 

d • ' k k •• } k d ' • d } ' k lendület volt tapasztalha!ó. Sági értékben teljesítették felajánlásukat, 
- fil O ll J 3 3 0 Z e e e S ]  0 g O Z O Károly 1 20 százalékról 2 1 8  száza- így a többi csoporto� el�tt els� h� 

Dolgozóink megértették annak a 
jelentőségét, hogy legméltóbban 
úgy ünnepelhetjük Sztálin elvtárs 
születésnapját, hogy a termelésben 
fokozott mértékben veszik ki részü
ket és követőivé válnak a Magyar
országon kialakulóban lévő Sztabá
nov-mozgalomnak. 

Autóbusz-üzemeinknél már 20-án 
délután 2 órakor megkezdték dolgo
zóink a harcot a normák megdön
téséért. Nemes verseny alakult ki a 
Récsei és Fürst autóbusz-garageink 
között. Termelési osztályunk az 
egyik helyről kapott jelentéseket 
azonnal továbbította a másik ver
senyző félnek, akik azt hangszóró
kon és egyéni agitáción keresztül 
tudatosította a dolgozók között és 
így születtek meg mindkét garage
ban már az első éjjel a.r.ok a ki
váló teljesítmények, amelyeket 
eddig soha nem tapasztaltunk. A 
két garageban minden szakma kü
lön-külön (gumiszerelők, lakatosok, 
autószerelők) állottak egymással 
versenyben. 

2 1 -én reggel bekapcsolódtak !ő
műhelyeink is és délelőtt 1 0  ora 
felé már egyes üzemeknél 1 000 szá
zalékos teljesítmények is a lakultak 
ki. Ezen a aapon is tájékoztattuk 
üzemeinket a másik üzemben elért 
eredményekről. Kapcsolatot tartot
tunk fenn a MAVAUT-tal, aki pá
rosversenyben á 11 a Sallai autobusz 
föműhelyünkkel és egyben az elért 
eredményeik kicserélésével is len
dületesebbé tettük a sztálini mű
szakot. 

Kiemelkedő eredmények a követ
kezők: A Fővárosi Villamosvasút 
K .. V. Füzessy Arpád főműhelyében 
Fizli Lajos fémnyomó csúcsteljesít• 
ményét a sztálini műszak alatt há
romszor is megiavította, l 650, 1 750. 
majd 2080 százalékot teljesí:etl 
Subasics Károly lakatos csúcstelje. 
sítménye 1 875 százalék. Bagaméri 
Gábor, Bodor György, Holló János, 
Kovács I István, Török 1 János, 
Varga 1 3  Imre, Viedemann Ferenc 
14 15  százalékot teljesítettek. A Fő
városi Helviérdekű Vasútak K. V. 
pnkotai mííhelyében Simon Gyula 
ifjúmunkás esztergályos is kétszer 
javította meg csúcs:eljesítményét, 
ugyanis a Ts. 1 35 jelü íorgÓn'�Z 
kcliektorának szahályozásánál és 
esiszolásánál, amelynek utalványo
zott normaideJe 1 73 perc, az egyik 
darabnál 1 1 .2 percalatt elvégezve, 
1544 százalékot ért el, a köve'kező 
daratrál gyorsvágási módszert al
kalmazva, a munkát 4.3 perc alatt 
fejezte be, amivel 4023 százalékot 
ért el. Korsós László hegesztő 
1 265, Gáspár István laka:os pedig 
1833 százalékot ért el. A budafoki 
telepen Kleninhart Ferenc és Lieb 
Antal fényezők 1060 százalékot ér
tek el. 

Fővárosi Autóbusz K. V. Récsei 
garageban Rosmann István akkum· 
Iá toros 1 500 száza léko: ért el. 

Fürst Sándor-garageban Kneit
ner István gumiszere!ési munkán 
elért teljesítménye 1 640 százalék. 

Hosszű sorát lehetne i!t fel,o
rolni még az 1 000 százalékon fc.. 
!üli teljesítményeknek. Semmit sem 
kicsinyíti ezeknek a csúc5tf'lj,-,,ít
ményeknek az értékét az a körül
mény, hogy ezeket a dolgozóink 
egyes munkákon és nem napi á�
lagban érték el, mert ezek a kiugró 
eredmények raP-adták magukkal a 
dolgozók széles tömegeit, ami azt 
eredményezte, hogy a 200 és 300 
százalékos teljesítmények egész •ii
mege született meg a műszak alatt. 
A sztálini műszak lendülete meg
látszik a műhelyek átlagszázaléká
nak emelkedésén is. Pl. a Füzessv 
Arpád főműhely november havi á•
laga 1 22.5 százalék volt. Ez � 
sztálini mfiszakban 287 százalékra 
emelkedett. A cinkotai műhely no-

11errk-erben átlagban 1 20 százaléknt 
teljesített, dE�ember 2 1 -én ez a 
szám 2 1 2. 1  százalékra emelkede� 

Megállapítást nyert, hogy a Sal
lai Autóbusz-főműhelyben a dolgo
zók 1 8.5 százaléka 200 százalékon 
felül. 1 9  százaléka pedig 300 szá
zalékon felül teljesített. A cinkotai 
műhelyben a dolgozók 22 százaléka 
ért el 200 száza'.ékon felüli teljesí�
ményt, 9.7 százaléka pedig 300 szá. 
zalékon felül teljesített. A Vágóhíd 
műhelyhen 2110 százalékon felül a 
dolgozók 16.5 százaléka tel jesítette 
a sztálini műszakot. 

Altalában megállapítható. hogy 
egyének, brigádok és műhelyek 
egyformán hatalmas lendülettel 
vettek részt a sztálini műszakban 
és további feladatunk az, hogy a 
�ztálini míiszak mindc\1 eddigit 
felülmúló teljesítményeit és lendü
letét töretlenül átvigyük a küszö
bön álló 5 éves t�rvünk beindítá
sához. 

Feladatunk az, hogy a sztálini 
felajánlás és a sz!álipi műszak so
rán elért eredménveket nemcsak 
hogy megőrizzük. · hanem azt to• 
v;)bb is fejlesszük. Mindenkinek 
tisztában kell lennie azza 1, hogv a 
szocial ista munkaversc�,y nem egy 
időszakra szóló kampány, hanem 
- ahogy azt Sztálin elvtárs mon
dotta - a szocializmus építésének 
kommunista módszere_ €s mi szo
dal i7must építúnk, tehát alkaimaz
JJUnk kell építő m�nkánkban ezt a 
módszert sőt ki kell szélesítl'flünk 
a sztálini műszakban sikerrel hasz-

nált üzemszervezési és termelés! 
módszereket, hogy bosszú időre 
i.zóló tel'me!ési színvonalemelkedést 
érjünk el. Az ötéves terv hata:mas 
íeladatok elö ál lít bennü'nket köz
lekedési do'.gozókat is. Es hogy 
f:'leket a hatalmas feladatokat ma
tadéktalanul meg is fogjuk valósí
tani, arra biztosíték a nagy Sztálin 
vezette Sz'.Jvjetunió és alnnak harci 
tapasztalatai, a Magyar Do!gozók 
Pártja és annak bölcs vezetője 
Rákosi elvtárs és nem utolsó sor
ban az a harcos munkalendüle:, 
amellyel a közli>kedés dolgozói a 
sztálini műszakon hitet fettek az 
ötéves tervből rá juk eső feladatok 
maradé�alan teljesítésére. 

Bebrits elvtárs kös1önete 

a trolibusz dolgnóknak 
A trolibusz-dolgozók üdvözlő 

táviratot intéztek Bebrits Lajos elv
társ közlekedés- és postaügyi mi
niszterhez a lrolibuszkózlekedés 
megindítása alkalmából. 

Az elmult narokban Bebrits elv
társ a következő levelet intézte a 
Közlekedési Alkalmazottak Szak
szervezetéhez; 

„A trolibusz · dolgozók hozzám 
intézett táviratát megköszönve. biz
tosíthatom a szak<zervezet dolgo
zóit, hogy mik,;nt eddig is. úgy a 
iövöben, is, minden, förekvésemmel 
azon, leszek, hogy munkámmal köz
lekPdésii11k színvonalának emelését 
szolgálhassam. Bebrits s. k." 

lékra emelte normáját, Lendvai Ká- lyen végeztek. Horvath u. b. _btkar 
roly 1 20 százalékról 2 1 9  százalékra, nem közölte a legjobb dolg?zok ne
Gábor Gyula 1 1 3 százalékról 185 vét - lehet, hogy nem tudja? 
százalékra, Makker Lajos 1 10 szá- A Garázsipari NV dolgozót 
zalékról 1 43 százalékra, Matay Já- 13.762 forint értékG többtennelést 
nos 1 37 száza léket ért el. értek el. Első helyen az l -es számú 

A Teherfuvar ifjúsága szintén jó garage áll 281 3  forint megtakarí
eredményeket ért el. Az ű. B-nak tással, második a 7-es, a harmadik 
tehát azt a tanulságot kell levonni, 6-os, a negyedik helyen 1-7-es számu 
hogy az ifjaink akarnak, tudnak, de garage végzett. De az összdo!gozók
többet kell foglalkozni velünk. nak ezúton gratulálunk kiváló ered

A szakma legjolüja címért folyó ményeikhez, amelyben oroszlánrésze 
küzdelemben a személygépjármű- a kocsimosóknok van. 
vezető½ vonalán még mindig Ja_n- Az Autóműszaki Intézet.né! gra
csek Jozsef vezet 1 35.000 km telje- tulálunk Lakatos elvtársnak a roncs sítm�nnyel._ . Jeep felépítéséért és a többi elvégRoka Jozsef szaktars_ �al�ss�- zett felajánlott munkákért, a Hragyarm?t 1 06.765 km_ te1tes1tmenye- bák-, Gyürkeí-, Gulyás-, Forgács-, 
�el . szep_ eredményt ;rt_ el,_ ?� a _96 Vaverka-csoportoknak jó munkáf1!leres uze1:1a1:yag es 1av1tas1 _k?lt- jukért, úgyszintén minden dolgozóseget egy k1cs1t magasnak talal 1uk. nak a fela j ánlott és teljesített mun

Panczél Gyula Veszprém 86.200 kájáért. Ebből az tapasztalható, 
km tel jesítmény után további 30.000 hogy ha a főnök élenjár  a felaján
km megtételét vállalta. lásban ( Dr. Korodi )  a dolgozók 

Lukács Sándor, Szondi József és követik. 
Lusztig László szaktársaknak gra- Gra:ulálunk Nagy Mihály szak
tulá lunk ahhoz a kiváló eredmény- társnak a 200 százalékos eredmény• 
héz, hogy a naoi 200 km-t 5 száza- hez, az MDP garageban, Balázs 
Iékkal túlteljesítették. Mind a hár- Ferencnek a Teherfuvar NV-nál a 
man a miskolci erdőgazdaság gép- 1 99.8 százalékos eredményhez, 
járművezetői. Csontos és Murányi szaktársaknak 

Az AFORT balzsamulcai telepé- a motor összeszerelésben elért 2 óra 
nek dolgozói 167.5 százalékos ered- 25 perces idónöz. 
ményt értE:k e�. a sz�á\ini _m��zak Stem Pál taxigépjármüvezetó 
a latt. Kovacs \ 1lmosne Jf'met u1abb szaktársnak hogy az üzemterv rárekordot ért ;l � ½anatöltés terén, eső részét i 25 százalékkal túltelje-
113ert 2 1 2  szazalek:?'. 259 száza- sítette. Bertók Kálmánnak, hogy a lekra emete norma1at. terv ráeső részét 90 százalékkal túl-1;oso�czi FerP�c l 88 százaléka szin- teljesítette. 
len kiemelkedo. Az OTI g-arage m űhelyének dol-

A szállítómunkások kitünó eredménnyel végeztek 
gozói Sauer elvtárssal az élen az 
új kocsiemelő elkészítéséért dicsére
tet érdemelnek. 

A forgáchutcai telepen B�loch 
Helmuth végezte a szállítás terép a 
legjobb munkát. Végül Török, Szili 
és Szirtes elvtársaknak, mert a 
sztálini felajánlásokat jól szervez• 
lék meg. 

,. ,, 

A SZTALINI MUSZAiíBAN, 
de nem állnak meg a ma i t e ljes í t m ényeikn él  
A szállítóipari dolgozók közül SO· 

kan vállalták büszke örömmel a 
sztálini műszak alka lmával az ed
dig elért ereményeik túlteljesítését. 
!gy kívánták ki íejezésre juttatni 
szeretetüket és hálájukat a világ 
dolgozóinak bölcs vezére és nagy 
tanítónk a 70 éves Sztálin elvtárs 
iránt. 

„A sztálini munkaversenyben 
résztvevő dolgozóink közül min
denki túlteljesítette a vállalt szá
zalékot" - közölte velünk lelkes
hangú jelentésben az Allami Iroda
takarító Vállalat. 

Az ablaktisztító munkások az ed
digi 1 20 százalék helyeit 180-200 
százalék átlagteljesítményt értek el. 
Egyéni versenyben Szabó József 
3 15  százalék, Gönci Gábor 230 szá
?:alék. Balog Lajos 223 százalék, 
Hajtó Béla 223 százalék, Szalmás 
János 223 százalék, Zsámbok And
rás 220 száza lék, Ledn.itzki László 
220 százalék. Varga János 220 szá
zalékot ért el. 

A takarító asszonyok teljesít
ménye 30 százalékkal emelkedett. 

Az irodában dolgozó gépelők 50 
százalékkal többet gépeltek. 

A bérelszámoló péntek délelőtt 
helyett már szerda este befejezte a 
bérelszámolást. A könyvelés 30 szá-
7.alékkal több tételt könyvelt el. 

Csupa lelkesedés és bizakodás a 
jelentés minden sora, s a jelentés
ből áradó optimista szellem azt mu
tatja, hogy az Allami Irodatakarító 
Vállalatnál komoly munka, szocia
l izmust építő munka folyik. 

A Terményforgalmi NV Ujpesti
·akpart 29 sz. alatti telepének je
'entéséböl ugyancsak ilyen bizako
dás árad. E:s ez természetes 1s ott. 
�hol jó a vezetés és a jó munkának 
megva,n az előfeltétele. 

A Terményforgalmi NV-nél a 
fizikai munkások 146 százalék átlag-

teljesítményt értek el a sztálini mű
szakon. A szellemi munkayállalók 
1 30.3 százalékot. 

Tóth Ferenc a · raktári könvveles
ben 325 tétel könyvelését ,;á llalta 
és 429 tételt telje�_ítelL 

Rupplich Eta könyvelőnő 325 té
telt vállalt és 374 tételt teljesített. 

A gépírónó"k és levelezők a napra
kész feladatot tűzték ki célul, s aki 
előbb végzett, az másoknak segített. 

A „Gorkij kontírozó brigád" 1 1 1  
százalékos teljesítményt ért el. 

A bérelszámoló teljesítménye 1 06 
százalék. 

A telepen legerősebb ver ·eny a 
zsák-varrónők között folyt. Négy 
MDP tag vezette a versenyt, s ők 
is érték <'! a legnagyohb teljesít
ményt. 

Kollár Pálné 
Varga Győzőné 
Farkas Győzőné 
Stadler Ferencné 
Raffai Sándorné 
Fitos Istvánné 
Schwartz Antalné 
Mihálvi JánosnP 
Scott MMéné 
Ferenci Imréné 
Szücs Antalné 
S pang Jánosné 
Csáki Margit 

teljesítményt éri el. 

324 % 
320 „ 
292 „ 
264 „ 
256 „ 
252 
248 
222 „ 
2 16  
208 •• 
203 
193 
188 

A zsákvarroja átlagteljesítménye 
így 245 százalék lett. 

A zsákvá Joga tó brigád teljesí1-
ménye 1 07 százalék. Egy másik 
zsákválogaló brigád 156 százaléko1 
ért el. 

A zsákrakodó brigád teljestlmény, 
2 1  perc a lat\ 40 Q. 250 száza lék. 

A zsákral<t�r ,j,,•goz,:íinol.: álla , 
teljesítménye . 1 9 1  �zázal&J,. A Szabó• 
brigád teljesítménye 1 28.3 százalék. 

Munkájával kitűnt Sw.bó és Vran.a 
elvtárs. 

A „Belsped" nagyvásártelepi dol
gozói a vagonkirakási időt 3 óra 
30 és más esetben 2 óra 45 percre 
lecsökkentették. sőt három brigád
nak a kirakási ideje csak 2 óra 19  
perc volt. 

53 vagon kirakásának 4 óra 45 
perces normaidejét 3 óra 50 percre 
csökkentették a dolgozóink. 100 va
gon kirakási idejét a „Belspej'' 204 
dolgozója 48 százalékkal rövidebb 
idő alatt teljesítette s így b'ztositot
ták a 2 és félnapos kocsifordulói. 

A Stark parti 4 fő 1 00 q tojás k i 
rakását 1 óra 1 0  perc alatt végezte 
el. (Megtakarítás 4 óra 50 perc.) 

Bandi József parti 4 fő 1 1 6 q 
mandarin kirakását 6 óra helyett 2 
óra alatt végezte el. 

Herman József parti 4 fő 167 q 
burgonya kirakását 1 0  óra helyett 
!i óra alatt telje_,ítette. 

Zsakó parti 4 fő 157 q bur,:ronyát 
9 óra l O perc hPlyPtt 2 óra 55 perc 
alatt rakott ki. 

/(oflár f stuán parti 4 fő 303 a 
burgonyát 1 8  óra 10 perc helyett 8 
óra 11htt r11kt;1 ki .  

A TOKER 12-es telepén a sztá
lini munkwerserivben eg"•éni telje
sitménnvel kitűntek a kövPtkezö 
dolgozók: 

Vagonkirakók; 
Róka Sándor 
Lovass János 
Florkievlcz L. 
Hugyák Lészló 
Musicza !mre 
Szalagfürészesek: 
Gál Kálmán 
Kozma József 
Jancsó József 
TfaJtázók, adogat6k és 
Tóth Ferenr 
Hajdu József 
Tóth Gyula 

3 16  % 
304 „ 
288 
288 
282 

430 
330 
3 17  ., 

eldobó!< · 
391 
330 
330 

Ezuton gratulálunk a Ligeti ga
ragcok összes dolgozóinak jómun
kájukhoz. 

Ugyancsak hart:os üdvözle-.+ünket 
küldjük a Dózsa-telep minden do!• 
gozójának és Kreszta Antal szak
társnak a sztálini műszak ki.tünő 
megszervezéséért és kimagasló 
eredményeiért. 

A Teh,ruvar mind�:i telelepbelye 
dolgczóinak gratulálunk a j.ó ered
ményekhez ( Darvas szaktársnak is). 

A forgáchutcai telep a felaján
lását csak 50 százalékban teljesí
sílette (szégyeljék magukat). de re
méljük az új 0. B. rendet csinál. 

Minden dicséretet megérdemelnek 
a Taxi turaműhelyének dolg-ozól 
Biczó elvtárssal az élen, mert a fel
ajánlott autóbuszt határidőre felépí
tették, sőt még egy másik kocsi épí
tésébe is belefogtak. 

A közös szerszámkészlet megol
dása ió ötlet. 

Boldog újévet lóvánunk Giszvein 
szaktársnak, de kíváncsiak vagyunk, hogy a tervezett munkaversenyt mikor indítja meg. 

A moszkvai froJibuszok 
Két esztendeje, hogy Moszkv6.

b1U1 megkezdték a javitott Jton.. 
atrunkclójú trolibusrr.ok gyártágá,t. 
E.zek az ,,MTB'': (Moszkvai trolibusz) jelzésü kényelma, gépek ua. gyon Ilépsze,rüek. 

Az ép(tök fáradoznak a troli. l)uszok tökéletesf.tésén &s flgyelnelc 3Z Utasok észrevételeire kfváDl!á. gatra_ Ma már olyan gépeket gyv. tanaik, a.melyeknek kényel.meeebb a be. és kijárati lépcsője. E1határoz.. ták, hogy kényelmesebb ethelyezésfl, párnázott ülésekkel fogjá,k felsze. 
relnl és tökéletesft1k a.z -ajtő.s.zerke. zetét. A soförfillkét a7.ellöztetőberen. 
dezéssel látják el. 

Élj en a te lszab adíló Szovf e luni ó. a vi lávb éke őre. 
a nép,zab adsá g vé delmeaőj e 1 
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Kov6cs Imréné 

A Sallai  főműhelyben van Ko
vács Imréné, aki eg-y hét óta 
áll átkéozés a latt. Eddig taka
rítónő volt, most marógépen dolgo
zik, a helyes munkamódszerátadás 
és nagy egyéni szorgalmával telje
sítményét ezen a napon 200 száza
lékra emelte. 

A. Tófh f uenc 

esztergalyos 

��-· --� 

Az egyéni teljesítmények közül ki 
kel l  emelni A. Tóth Ferenc eszter
gályos élmunkás!, aki a Sallai  auto
busz ím-ben az egyéni verseny és a 
munkamódszerátadási mozgalom 
felelőse. Nemcsak szervezi a moz
galmat, hanem ő jár az élen a ter
melés fokozásában. A napi átlag
teljesítménye a műszakon 544 szá
zalék volt, a legmagasabb csúcs
teljesítménye ezen a napon, 1 088 
S1!ázalék, s ezt úgy érte e� hogy két 
gépen dolgozott. 

Simon Gyu•a 
ifjúmunkás 

A cinkotai Simon Gyufa ifji1mun
kás esztergályos a TS 1 35 jelű for-

, górész kollektorának szabályozásá 
nál és cslszolásánál, melynek utal
ványozott ideje 1 73 perc, az egyik 
d,rabnál 1 1 .? perc alatt elvégezvr 
1 5 11 sdzalélcot ért el, a követkel-éi 
diirabnál gyorsvág"si m 'dszert a l •  
kalmazva, a munkát 4.:3 perc a 1 at1 
fejezte be, amivel 4032 százaléka' 
ért el. 

K OZ L l! K E D BS 

..... 

A földgolyónak nagyon kevés része 
isrnerel!en az emberiség előtt. Hatal
mas területek vannak viswnt még ma 
is. amelvek eddig az emberi civilizá
cióba nincsenek bevcnva. Ezek a te
rületek embermillióknak biztosíthat
nak jólétet és haladást. Hatalmas 
nversanvaP.' tart�lékaikkal és gazda
slÍ gi lehetőségeikkel ma még íel be
csülhetetlen módon tudnák elörevinni 
az emberisé!' fei!ödésél 

A motoroskocsi a vezetőülésen kí
vül a kísérö személvzet fülkéiél, ezek 
hálóhel\'eit. konyháját, egy kis rak
tárt és egy miniatűr rnühelyt is fog
lal magában. 

Az enereiaszolgállatást két, egyen
ként hathengeres 200-200 lóerös Die
sel-motor szo!Páltatia. A Diesel-moln
rok lendkerekei közvetlPn kapcsolód
nak egy-egy egyenáramú generátor-

Az ilyen területeknek részletes l?l!Z
dasági felderítése, termelőeszközökkel 
szállítási lehetöségekkel való el látása 
nagyon nehéz és nagyon költsége8 
feladat. A nehézségek főtényezője volt 
a megbízható. a tereptől független, 
nagy teherbírású és l!azdaságos szál• 
:ítóeszköz hiánva. 

Az ideális ilyen esetben természe-
tesen a vasút lenne. Ennek megépí
tése azonban hosszú ideig tart és na
gyon költséges. A teherautó aránylag 
Júggetlen lehet a tereptől, de teherbí
rasa 1gv nem me!!'V. Elsőrangú terep
járó teherautó ritkán száll íthat 2-3 
tonna hasznos súlynál többel 

Az autómérnökök feladata maradt 
tehát az. hogy meg{eremtsene({ egy 
olyan járművel amely az eddig rész
l etezett követelményeket kielégíti. sót 
az alkalmazási lehetösegeknek megfe
lelően képes, mint energia szolgáltató 
állomás is működni. Keresni ke!lett 
dZt a megoldást. amely egyesíti ma
gában a vasút nagy teherbírását éa 
a gépkocsi mozgékonyságát 

Idösebb gépkocsivezetöink közül so

kan emlékeznek még az elsö világhá
ború ormótlan, lassú, de megbízható 
i>enzin-eleklromos vontatóira. Ezek 
az Austro-Daimler, vagy Steyr, eset. 
leg Skoda g-yártmányú vontatók hadi
célokat szolgáltak. Harminc-negyven 
tonna terhet vontattak. Ugyancsak 
1ól emlékezünk gyermekkorunkból u 
Andrássy út emeletes sárga autobu
szaira, amelyek ki:zül néhány szintén 
ilyen benzin-elektromos rendszerrel 
mükéidött. A gondolat tehát nem új. 
·\ kivitel és a lkalmazás azonban mo
dern és a maga nemében korszakal
kotó újításnak nevezhető. 

A Szovjetuníó kormányának eltökélt 
szándéka, hogy a hatalmas birodalom 
eddig még fel nem derítell vagy ki 
,1em aJ..-i1ázott kincseit az emberi ha
ladás szolgálatába á l lítja. A világ 
egyhatodát kitevő hatalmas birodalom 
a le1tszélsőségesebb lehetőségeket 
nyujtja e téren. Egvik részén trópusi 
höség, hatalmas homok sivatag, má
sik részén állandóan fagyott tundra, 
5000 méteres lensikok. vagy a tenger
oún alatt fekvő hatalmas száraz te
rületek. Mindenütt awnban ásványi 
kincsek, erdöséi:rek és korlátlan mező
g-azdasági lehetőségek 

Megniilelilt a me,:oldátt 
Az úttörö jármű megszületett. A te

repjáró. sínhez nem kötött vonat el
kés.zülL 

Rendkívül nehéz és ellentétes prob
lémákat kellett megoldani. Az ország
uti vonat ió lenne, ha . . .  ha a vonta
ml elég erösre lehetne méretezni, 
nogy e!eg"endö pótkocsit tudjon von
,atni, ha a fordulókban a nagy vonat
nossz ellenére is mozgékony ma
' adna, a nagy teherbírás ellenére is 
a ten(!e!vnvomás alacsony lenne. oly 
alacsony, hogy a laza talaj, a rossz, 
,1 rögtéinzött hidak nem okoznának 
,1ehézségeket, hosszú működési lér el
,tenére üzemben l!azdaságos maradna, 
stb. Sok ellentétes � eddil!' megold
hatatlan kérdés. 

A meuoldás megszületett. A l!azda
oágos és megbízható eröforrás a 

Diesel-motor, a mozgékonyságot biz
tosít ja az elektromos meghajlás és a 
távkormánvzás, a terepjáróképességel 
pedig- jóformán a bernyótalppal 
�gyenértéküen szolgáltatják az iij szu
,,erballon kerekek. 

Az új orszáeúti vonal kísérleti pél
<lánya egy vontatóból és hat darab 
nyolc tonnás pótkocsiból áll. A von
ratókocsin van a diesel-e:ekfromos 
cnergiaszo: gáltató berendezés. Itt van 
elhelyezve a kísérö személvzet ta
'lyája, sőt egy miniatűr javítórníl
hely is. 

A pótkocsik szállítják a terhet. A 
vontató kocsi által termelt elektromos 
dramot erős kábelek vezetik a pótko
:slkhoz. Minden pótkocsin eg-y-egv 
0leklromotor van. B'Tie!v a oótkocsi 
,Jsszes 1-erekelt mee-haitja. A vonat
:·endszer kormányzása elektromos 
rendszerű. Ur,y van beállítva. ho!'V 
'Tl!ndegvik oótkocsl pontosan a von
tató nyomában halad. 

hoz. A két motor nemcsak az üzem
biztonság, hanem a gazdaságosság 
szempontjából is kivánalos volt. Az 
üres szerelvény vontatására elegendő 
ugyanis egy motor. A nagy terhelé. 
és esetleg nehéz terep viszont szük
ségessé teheti a két motor együtles 
használatát is. Tekintettel a rendkí
viili lehelősegekre és körülményekre. 
mindegyik motornak két önindító be
rendezése van. A villamos önindító 
motoron kívül egv centrifugális kézi 
indító berendezést is találunk rajtuk. 
A Diesel-motorok az alkalmazásnak 
megfelelöen aránylag la�l'.Ú forctulat. 
számuak, (maximum 1600 percenként) 
és szerkezeti rendszerükben a legeg-y-

sz:eru"'bb meJ!Qldásl követik Mlnclkét 
motor közvetlen sugárbelecskendezé
ses, egyirányú öblitéses, kétütemű 
rendszerű. Azaz: szelepes, kétütemű 
motorok. Zárt hűtési rendszerrel ren
delkeznek, hogy a hűtőfolvadék után
pótlásról a Iehetősé,zhez képest lüg
,retlenitsék mal!1Jkat. A két Diesel-
111otor ePV külön kapcsolórendszer ré. 
vén II vonlalókocsit az áramszol,zál
tatás kimaradása esetén ettöl füi:rii:et• 
lenül is mee-haithafia. 

A vontatón tengelykapcsoló - leg
a lább is a nálunk megszokott formá
ban nem található. A dinamók köz
vetlenül kancso\ódnak. A me17haitás 
viszont hidraulikus tengelykapcsolok 
révén történik. A sebességváltó mind
össze két modosítással rendelkezik. 
Az egyik ezek közül különleges tereo 
járó áttétel. amely révén 11 vonat 75 
tonna összsúllyal is 28 fokos emelke
dőn is képes feliutni. A vontatókocsi 
2umimérete (2.00x25. mindegvik 12  
, eteges betéttel. A ,-untatókocsl az al 
v�zra felfüirees7-t�lt tartálvokh� flnO 
liter üzemanyagot visz magával. A hat 
kocsis szerehénv személyzete 3 fő. 

Az elektromos berendezés egyen. 
áramú. A me!'hajtó motorok közvet
lenül a főtengelyhez kapcsolódnak és 
a kerekekkel egyült ru,zóznak. A von
tató összes kereke önállóan kormá
nvozotl 

A pótkocsik önmal?llkban Is análló 
meghajló járművek. Mindegyik pót
kocsi alvázába be van építve egy-egy 
villan"rnotor. amelv sz elektromos
energiát a vontatókocsiból kábeleken 
kapja. Az elektromotor a kocsi köze
pén van elhelvezve. A póikocsi mlnrl
eirvik kereh meo-haitott. A mer-haít:is 
két kardánte11gelv útián történik. A 

kardán csigak<'r<'krendszerrel mozg-at 'a 
a tengelyt. Differenciát itt sem talá
lunk. A tengely hidraulikus ú!on k?D
csolódik a kerel,p1,hez és íizy a szük
séges differenciálás biztosítva van. 

A pótkocsik meglehetősen szorosan 
követik az előző járművet. Erre a kor
mánvzás biztosítására van uükség-. 
Amint az elöző pótkocsi az eg-yenes
böl elfordul eizy rendkívül érzékenv 
hidraulikus, vi!Íáskormányzás szerke
zetet hoz működésbe, arne1v nemcsRk 
az e's6, hanem mrgfelelií M'ös átlé'e• 
1ek út ián � J-iM�'l ,�p.-ol•pl("'t j� krirr,-,'l„ 
nyazza. Hirtelen fordulók vételének biz. 
tosítására a vezetökocsi kormánvámk 
egy bizonyos mérvű kifordi!,ísakór egv 
P.leklromos fékrög-zít5 rendszer lép 
működésbe, amely mindaddig rögzíti 
a kormányvillát, amíg annak erős el
fornítása ezt le nem győzi és ígv a 
pótkocsi késleltetett, de hirtelen be
kormányzása ezzel már biztosítva 
is van. 

Külön említést érdemel a vonat fék
rendszere. A szerelvény három egy
mástól független fékrendszerrel ren
delkezik. !;' indegyik kocsin van egy 

automata kézifék amely szétkapcsol! 
ál lapotban teljes fékezést bizlo,síl. E 
fékhatás csakis kézi kicsavarással, vagy 
�ür!lett levegös kJnyomással szünle,
hető meg. !gy tehát ha a szerelvény 
szétszakadna, a fékek azonnal műkö
désbe lépnének. E rendszeren kivül 
rendelkezésre áll a megszokott szervo 
e:ektro o!ajfékrendszer. Ennek hatása 
azonban fokozatos. A vezetökocsi 
fékpedáljának lenyomásával műkö
désbe lép az etektro szervo rendszer, 
amely fokozatosan egymásután k2p· 
csolja be a pótkocsik olaJ [ékjeit. A fé
kJ!zés mindig a hátsó kocsin kezdődik. 
A fékhatás előrehaladása azonban na• 
gyon gyors. Mindezeken fe!ül van még 
a harmadik fékrendszer, amely emlé
keztet a közúti vil lamosaink villany
fékjére. Ezt a lassú, fokozalos. vagy 
huzamos íékezésnél használják. A lé 
kezés �orán fejlődő elektromos energia 
hőhatás formájában tűnik el. 

A vonat vezetése lényegében meg
egyezik egy nagy terhelésű pótkocs!s 
teherautó vezetésével .  Az indítás lassú 
gázadással történik. A fékezés a !T'eg
szokott pedál nyomással végezhető. A 

vezető beállítja az elektromos fékrend
szert egy felsö és egy alsó határra. 
Amint a szerelvény sebessége eléri az 
automata felső határértékét, a fékezés 
önműködöleg megkezdődik és tart 
mindaddig, ami,? a szerelvény az alsó 
határig le nem lassul. Ekkor az auto
mata kikapcsol. Az elektromos fékrend-

szer természetesen az automatát6I füg
getlenül is használható. A fékpedál 
kisméretű és lassú lenyomása nincs 
hat\\'sal a hidraulikus fékrendszerre, 
hanem csak ezt a villanyféket kap
csolja be. A kísérleti szerelvény próba
útja!! hat pótkocsival végzi. Otjaln 
40 tonna terhet visz magával. Eddig 
mintegy 100.000 km-t teltek meg vele 
és ezalatt teljesen beváltotta a hozzá
fílzött reményeket. Meredek hegyi uta
kon, úttalan sivatagi terepen, homok
ban. steppén, fagyott tundrákon ki
válóan bevált. 

Végül különös előnye: az egész sze
relvényben egyetlen egy önálló alkat
rész nincs. Mindenegyes darab soro
zatban készílell autótípusokból, vagy 
más ipari ágazatokból van összeválo
gatva önálló gyártást tehát nem igé
nyel. egy szerelőműhely kell ahol a 
más télra termelt gépelemekbö! össze
ál l itják. 

Walter Reuther - az áruló 
Európában 

Watter Reuther, a Jobboldali eqyesOlt 
�utómunkások szakszervezetének ve
ze'6Je Európába érkezett. hoqv sem .· 
sen a nemzetközi Jobboldali szakszer• 
vezet( szövetséqet meqszervczn,. A 
Jobboldali szakszervezeti szövetséq 
cóJJa. a szakszervezeti vJlc\(Jszöve �séOIJt. 
tömörUlt munkcisegyséq megbontása, 
az Imperialista naqylóke érdekében. 
Reuther, ez az eqyetlen szakszervezeti 
vezet:ó, akit amerikai bankárai és qyá
rosat szeretnek. MfQ az amerikai autó
munkásoknak a létminimumot kitevő 
órabérért kellett harcolnia, ad:llq a 
szakszervezet eqylke volt a leqh„r-r.l'l.
sabbaknak. Mostani harcos vezetőlllk
nek évi 1 2.000 dollár f'zetés. korlá•lan 
����

é
J}f

r
��;detk�:J�é�!� l!,,t�!��é���t 

az 1930�as éve'<ben a Ford.művekné1 
volt m1,1n'<:=1ve,ze ... ö. 1944�ben. mlt<or a 
kapitalistál< 6rClt összegeket kocká'Z
tattal< Ron"i'?ve't elnök-'e'ölt me-,bul<' .:i 

t�s3ra, Reuther erélyesen harcolt 
Roosevelt n,egvál�sz+ása el'en és nem 
tá"".,..,=-_., Oewe,rt sem. h-inem e-,v 
harmadik mc,nkás- és földmfivcspárt 
után sóhctS+ozott. 1948-ban v1szont. ml
kor H. Wallace a halad1 párt Ustá 1á
nak vezetöJe volt, 6 Trumant támoc·�'""'-i. /\ t- -i'""nr-1·1 ahf+ riiko,.. ;.... ;-r,,e

rlkal munf<ások a fasizmus lek{í7d-ésére 
fe-,vvereket qvártottak é<a ennek érde
ké',en a .. nem sz"Táikolunk''� m�.,.eqve
zés alaplán állot�k, a munt,ásokat 
m nJ.t.•1t a .:in ;,z eg:vezménv meqszeqé
sére és a sztráfkok meqindftására lz
qatta. Most Reuther az ,.tszaka„lan!i 
Eqyezmény�\ a Marshall-tervet és a 
Jobboldali nemze!köz1 szakszervezet lé 
tesJtését és a munkás vlláqeqyséq meg· 
döntését támoqatJa. Akkor. amikor a 
ford-müvek 1949. el5u kilenc hónapJá· 
ban 140 mll!ló doltár nyereséget cst
nált. Reuther 1 15.000 Ford munkást rá
vett arra, hoqy két «svre el6re röqzft· 
sék: béreiket. A Generál Motors uqyancz 
ld!I alatt 600 mllll.S nyeresóqet csinált 
és Itt a neme.; munkásvezér űqy állapt
totta meg 350.u-O0 szakszervezeti taC'f 
munl<abérét, hoqy amennyiben a hiva 
talos ártáblázat töb.>, mint 1 s�ázaiék 
kaJ emel kedlk, a munl, · sok óránként 1 
cenc munkabéremelést kapjanak, 

195<1 janulr 1'. 

J„nc,ek J6z1el 

szaktárs, a Füszerértékesítő NV gép. 
kocsivezetöje, aki a sztálini mű• 
szJkban 1 35.000 km-t futott le ge,. 
neráljavítás és födarabcsere nélküL 
1900-ban Budapesten született, sze
gény munkáscsaládban. Nős, öt 
elemi elvégzése után segédmunkás 
lett. l 9!-6-ban katonai szolgálatra 
kellett bevonulnia, nemsokára olasz 
fogságba esett, ahonnan 1919-ben 
tért haza. Elmondja, hogy minden 
igyekezete oda i rányul, hogy kitartó 
�s gondos munká jával minél többet 
nyujtson a demokráciának és ezen 
keresztül segítséget a szocializmus 
ielépitéséhez. A nagy Sztálin szú• 
Ietésnapjával kapcsolatos munkafel
ajánlás ösztönözte arra, hogy az ed
dig elért eredményeit is tú !szár
nyalja, üzemanyagfogyasztás és 

karbantartás tekintetében személy
gépkocsijával. 1926-ban lett gép• 
kocsivezető, s ugyanez idő óta tagja 
a szakszervezetnek és hosszú ideje 
párttag is. 

R6ka 56ndor 

rogonki,akó munkás 

a TUKER 12-es telepén, az l!szakl-pi
lyaudvaron. Mosolyoqva nyilatkozik, 
mikor ket'<lezzük, hoqy miért töreke
dett a sztálini maszakon elsdséqre? 

- Sokat beszélqettilnk Itt a telepen 
maqunk között az ötéves tervröl és 
me;1allapi!o.ttuk, hoqy a terv milyen so,. 

kat Jelent majd a számunkra. Aztán a 
70 éves Sztálin elvtársról Is sok sz6 
esett. Most már nincs Is senki közöt
,ünk, aki ne iudná, hoqy milyen sokat 
'.<öszönhetilnk �ztáiin e!vtársnak. 6 
��e let-e-+övé, hor'V SYOrl�Ji'Zn"USt' é,ift. 
helllnk itt és épltól lehelllnk eqy bo'dc,. q .,vt, � ''.J-'" d s , ,� 7'11n3k, �z.c-,·c v� • 
nyeztUnk hát mi is a sztálini maszakon, 
CJ iyt:, �.e, t�. l.111,<, tu:,"-1/ e..:.w .e1n a 
munl,alendúletunket nem enqedJOk 
többé CSÖ1<kennl. t,,nem fol--n7-,:1•k azt 
mindannyiunk boldoqulása é!rdekében, 

Ez a lelep a tavasszal nyllt meq. 
E!l>ször brigádban dorqoztunk, azután 
áttértünl< nemréqiben az egyéni ver• 
senyro,. A sztállnl felajánlás alkalmá• 
vaf 13') s:z:ázrt 1é',kaf �,��r1·,,.., em,..ln1 a 
tc'.Jesl\ményernet. De sok Jó mun!,áa ., ,1 11u.,i. IM,  szonto .. ,uk. eqymást ne.n 
cnq�d:Unk eqym.ásn:tk, s (qy 316 sz4-
-:,!é,t!<al érte.,, et a� elo;�b'""sé-e� f"'"'r• 
s•e, a U�saim sem soi<kal maradtak 
mögöttem. 

t.qyszcrü telepi munkás vaqyok 6a 
ISrömmeJ lá!om, ho,iy az áttalunl< fel• 
lenditett versenyszef lem nemcsak a 
parttaqof<at. hanem méq n,tnket. oár
tonklvülleket Is maqával raqadott. Mert 
hlaba. mikor versenyr61 van szó, ak-
1<or a munkásbecsület Is nóba kerUt 
'!n rr.éq fiatalember vagyok de azért 
nagyon örU!ök annak, hoqy 'els6 lehet,. 
... em és m,n„ Jövend6 kommunJsta. J6 
.,étdávat Járha'ok el�I. SzeretJOk Sztá• 
·n elvtársat. men 6 n�mcsa!< vezére a 
viláq do'qozóinak. hanem tan!tóJa fs. e, 
1 ml hö!cs tanltón'< és az 6 tanltása 
-.zerlnt 1ránvft bennünket a Párt és s-z• 
�etett vezérünk, Rákosi Mátyás elvtárs. 

Elő,·e dicsiiséges Pártunkkal, Rákosi Mátyás 1'c�etésével 
újabb hatalmas gyiíselmelt felé ! 
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KollAr Pálné 

zsákvarró nő 

• Tcrménvforgalml NV Ujpesti-rak
part 3!l. sz. a!atti tc'.epén doli?o:i.k. A 
zsák varrónők közül ő érte el a leirna• 
gyobb teljesítményt. Mel!"kfrJeztük, 
hogy mi késztette őt arra, hOll"Y a 
sz,á.ini műszakban első legyen? 

Nem vá aszol azonnal. Mosolyog. 
Majd er.rv levélmáso!atot nyujt felénk 
és nevetve monája: - Azért, mert 
minden okom me·gvoa rá, holly első 
legyek. Sztál,n e'v árs annyi jót lett 
ér(ünk magyar munkásasszonyokért, 
hogy mi azt soha nem tudjuk elé11:llé 
meghálálni 1:.n mairam is sokat kö
szönhetek Sztálin elvtársnak. Ezért le
ve'.et írtam Rákosi e:vtársnak és az 
abban irt néhány sorban mellpróbáltam 
az érzéseimet kifejezésre juttatni. 
P ersze so,,kal többet szerettem volna 
írni, de közben eszembe jutott, hol!V 
nekünk kommunistáknak a tetteket 
többre kell becsülni a szép szavaknál. 
lgy csak azt írtam me11: a levelemben, 
hogy miért vagyok naflyon hálás Sztálin 
elvtársnak és mit ajánlottunk feL 

lme, Kollárné Rákosi elvtárshoz kül-
dött levele: ,. 

Kedves Rákosi elvtársi 
1:.n. 1<0:lár Pálné, a Tennénvfor• 

galml NV-nél, mint zsákvarrónö dol
gozom Sztálin elvtárs 70-ik szü!etés
napjúra, szeretetem s hálám je'.éül a 
terme'.ésem 160 százalékról 224 száza
lékra való eme'.ését ajánlottam fel. 
(234 százalékot ért el, a Szerk.) Szere
tetem azért nallv Sztálin elvtárs iránt, 
mer. vi.ssnadta férjemet, aki három 
évig volt Ukrajnálian A ·1elszabadítás
sal pedi11 szebb és jobb jövőt biz.tosí
tott a 11Vermekeimnek. A fiam a 
l(ossuth Akadémián tanul, ott, ahová 
azelőtt szegény család 11:Ycrmeke be se 
tehette a lábát- Nairyon hálás val!"Yok 
ezért Sztálin elvtársnak és kívánom, 
hogy még sok évill éljen jó el!'észsél!"• 
bcn &i őrködjön a szabadsállunk felett, 
mint népünk na llY barátja és mint jót 
akaró családapa. 

Elvtársi üdvözlettel: 
Kollár Pálné 

Óriási elfikészületek folynak 
a duna-feketetengeri csatorna 

megépítésére 
Bukarestből jelentik: 
A duna-feketetengerl rsatorna 

építésének első tervei több mint 
száz évvel ezelőtt születtek. A mult 
század hatvanas éveiben is szó 
volt a csatorna megépítéséről, de a 
tervezgPtésnél nem jutottak to
vább. A terv megvalósítását meg
akadályoiták az imperial ista nagy-
1,atalmak, mdyek, minl az európai 
Duna-bizottság tagjai, az egész 
dunai áruszállltást kezükben 'tar
tották és fc_\ltek attól, hogy elve
szítik azt a hatalmas hasznot, ame· 
lyet a Dunán közlekedő hajóknak 
Szulinában, a Ouna feketetengerl 
torkolatánál kellett leróníok. 

A Román Népköztársaság kor
mánya most a l{omán Munkáspart 
javaslatára hozzálogott a hatalmas 
mü megvalósításahoz. Ma a Car11s 
völgye óriási építkezések színhely.:. 
Az építendő csatorna ez�rkilomete
res útvonala mentén ut�k. vasútvo
nalak. gátak é,s '"'zerelöházak épúl
nek. Az óriási TIIŰ tel jesen átalakítja 
a természet arculatiH, életet visz 11 
csatorna körül elterülő vidék éle
tPbe. A maliíriát terjesztő mocs11-
rakal és Mnok11t lecsapolJák. A cs11-
t,irna 210 lrilom,lt„rrel csö"kenti 11 
Dun�n közlekedő folvami haió út
vona1át. A csatorr.a Csernavodám1l 
Indul ki. 

SZÉP EREDMÉNYEK SZÜLETTEK 

A GÉPJÁRMŰVEZETÖ� VERSEN.YÉBEN 
a sztálini műszakban 

A sztálini felajánlások teljesités�
vel, sőt túlteljesítésével, dolgozóink 
ismét elsöprő győzelmet arattak a 
munka frontján. 

A Szakszervezetünkhöz szerveze
tileg tartozó dolgozókat éppúgy, 
mint az egész magyar munkásosz
tályt eddig soha nem tapasztalt lel
kesedés töltötte el a felaj,ánlások 
teljesítését i lletően. 

Gépjárművezető szaktársaink és 
szakmánk ipari dolgozói most első
ízben indultak Sztálin elvtárs ne
vével harcba a tennelékenység 
emelkedéséért. Sztálin elvtárs neve 
volt tehát az egész felajánlási ver
senymozga lom hajtó motorja, amely 
valósággal lázba hozta nemzetünk 
valamennyi öntudatos dolgozóját. 

A gépjárművezető szaktársaink 
felajánlásaik teljesítésén keresztül 
bebizonyították na?Y' szeretetüket 
Sztálin elvtárs iranl de ezen ke
resztül Pártunk és Rákosi elvtárs 
iránt is. 

Mindebből az következik, hogy a 
gépjárművezetők, akik munkájukat, 
foglalkozásukat úton-útfélen egye
dül végezték, akik a régi világ urai• 
n ál gyakran bizalmi állásokat töl• 
töttek be és akik ezekből az okok
ból kifolyólag nem érezték piagukat 
a munkásosztályhoz tartozónak és 
nehezen értették meg az osztályharc 
s1ükségességét és végül, - akik
nek a gondolatvi láguk is egészen 
TP•ás volt mint a gyári munkásoké és 
üzemi dolgozóké. Most azonban a 
felajánlások és azok túlteljesítése 
azt mutatjak, hogy szaktársaink egy 
hatalmas ideológiai változáson 
mentek át. Hogy megértették -
magukévá tették a népi demokrá• 
ciánk célkitűzéseit, hogy elmélyült 
szaktársaink szeretete Sztálin elv
társ iránt, a felszabadító szovjet 
nép iránt 

Hogy a tobbi dolgozó milliókkal 
együtt követik azt az utat, ameTyet 
Pártunk és Rákosi elvtárs kijelölt 
számukra, amely útról balra és 
jobbra térés nincs, mert nyílegyene
sen vezetik az egész dolgozó nem• 
zetünket a szocis !izmus felé, 

A régi gerinchajtogató, alázatos
kodó, úri szolgákból öntudatos, 
Párt- és osztá lyhű dolgozók lettek. 
akiket Pártunk fényes győzelmei, a 
proletárdiktatúra ténye tett öntuda
tos gondolkodó emberekké, akik a 
�ztálini felajánlásokon keresztül 
fényesen bebizonyították, hogy lel
kes tevékenységgel veszik ki részü
ket a szocializmus építésében. 

A sztálini felajánlások teljesíté
<;ének eredményeiből elsősorban ezt 
a tanulságot kell levonnunk. 

Az üzemek túlnyomórészt roncs, 
használhatatlan gé"pjárművek felépí
tését vállalták. A felajánlások Ideje 
alatt több mint 200 gépjárművet 
építettek újjá és számos nagy javí
tást fejeztek be 8-10 nappal a ha• 
táridő előtt. 

1 ,868.234.72 Ft értékre tehetők 
még a legszerényebb számítások 
�zerint is üzemeink eredménye. 

A sztálini maszak ideje alatt érte 
el tetőpontját a felajánlási moz• 
galom. 2 1 -én az üzemek dolgozói 
közül csupán 4-en késtek el, azok, 
akik vidéken laknak és vonatjuk 
késett. 

A sztálini műszak a latt egyetlen 
1carambo1 vagy kocsisérülés nem 
történt, dacára a csúszós, ködös 
időnek. A munkafegyelem tekinteté
ben 100 % -os szilárdság volt ta
pasztalható úgy az üzemekben. 
mint a forgalomban dolgozó szak• 
társaink között, akik fokozott óva
tossággal vezették gépjárműveiket. 

A gépjárműjavító iparban dol
gozó elvtársaink semmiben sem 
maradtak le a forgalmi részlegtó1, 
mert a 

normák soha nem tapasztalt 
arányban emelkedtek. 

A Teherfuvar NV dolgozói a 

sztálini műszak ideje alatt Rován-féle rendszer szerint vannak 
40.8 % -os termelési emelkedést ér• számítva és így a fenti számok 
tek el átlagosan. Az élen Farkas 3-4-gyel való szorzása után ad
szaktárs , 198.2% -kal vezet. Vargatti ják a reális eredményeket. 
esztergályos szaktárs 197% -kal, Az Autótaxi NV gépjárművezetői 
Füller szaktárs, a speciá l  he- átlagosan 20% -kal teljesítették túl 
gesztö nagymestere, 195 % -os nor- a bevételi tervet, az ipari dolgozók 
mát ért el. De kiemelkedtek nagyon pedig műhelyek szerint értékelték 
sokan mások, akik 180% felett te!- ki eredményeiket és viszonyították 
jesítették a normát, de itt mindjárt a sztálini műszak eredmény átlagát 
hozzá tesszük, hogy a normák a a sztálini műszak előtti átlaghoz. 

A motormühely 125 %-ról 188 % -ra emelte átlagát 
Szerelőműhely 1 28 „ 177 " ,. 
Gépműhely 1 29.9 „ 188.4 ,. ,. 
Kovácsműhelv 121  „ 158 ,. ,. 
Futóműhelv · 1 1 1  „ 1 77 „ 
Karosszéria 1 10 „ 164.4 " ,. 

A futómühelyben a bevezetett 
egyéni norma és egyéni verseny 
nem várt sikerrel végződött, Haltay 
Gyula szaktárs 2 12% -os eredmény
nyel a sztálini műszak hőse lett. A 
legkimagaslóbb eredményt azonban 
Bálint esztergályos szaktárs érte 
el, aki 276%-kal aznapi csúcstelje
sítményt ért el. A szerelőműhelyben 
Duhaj István szaktárs 232% -kal 
vezet, utána Földi Károly szaktárs 
228 % -kat. Cserveny Károly kovács 
teljesítménye 121  % -ró! 196 % -ra 
emelkedett, Pallagl István, a ka
rosszériaműhely dolgozója 1 10 % 
ról 200% -ra ugrott. A mágnes• 
műhely összdolgozói pedig 40% -os 
túlteljesítést értek el. 

Az értelmiségi dolgozók külön
böző felajánlásaikat 1 00%-ig telje
sítették. A legkimagaslóbb ered
ményt Steingasner Edit üzemköny
velö érte el, aki 190% -ra teljesí
tette a normát. 

Az áruszállítás a sztálini mtiszak 
ideje alatt olyan pontosan és precí
zen bonyo'ódott le, hogy a kará
csony előtti csúcsforgalomban a 
Teherfuvar NV telephelyein minden 
kocsit forgalomba lehetett tartani, 
ami a gépjánnüvezető szaktársaink 
jó munkáját dicséri. 

Ezek a kímag11sTó ereamények, 
amelyeknek csak egy csekély tl>re
dékét tudjuk közölni, nem utolsó 
sorban a 

műszaki értelmiség 
jó és eredményes munkájának tulaj. 

donítható. Pártunk és Rákosi elv• 
tiirs ismét megmutatta a helyes 
irányt, világítva a műszaki értel
miség és a fizikai dolgozók szoros 
együttműködésének szükségessé
gére. 

Amikor Szakszervezetünk köszö
netét és elismerését tolmácsoljuk a 
müszaki értelmiség felé, a sztálini 
műszak munkamenetének jó meg 
szervezéséért, egyben leszögezzük 
azt a tényt is, hogy a müszaki ér• 
telmiséggel ilyen szépen elmélyí
tett kapcsolat nem lehet átmeneti 
jellegű - ennek a kapcsolatnak fo. 
kozottan szorosnak kell maradni és 
állandóan mélyülni kell. 

Mi tehát híven követjük Pártunk 
útmutatását, megbecsüljük a mG
szaki értelmiséget és bizton remél
jük, hogy rnér:iökeink, techniku
saink gondoskodnak a jó munka
szervezéssel, az irányítással az 
eredmények további javulásáról és 
arról, hogy részülcről ezeket az 
eredményeket sikeresen vigyük át 
ötéves tervünkbe. 

Gépjárművezető szak-társainktól 
is jogga l elvárjuk, hogy a sztálini 
m!lszak munlcafegyelmét, a karam
bol és sérülésmentes közlekedést, 11 
figyelmes, óvatos vezetést, a gép
járm!lvek javításában tanusított 
ténykedést nem csökkentik, hanem 
ál landóan növelik, hiszen ötéves 
tervünk első esztendeje biztosítja 
szakmánk minden dolgozójának, 
amit magunk is szívből kívánunk, 
a Boldog Oj esztendőt. 

168°/o-ról 1879°/o-ra 
Dolgozóink jelentős része a szo- műsiakban elért áílagteljesítményét 

cial ista versenyt már nem rövid megtartsa és ezen keresztül a már 
kampánynak tekinti, hanem megér- törvényerőre emelt ötéves népgaztette azt, hogy a termelékenység fo-
kozását, az önköltség csökkentését, dasági tervünk végrehajtásában 
a minőség megjavítását és ezek ré- szocialista ifjúmunkáshoz méltó 
vén nem utolsó sorban saját élet- módon vegye ki a maga részét. 
színvonalának emelkedését csak á l- Lenin elvtárs azt mondotta, hogy 
landó szocialista verseny útján le- az ifjúság a termelésben is roham
het megvalósítani. csapat legyen. Az egyéni verseny-

Ezt bizonyítja a vágóhídi műhely• ben a szocializmus építésében való 
ben dolgozó Mészáros fi. Lajos aktív részvétet az ifjúság becsület
ifjúmunkás kollektoros állandóan beli kötelessége. 
felfelé ívelő teljesítménye. Mészáros ,.A mi Pártunk a jövő Pártja és 
1 1. Lajos ál landóan ellenőrzi és a jövő az i fjúságé; a mi Pártunk 
napról-napra kiértékeli elvégzett az űjít6k Pártja és az ifjúság szí
munkáját és bármikor meg tudja vesen követi az újítókat. A mi Pár
mondani a hó folyamán, hogy ml• tunk az önfeláldozó harc Pártja és 
lyen átlagteljesltménynél tart. A az önfeláldozó harcba elsőnek min
sztálini műszakban elért csúcstelje• dig az Ifjúság megy" - tanította 
sítménye 1379 százalék volt. A mű- Lenin elvtárs. Ezt kell tudatosíta
szakon átlag 734 százalékot teljesí- nunk a magyar ifjúságban és akkor 
tett. Beszélgetésünk folyamán el• nem kétséges, hogy a magyar ifjú
mondotta, hogy egyéni elszámolás- ság is megfogadja Lenin elvtárs 
ban dolgozik (normában) és a 19/a tanítását és az önfeláldozó harcban 
bérosztályba van besorolva, ami az első �orokban lesz. Fogadjuk 
566 Frt. alapfizetésnek felel meg. meg Pártunk, Rákosi Mátyás elv
Az elmúlt hónapban 168 százalékos társ útinutatását, járjunk elől a 
teljesftménye volt és i� a havi termelésben. Nemcsak jelszóban, 
összkeresete 1 158 Frt-ra ugrott, hanem tettekben is kövessük a 'hős 
amit minden reakciós híresztelés el- lenini Komszomolt, hogy a magyar 
lenére hiánytalanul kézhez is ka- ifjúság és ezen belül a közlekedési 
pott. ifjúság is a szocializmus építésének 

További célja, hogy a sztálini ·rohamcsapatává váljon. 

Szab() J6zsef 

abtaktlsztító munkál 

az Allami Irodatakarító Válla latnál 
dolgozik, mint ablaktisztító munkás. 
- Csak kilenc hónapja vagyok a 
vállalatnál - mondja szerényen 
magáról Szllbó elvtárs. De a kö
vetkező p i l lanatban már fölcsi llan a 
szeme és fiata los büszkeséggel foly
tatja: - Persze, mint kommunistá
nak, mikor idekerültem az volt az 
első dolgom, hogy körü lnézzek mi• 
ként dolgoznak? En azelőtt üvege
seknél voltam segéjmunkás, mégis 
hamarosan megállapítottam, hogy a 
vállalatnál alkalmazott régi munka• 
módszer nem jó. A régi idó'ben, ami
kor még a kizsákmányolóknak dol
'{oztunk, védekezésül a kizsákmá• 
nyolás ellen, jó lehetett ez a mun
kamódszer, de most, amikor ma
g-unknak dolgozunk, már nem. Bri• 
gádot szerveztem és javítottunk a 
munkamódszerünkön közösen. 

Most Sztálin elvtárs 70-ik szüle
tésnapjára, amikor a szeretetünket 
és hálánkat akarjuk kifejezni, ismét 
alkalom volt arra, hogy ú j ításokon 
c:ondolkozzunk. Ezért csoportom 
tagjaival megbeszéltem a dolgot és 
elhatároztuk, hogy a nagyobb mun-
1<áknál felbontjuk a csoportot és 
<>gyénileg versenyzünk egymással 
Száztíz négyzetméter a napl norma, 
� nekem Sztálin elvtárs születésnap
ián 3 1 5  százalékos teljesítményt si
l<eriilt elérnem. Igaz, hogy fiatal 
ember vagyok még, de mégis na• 
;}'on boldog- vagvok, hogy a legna. 
gyobb teljesítményt én értem el, 
nagv felszabaditónk és népünk nagy 
barátja tiszteletére elin·füott sztálini 
műszakon. 

Tudom, ho,zy az elért eredménye-
1<et tartanunk is kell, sőt fokoznunk 
is, ha lehet, ezért ígérem, hogy 
,zívvel-lélekkel végzem ezután is a 
munkámat és azon leszek. hogy a 
néldámat társaim is kövessék. 

Et;en Sztálin elvtárs a világbéke 
1egfőbb őre és a világ dolgozóinak 

'1ölcs vezérel 

Atalakulnak 

a sz:yeppék 
A sztálini ötéves tervek felejthetet,. 

len éveiben született a hatalmas gépe
sítés. A gépek dübörgő, élettel leli 
hangja betöltötte a sztyeppe belátha• 
tatlan tereit. A tudomány és a tech• 
nika! . . .  Ezzel sikerült a terméketlen 
földeket termékennyé változtatni, be
vezetni a füves vetésforgó rendszerét 
és növelni a termő földterületeket. 

Itt van például az ifuszki szovhoz. 
S�lbériáb�n. . Oly�� ez a . gazdaság, 
mmt a tobb1, az JJuszo..csuhmi dom
bos sztyeppéken. amelyeken a mezök 
n�gyszögei, akár egy tudományos 
l<_9nyv _oldalal_ Azt o!vashatjuk ki be,, 
lole, milyen batran küzdenek a szocia
lista mezőgazdaság újítóí. 
• Az ijuszki szovhoz a nagy fordulat evében alakult meg, amikor a szovjet faluban_ v�gbet:1ent a mélyreható for• radalmi vahozas. E szovhoz már akkor_ pél�át mutatott a gépesítés beve• zetese es a tudomány eredményeinek felhasználása tekintetében. 

A szovhoz dolgozó! nem sajnálják a fáradságot, a lehetőségek tágasak. Minden munkás és munkásnél számá�a, ak, _ az ál�ami gazdaságban dal• goz1k, szeles palya nyílt képességei kifejtésére. 

A hároDléves tervvel új j áépítettük az országot, 
az ötéves te:r'7vel új országo� épÍtünk ! 



• 

� Korunk munkása: 

ll.li a szlahánovisla 
Van egy szó, amely napjainkban 

IIZiiletett, amelynek átfogó jelen.ő
&ége és mély belső tartalma van. 
sz .ahn.novish! Uj sz6 - az űj em.. 
ber fogalmát fejezi ki. 

fü1i. Á,gyukezelő tüzérekre emlékez
tetnek: ka�onai pontosság, frontki
ván ta lendület, szívós, kedvvel teli 
elszántság van bennűk. 

Bogatyenlwv ellép a géptől és 
azonnal helyére lép a segédmunkás: 
a munka nem marad abba. A bri
gádvezető iszik. Türelmetlen szom
jusággal issza a vize1, mint a ka
tona az ütközetben, amikor minden 
perc drága. Arcán látható a meg
feszített figyelem: minden gondo
lata most is a gépnél időzik, míg a 
bögrét a száján,á.J tarlja. Verítéktől 
csillogó kormos arcán szigorú és 
kemény vonalak hűzódnak. 

Azokat nevezzük így, akik élen 
járnak, új utat törnek a munka kü
lönböző területén. Ne keressünk a 
sz!ahanovis1ában valami rendkívüli 
embert. Ellenkezően, meg lehetünk 
győződve arról, hogy egészen min
dennapi ember, egy az élenjáró 
munkások közül, akikből száz- és 
százezer van a Szovjetunióban, De 
ennek a mipdennapi szovjet ember
nek a munkájában, tetteiben, gon
dolataiban megtalálhatjuk azokat a 
ragyogó űj vonásokat, amelyek a 
kommunizmus építőit jellemzik. 

A Sztálin-autógyár kovácsműhe
cyének hatalmas méretei és az ott 
talál.ható mun.kalen,dület valósággal 
lenyűgözi az embert. A fekete gé
pek helyenként olajos fényben csil
lognak, néhol finom korom vonja 
be felületüket. Az áttüzesedett vas
tömbök rozs-szalma színűek és az 
izzó anyag felett aranyos szikrák, 
csapkodó lángnyelvek kigyóznak• 
Dübörögnek a kalapácsok, a prések. 
a hengerművek. A levegőben csigá
kon úszó munkadarabok égő állati 
testre emlékeztetnek. A kalapács 
ráver a ratuban fekvő vasra és füst
beborultan csap fel ez égő kenőolaj 
lángja. 

Ebben a műhelyben különös erő
vel érzi az ember a sztahanovisták 
akaraterejét és hozzáértését, amely
lyel arra késztetik a gépet, hogy 
kifejtsék mindazt, amire csak ké
pesek. Itt van Bogatyenkov bri• 
gádja. Az előmelegítő kemencében 
sorban feh.-iisznek a hengeralakú 
va,tag fémrudak. Egy részük már 
sárgás színben játszik, más részük 
most melegszik és homálYos kékes 
felületükön forró biborszín ömlik 
el. A seg:édmunkás átadja a lehülő 
munkadarabot a préskezelőnek, aki 
horizontális kovácsoló géppel dolgo
zik. Ezen mindig ugyanakkora a ke
mény ü1és, ellentétben a kalapács
csal, amelynél az ütés erejét változ
tathatják. A préskezelő négy egy
mást követő ütéssel "felveri a muf
fOt" a hátsó híd fé�tengelyére. A 
munkadarab minden csapásnál más 
alakot kap. 

Bogatyenkov brigádja, körülvéve 
a lángözönnel, a tűz fényében 
egyenlete·en, kimérten, teljes oda
adással dolgozik. A gépek fülsiketítő 
zajában a három ember minden 
mozdulatát valami belső hevület 

Bogatyenkovban, a sztahanovista 
kovácsban nemc..«ak a kivá.ló munkás 
ereje, hanem a szervezö erő is össz
pontosul. Két segédmunkását maga 
tanította be a mesterség fogásaira, 
a kovácsmunka szeretetére, ráne
velte őket a vis•zafojthatatlan tu
dásszomjra, amely benne is kiolt
hatatlan. 

A háromtagú brigádot óriási gép, 
hatalmas prés, nehéz, kovácsolt vas
darabok veszik körül. A.'lnál csodá
latosabb a szeretetteljes óvatosság, 
amellyel e tárgyakat kezelik, a hoz
záértés, amellyel a gép legrejtettebb 
apró titkait is meglátják. 

A prés nagyértékű, de élettartama 
nem végtelen. Bogatyenkov jobban 
megterheli a prést, maximáli<: ter
melékenységet szorít ki belőle és 
nála mégis tovább szolgál, mint a 
legtöbb kovácsnál. Ime, már 4 ezer 
darabot készitett - ennyi a prfa 
normája. S a prés tovább él, hűen 
és megbízhatóan dolgozik és csak a 
16 ezredik darabnál tér nyugovóra. 
Bogatyenkov sztahanovista tudja, 
mi használ és mi árt a présnek, 
ahogy a tüzér is tudja. miként kell 
bánni a löveggel. 

S ha megnézitek Bogatyenkovot 
és segédmunkásait munka után, a 
legpéldásabb rendet és tisztaságot 
találjá1ok munkahelyükön. Ipar
águkban elnyerték a legjobb bri
gádnak kijáró címet: a legnagyobb 
dicsőséget, amelyet munkás elérhet. 
De ennek a diadalnak értelme és 
jelentősége nemcsak az egyéni si
kerben van. Bogatyenkov példája 
azt mutatja, hogy a sztahanovista 
tudatoo munkás, igazi hazafi, aki 
hozzáértését, a termelésben elért 
eredményeit összekapo,;olja a társa
dalom iránti kötelesség érzéseivel, 

Korunk munkása a sztahanovista, 
annak a nemzedéknek képviselöje, 
amely csak a 1SZOcialista országban 
nőhetett fel. 

KÜ LFÖLD I HI REK  

A csehszlová� közlekedésügyi mi
niszter Jan Cserny mozdonyvezetőt az 
olomou!zi vasut igazgatójává nevezte 
ki. Az új vasu!igazgató hivatalbalépése 
alkalmából Casimir Bezek, a cseh
szlovák vasutak vezérigazgatója ki
felentette: Csehszlovákia életének 
ilélységes változását mutatja az a 
Joatos tény, hogy a munkásosztály 
tagj,a került {I.Z ország legnagyobb 
"asutlgazgalóságának élére. 

* 

Mihail Teodorescu román élmun
kás mozdonyvezető levelet intézett 
a Viatza Sindiolahoz, a romániai 
Országos Szakszervezeti Tan:ks 
hivatalos lapjához, amelyben beje
lenti, hogy a Bukarestben decem
ber 1 0-én kezdődő Nemzetközi 
Szállítómunkások Szakszervezdi 
Uniójának gyűlése t iszteletére fel
ajánlja munkateljesítményét. Teo• 
dorescu a Bukarest-Nagyvárad kö
zötti 652 Ion hosszúságú útat az 
eddigi három mozdony helyett egy 
mozdonnyal futotta be. Teodorcs<'u 
levelében közli ,  hogy ezt a sikert a 
Szovjetunióban bevált módszerek 
alkalmazásával érte el és ugyan
a kkor harminchárom százalékos 
üzemanyag megtakarítást ért el. 

* 

Az anqol alsóház hétf6I lilésén Bar
ness közlekedésügyi miniszter közölte, 
hoqy az angol vasútak súlyos veszte
séqqel küzdenek. A mult üzletévben a 
veszteséq 4 750.000 font volt, az 1 949. 
évi Uzletévben meghaladja a 20 millió 
fontot a Jöv6 Uzleti évben pedlq meg 
naqyohb íesz. A mínlszter a képviselők 
nagy megdöbbenésére bejelentette, hogy 
a vasUtlqazgatoság a veszteség ellen• 
súlyozása céljál;)ól az áruszállltási dlj
szabás 1 6  százalékos felemelését Java· 
solja. A kiköt6használatl dljakat és a 
csatornafuvarozásl dljszabásokat szin
tén meqfeiel6en emelnék. 

fobb képvisel6 megkérdezte, hoqy 
• sZállltásnak ez a m•gdrágltása mi
lyen hatást qyakorol majd az amúqy 
Is maqas tennelési költséqekre és az 
eqyre dráquló meqélhetésre, A mlnlsz• 
_, erre nem válaszolt,, 

Az ane-ol államvasutak teherárufor
galmának súlyos mee-drágítása az: an
gol gazdasági élet minden terére újabb 
drágasági hullámot zúdít - !állapítják 
meg az összes sizakkii!'ök. - A díj
szabások emelése következtében évi 35 
millió fonttal többet kell fizetnie a 
vasutat igénybevevö közönségnek, 
ugyanakkor a vasúti részvények 
volt birtokosai évi 33 millió fontot 
kapnak az államosítással összefüggő 
kártérítés címén, jóllehet, a vasutak az 
államosítás idején a csőd szélén álltak. 

Az országos széntanács számít'ása 
szerint a díjszabásemelés évente 9 mil
lió fonttal drágítja a szénszállítást 
amit a.z ipari• és magánfogyasztóknak 
kell viselniök. Az országos gyáriparos 
szövetség nyilatkozatában hangoztatta, 
hogy az angol gyárosok alig küzdhet
nek meg a külföldi piacokon az ár
verseMyel, sőt állandó !árakat sem 
szabhatnak, ha tovább drágulnak az 
iparok szám:ára nélkülözhetetlen szol
gáltatások, így elsősorban a fuvaro
zás. Az országos kereskedelmi kamara, 
amely 65 kereskedelmi szövetséget és 
több mint 500 céget képvisel, kijelen• 
tette, hogy ha a vasúti viteldíj meg
drágul, a megélhetés is drigább lesz. 

* 

Japánban, amely az amerikai ha
tóságok és Josida reakciós kormá
nyának politikája folytán a legsú
lyosabb gazdasági helyzetbe került, 
egyre nő a dolgozók sztrájk moz
galma. A sztrájkmozgalmat az élet• 
színvonal feltartóztathatatlan süly
lyedése okozza. A dolgozók egyre 
határozottabban követel ik munkabé
rük emelését. Igy pi a kanadai k:ir
zeti magánvasutak dolgozóinak 
szakszervezeti szövetsége határ:iza
tot fogadott el, hogy sztrájkolni fog 
J11agasabt1 m)!nkabér�� 
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Hogyan születnek 
a kezdeményezések 
A kallnini „Proletarka" szöv6-fonó 

qyárban a komszomolista szövölányok 
értekezletet tartottak. NadJa Komarova 
Javasolta, hívják ki munkaverscnyre a 
visni-volocki a nKaqanovics gyár szövő• 
n'5it. A versenykihivás eqyik pontja 
szerint a verseny eredményét havonta 
kell kiértékelni. 

Vlsnl-volockon eifoqadták a kihívást, 
a verseny meqlndult,, A hónap végén 
összeeqyeztették az ered:-nénycl<et és 
bizony, a vlsnl-voJockiak qyóztek. 

NadJa Komarovát Jehanqolta az ered
mény. de meqemberelte maqát és lqy 
szólt a lányal<hoz: 

- Gyakrabban kell mérnöl,einkhcz 
és technikusalnkhoz fordu!nl. Sok 
segitséqet nyuJthatnak nekUrak. Utána• 
néznek annak, helyesen do!qozunk-e 
és felhívják flqyelmünket, ha hibát 
követünk el. 

A napokban minden brlqádban arról 
beszéltek, hoqyan lehetne elérni a 
visni-volocki szövön6ket. rJadja Koma
rova brigádjának réql qépei voltak, 
gyakran szakadt a fonal. Megkérték a 
mest:ere:<et. feqyenek seqftséqilkre. A 
brlqád felett a szeret6-javítö osztály 
vezet6je, Kondratyev vállalt gyámságot 
és bármennyire is el volt foglalva, 
bánnllyen sok munkája qyait fel, min
dig talált ld6t arra, hoqy benézzen 
védenceihez. Tanácsokat adott� hoqyan 
kel l  Jobban dolgozni. 

Sok újszerüség került a brigád mun
kájába. Megváltozott a munkamódszer, 
meqqyorsult a qépak míik6dése, szíve
sen segítettek egymásnak, ha szüksé
qes volt. A maszakok után sot1td ne•n 
távozott el. miq meq nem tisztította 
munkahelyét. Illetve a munkapadot. A 
lányok 1 5-20 perccel a munl,ald6 
meqkezdése el6tt érkeztek, hogy min
dent idejében ef6 tudjanak készíteni a mun'<ához. 

Mikor ismét közeledett a munkavers�nv eredményeinek kiértékelése. NadJa. Komarova a Jegkiváóbb eredményt e'ért szövölányokkal felkereste a visnlvo'ocl<i szöv6nőket. Minden iránt érde_kl6dtek. Fiqyelmes szemmel Jártak a muhetyekben. igyekeztek átvenni a vlsnl-volocklak munkatapasztalatait. 
- Harcos lán�·cl d mondták az ottaniak e1Jsmer6en. 
A kiértékelés során a:r: eredmény megmutatta, hogy „Proletarka' szövéifonóqyár szövönöinet< szorgalma nem 

volt hiábavaló. Beblzonyltották, hoqy 
régi gépi felszereléssel is lehet Jól dol• 
qozni és kiváló minöséqa termékeket qyártani. 

Golovcsobo. a visni-volocki 11Kaqa� novlcs" szöv6qyár bizotts?qának tit ... 
kára a következ6ket mondotta. ami ... 
kor a versenyzásztót átadta NadJa Ko
marova qyózte- briq.á:djának: 

- A ml JR:nyalnk is szorgalmasan 1Qyekeztefc. Ennek eredményeként az e:6zö havi versenyt meqnyertUk. Most 
ti dolgozta!ok Jobban, több kezdeményezést, é!én'<.sé,-,,;,t vitett('I< .a m11nká"a 
és én szívből örülök. amikor átnyujt,. 
hatom n11ktek e qyőzelmi zászlót. 

B e cs fil etz el  el vég e2tfik 

a hároméves lervet. 
becsfile11 el n ekike2dfink 

az ö t éves l e rvn ek 
„A '.M'.AVAUT budai fönöksége 

egy kis gará..zséptiletben. van elhe_ 
lycz·;e, mely.:t h'.l. kívül. ől m<>gn� 
7'Unk, nem is lél::r;;ik, hogy az épüle
ten belül beo.;zJott 200 öntu,b os 
dolgozó, milyan 'hatalmns mudt�t 
végzett a. bá.rorn.éve.. terv érdeke. 
ben. 

-
A FöváTos körnYék:é:n lakó do:go. 

zóltat a legnehez�bb hegy1 telepen 
pontos menetrend szeriut szállitják 
a munk�yükre illetve o'thonukb<J,. 

A belsö élet is
. 

igen élénk és ko• 
moly fcladatokat oldanacc m<'g o. mü. 
helybizottságga.l 6caröltlVe n szocla.. 
l'zrnusS érdc!k.é.ben. 

A g:i.rázs belső diszitése a szocia.. 
lista mun,,'<:averseny és ,a. -dolgqllólc 
egyéni versenye mind ax:ra. vall, 
hogy a dolgozók \>gY emberként "10\. 
Tako-Zn:ilt fel a Párt ÉIS a SzaJcsze:r. 
vezr.t mögött. 

A sZ álini felajánlá.sban vállalta.. 
kat teljesite :ték. 

A sZtálini műszak is sZép ered,. 
mé.nye,!ckel járult hozzá e. garáa 
dolgoZÓi eddig: teljcsltményéb.cz. 

Az ötéves tervvel ha al.Inaa Ipa?\! 
és mezögazd!lS'á-gi orc:zúg épül, mely.., 
lYCl minden dolgozóW:c t.iJ;ztá.ban van 
és minden erővel és a lehető legjobb 
munkáva.l igyekeznek hozzájáru!n;l a 
t<.'rV megvalósitá.sához. 

A sajtó t,rjcsz éS'3 terén is szép 
e!I'Cdrn{,nyelcet mutatnak fel a bu_ 
dal főnökség dolgozói, közel 200 
Szabnd Nép elöfiZet-ö me1lett sZámos 
Népszava, Tar'ós Békéért, Uj Vi
lág stb. eJöfwtőnk 'V8n, 

Ha a legégetöbh hely1ség pro'blémált 
megoldóclnalt, ű.gy móg nagYobb f 1. 
!ődós fog a munká.'ban megindul.ni, 
h:,gy az ötéves tervet rnk!tal ham,a.. 
rább és sikeresen tudjuk befejezni. 

Elvtársi tidvözle,tei:, 
Gresk6 ·Sándor 

MAVAUT gkv.• 

Eg hős a sok közül 
Konstantin. SoorgejeviC$ Zaszlonov támadás all:att elpusztitalll<tk minden.tl, 

emléke úgy él Bj-eloru.s.;;ll,ia dolgozói. anút a bombáik megkiméltek, a.i: or. 
nak ludatába.n, mint a nemze;k� sa.i csomópont ŰZ€ll'.Ilhtéptele1mé válik. 
hős ala:kj,3.. A f:i.:1 .a! mémöik a sztá- Ezzel zaszlo:nov és az orsa.i vasuoo.
lini kornak neveltje volt. A Mborű SOlk 1,etf.e.nhetetlen osoportj,a telj€,;\. 
kil;ö, -éselror az orsai va.sűti JaVító- tette feladatdit. A további harcot 
mühel.y vezctöje voJt. A fasiszta bor. fegyv�_rel vívják meg és lkiver:ik a 
cl.álk tá,Jna-dá.s:ucor a. szovjet part.iZá- bitorlókat 0:rsábóJ. 
nolk !izez.reinek sorá:ba.n kűzdött a. A film csupán egy ki.s részét mu
hóditók e!len, a szovjet h.ataJomért. tatja. meg -o. Honvédő Háború parti• 
Eza .vel, tízezrével támadtak a hőt'Ök zánmozgalmá.na.k. Ebben a kis töre. 
ebben e. ha.Toball. A Haza szere'.ete, oolcbea azonban. megjsmerhetjűk a 
a. romboló ellenség gyűlölete géppus. szovjet illép jellemét, a ha.zá!-•t vi. 
klát a.do!t az ö11eg paruszt kezébe is, vctt kiizde.lem n.agysze-rüségét. Za.sz. 
mert ,.va,svilláw.l Cll'lLk egy fasisztát lonov, a film hö-se nem kivételes 
szűrhwt le, de ::icki töibbet ke.:J. meg. egyéniség, nem emberfelettli lény; 
semmlsítil'Ilie'•. egygzerü :;2ovjet ember, hős, aki ha.-

E21ellmlek a h�knek sorábe.n bar. zájái&i. küzd. Az alkotó együttes 
colt Konstanti,n ZaszlonO'V, a Szov- oogy ér.deme, hogy mUJJ.kájáva,J, a. 
jetunió hőSe, a.kinek munká,tát az swv;íet :nép he.rcát mutatta. meg, 
„Orsai csomópont" e. filmmel örö. Za&lonav ,t6 a vele együtt clolgw.ó kitette meg a műszaki filmstudió. A illegá,:.is Páröb12X>tt.ság aI,3atjm nem fia.1lad mérnök veszélyes vá.l!aHtozá.- CSUPáJn e.gyes 5r;;emélyeket :ismertetnek .sdklba. Jrezcl. P&rlizá::i esoportjá val át- m� velwk. sz;ivá:-og a fronton és mig a pa.rtizá.- Dru=yikov Zaszlonov al.akí...,._ nok c;apást csapás után mérnek a ....._ 
Ql.éme[ekre, zaszlonov Ol'sába megy, Glebov „Kropká"-ja., RedjUska ,,Kru.
hogy munkára je,l>ent,kezzék a néme. si!IJ.a/'.ja, Inna. KOilldratyieva. komszo
teknél. A német par.mcsnoksj,g kény_ molkáj,a egyesíti mag,iban ,a. =vjet 
szerhelyze'bem van, szüksége van hősök Ög;U'g jellemző tulajdbnságaiL 
képzett mérnökökre. Bátorsá,gukat. a. nehézségek, néllkü-

lözések semmibevevése, a. neme.slel. Zaszlonov azz.a! kezdi működését, küséget fegyelmezettségej: és az el.hogy .sza.kmun.k,á,S(llm3,t k!'.x. A kiét .f'a.- lens:
.,. iránt érzett enge.sztillhetetlen S:iszt,a parancsnok me,,.o-en-gedi neki, gyülölet.et. Kors Szabltn és FabZiJ'l;J-

-,.._.,.UU-C, 
hogy ia. ko:lcent.ráclós táborból ki- mer rendezök mu.nk.áját dicséri & no= a. �unikáh� �kséges emlbe. film, amikor megmutat.Ja ,a pa,rtizá,. --------, �et. A fiatal me:-nölk a l�e�biz- nol, szoros, elsza.kíth,a'.atlan kapcso. 

) �,.óbb m�t vál(l@!l.tJa k1. A Jatát a. Pártszervezeteklrel és a. 
____ , __________ ., k . .szab:adi�t'-� m1tse'!1. tudnak Z?'sz. mosZikva.'i vezetőséggel, a ba•á.-talian lonov ce!Jairol, áru'.'.on� .. t�rtjá.k, bizalmat, amelyet ez a. hösl nép veZaszlonov a:zo:1ban nem . t-0rődik ez- zetöje, Sztálin irá:nt érez. Csak egy zel, egymámt,a.::i szeTVezi a. s2llllbo.. jelene. ben halljuk Sztálin illevét, de sz 

A Lenfilna-studió 

•• 11§-ines•• 

laboratóriun,a 

Befejeződött a Lenfilm studió 
szinesfilm laboratóriumának febze
relése. A műterem a szines fi lmek 
gyártását a „Musszorg;r.kij''-ial 
kezdi meg és ugyancsak itt fogják 
kidolgozni a kievi műteremoen el
készült „Sevcsenko" e. színe:;f ilmet. 
Már meg-kezdték a mos1,kvai és 
leningrádi népszerű tudom3nyo5 
filmek műtermében készült színes 
kisfilmek sokszorosítását. 

11 nemzetiségi Jilms'udi6kban 
Taskent • • •  

Az Ozbég Köztársasáq 25 éves évfor-

g�)�/!;:sut���
lll

iöz�f�net
1

.1
m

A �;
l;s::;,

e

� 
!lzbéq doi<umentfllm a 25 év alatt 
végbement szocialista átalakulás sike
reit mutatja be politikai, gazdasáqi, 

társadalmi összefUqéseiben 
Titllsz • • •  

Guiia, qruz lró novelláiából készít fii. 
met a studló 11Tavasz Szakeneben" cím
mel, qruz művészek közremüködésév�I 

t
�.::::i:· kerülnek e. mozdonyok egész filmen. ire::�ztül lrezzük, hogy 

192-é'.ntar!óioo. és a német hadiszereL ezt a harcot lS �-
�vezet!. 

. . 
vooyek e.,aymásut.án repülnek a le. A ko:ic�rá.c1os tál:x_>'l'Okból ki.sza. 
ve�ölbe Igy kezdődik aa; akció és badult Gallna mondJa. hűgánalk: 
�iko; ,. n"metek rájönnek a s121•n,. ,,Amikor a. Moorban a legn�ezebb 
aknák felha�lására. mras módon m�"l}róbáha'á.soka,t éltük át, eszembe 
harcolnak j:O'Vább. Beilgyostt mozdo. jutott:_ aiz ésZaki fény birodalmában., 
t1.yok befagyott kutak jelzi•k munká- sö.6tlllegben, átfagyva, f4radtan megy 
juik � .. eclJm'Jnyét Ugyanekkor z�z. az ifjú Sl?ltiáJin elvtfurs. l!'!s hl!!. ö a sö
lonxw -

áll!!tndóa.n · össZ,ekö' tetésben van tét, fagyos éjszakában fár�dh.ata.tl� 
az orsa.i. Pá.rtsz,ervezet partizán cso- n� rnant azért, hogy nekünk dlcsö
J.,OrtjáviaJ. A partizán.ok elzárják az s.iget hoozo:n, most sem hagy el beil,o 
01'86;ba �ezető vasűtvon.a!!llkM: mi:1- n'IITI!ket. Ez az, am1ben én bizom!" 
den. sz!l?'elvény kisiklik, minden autó Ez a néhány mondiat meghatározza 
1o1.kn:ára fut. Hiába tartóztatják le a. az e:le!llá.1:lá.s jel'egét. Sz'áliruba.n bí
mérnököt. Elfogásának hírére a par. zott su-min, amikor a Gestapo ktn
timlllhlli:'c hatalmas e,-övel !á.ngol fel, zá.sokJml val1atta, az ifjú Doku'.o
Znszlonov helyét Szemik�n foglnJja. vics, runikor a. német p;,-ztoly cs<i'Ve 
el. A �z1onov példájálll fellelkesü't szegeződött rá. a partizánok és a meg. 
partizá:lok még kem.·nyebb csa,pá.- kínzottak százezrei, mikor ezer ba.. 
sakn.t mérnek az ellenségre. A néme. jon, akadályokon át, törhetetlenül 
telt ekkor alja.s cselt készi'enek e.lö, helyj;állcttak az ellenség e:ö'.t. Sztá.. 
- de 'beleesnek sttiát csapdájulr.ba. liill tamtás.a hangzott Zaszlonov ajká•. 
Szabadon bocsá'.ják Zasz!onovot, az- ró!, amdkor a film befejező monda. 
2.'L: a felt-étellel, hogy megsz,erveZI az 1-nit mO!Ildotta és e,,ek a szwnik nem• 
ellená.llókat é3 a név,ort á�3dja ne- csak a nJáci há.borűs örül,eknek 
kik. A fia'al mérnőlt Já.tsz61a,g elfo. szól:::ink. 
g...dja a feltét�lf, hi...z= már meg. ,.El akartak pus:ztlta.ni benn'llnke� 
szervezte a partizánokat: egy b'.gL ennek .., fö:.<lneit ,a gazdáit Boldog. 

s'águnka.t rukarták l&nkretenni. Ez 

A KöZLEKEDES SZERVEZETT DOLGOZOINAK EGVStGES LAP.JA 

:ie-m sike!'ült és nem is fog sike.:illn1 
soha! Nem lohet kiirtani a népeknek. 
azt a vágyát, hogy űgy éljenek, aho. 
gya.n ma,guk akarják . . . Tudja meg 
rn;Ln:denilti . . , A mi néplink határta
lanul S7)ereti a i,:két, de re'.tenetes 
a haragjába!ll, ha arra kényszerítik, 
hogy fegyvert ragadjon . . ." 

Főszerkesztő: 
GASPAR SANDOR 

(Vasutas Szakszer·vezet) 
Felelős szerkesztő: FöLDVARI ALADAR 1 Közlekedésr Alkalm. SzaksZ.) 

Szakma! szerkesztők: TóTH BÉLA (Gépjárm0vezetök Szaksz.), IVAN MIKLOS 
Szál!ltómunkások ':lzaksz.). FERZSIGAN LASZLO (Haj6s Szaksz.) 

A lap kiadásáért relelős: 
SZELECStNVI ISTVAN 

szerkesztO. 
Laptulajdonos: Magyar Közlekedési O01gozók Szal<azervezete. - Szerkesztőség 
és kladóhivataL Budapest. VI., Munkácsy Mlhály-u 16. - Tel.:124--693. 126-'-452, 

Szikra Lapnyomda NV Budapest. Vili., Rökk Szilárcl-o., 4. 
i'elel6s nyomdavezet.a; RadnóU Károl;r. 

Sohl!I. n ern vOcl tak idöszerílb bele 
ezeik a szavak, mi::it éppen ma. A mi 
nkpünk is ha tá.rta.lmlUl szereti a bé
ké.t. A :,g;oci.alizmust ép!'jük. l!:s sZlEl
retik a b(,ikét a:zok is, aruk ma. még 
elny,o,má,lbs.n élnek. Ezé-t teldnt az 
egl',sz Vi•)ág do!g02.6il"Ja.k szeme 
Moszkva felé. ahol a béke tábol"á.naJ< 
bö'cs vezére, Sztálin dolgoZJl:k. Hiába• 
való az impe.riaJlsták minden ka.rcL. 
csörte•ése: a nép sze.refi a békét -
de rettm<>t"'s tesz a haragja, ha ami: 
MllY.szerítik, hogy fegyvert f� ,11 



XLII. EVFOLYAM 2. SZAM. 

A Szakszervezeti Világszövetség tit• 
kársága Giuseppe di Vittorio elnöklé
sével január 2-án, 3-án és 4-én érte
kezletet tartott Párisban. A titkárság 
tagjain, Louis Saillant főtitkáron, llos• 
tovs.ky és Ghebert titkárokon kívül a 

tárgyaláson résztvettek a Szakszerve• 
zeti Világszövetség alelnökei: Le Léap 
és Dlallo, valamint Benoit Franchon, a 

CG T főtitkára. 

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

Üdvözöljük büszkesé!{einket, 
új sztahánovista 

élmunkásainkat ! 

MEGJELENIK I.\IINDEN Hö 1-:ll:N ÉS 15·:íl:N 

1 Szakszervezeti Világszövetség határozata 
a békeharc erősitésérő� a gyarmati 
szakszervezetek támogatásáról és a 
JJsárga internacionálé" leleplezéséről 

1950 január 15. 

nyezését, amelynek célja a sárga „in
ternacionálé" politikájának megakadá
lyozása. Ennek 'i sárga „internacioná
lénak" vezetőit úgy ismerik, mint a 
nemzetközi munkásosztály által meg
vetett, korrupt elemeket. 

A Szakszervezeti Világszövetség tit· 
kárságának értekezletén a Végrehajtó 
Bizottság novemberben és decemberben 
Pekingben hozott határozatainak meg• 
valósításával foglalkozott. gyarmati színesbőrü dolgozókat érintő a munkahelyeken és ezeknek a béke 

A titkárság elhatározta, hogy Ghe- jogtalan faji megkülönböztetések kér- védehnére vonatkozólag szabatos és 
különleges rendeltetése a munká5· 
osztály erőinek megosztása és gyengí
tése, az imperializmus támadó tervei
nek megkönnyítése érdekében. 

A Szakszervezeti Világszövetség üd
vözli számos ország, különösen Olasz
ország, Franciaország és H oUandia kii• 
lönbözö beállítottságú dolgozóinak egy• 
ségakcióját gazdasági követeléseik meg
valósítására és a világbékéért vívott 
küzdelemben. A Szakszervezeti Világ
szövetség felhív minden dolgozót, hogy 
:üzze szorosabbra testvéri nemzetközi 
kapcsolatait és leplezze le minden al
kalommal a sárga „internacionálé" 
igazi szerepét, irányítóinak m:nrlen áru
lását, hogy még jobban elszigeteljék és 
teljesen kiűzzék őket a munkásosztály 
soraiból. 

bert, Lombardo Toledano, Diallo és dését. konkrét célokat je!öljen�k ki. 
Fischer elvtársakat delegálja az ENSz Az országos szakszervezeti közpon- A Végrehajtó Bizottság döntése ér-
közgazdasági és szociális tanácsának tokat felhívják a békevédelmi akciók !elmében a Szakszervezeti Világszövet
februárban megtartandó tizedik érte- fokozására és különösen arra, hogy ség titkársága a Béke-Világkongresz
kezletére, amelyen megvizsgálják a békevédelmi bizottságokat létesítsenek szus titkárságával együtt megvizsgálja 

A Szakszervezeti Világszövetség tá
mogatja és jóváhagyja a világ bármely 
országa dolgozóinak azt a kezdemé-

majd az 1950. évi Nemzetközi Békenap 
rendezésének tervét. A szakszervezetek 

A Sj;Sállitóipari Munl.1ísol. 

N e•n!/Setl.ö!Zi Sj;Sövetségénel. 
naegalahulása 

addig is nagyszabású mozgalmat foly
tatnak azért, hogy május l-én nagy
méretű tömegtünteléseket tartsanak a 
háborús uszítás és a gyarmati hábo
rúk ellen. 

Március 1 1-től 14-ig tartják meg a 
vegyipari dolgozók nemzetközi ipari 
szakosztályának alakuló értekezletét. 
Ezzel tizenkettőre emelkedik a Szak• 
szervezeti Világszövetség ipari szak
osztályainak száma. E 12 ipari szak• 
osztály tanácskozó értekezletét Buda
pesten tartják meg május t 0-töl 14-ig. 

Sztahán ovistáink 
kitünő eredményeket érnek el 
az ötéves terv első napiaiban 

a bél.e iro ntj1it erősíti és tovább fokozzák teliesítményükef 
Gáspár Sándor elvtárs cikke 

a Népszava Január 4-i számá

ban. 

A szárazföldi és légi közlekedés, va
lamint a szállílóipar egyéb terü

letein log:alkoztatoll do'.gozók_ nemze�; 
közi szövetségének bukaresti a . aku.o 
kongresszusán az öt v •,ág rész 6,700.000 

szervezett vasutas, közúti közlekedési, 
gépjármíivezetö és szállítómunkás dol
gozóját képviselő 60 küldött és két 

megfigyelő vett részt. 
Amínt azt Roszlovszkij elvtárs, a 

Szakszervezeti Világszövetség titkára 
u alakuló ülésen mondott nagy be
szédében hangsúlyozta, a kongresszus
nak nagy jelentősége van. Megteremti 
fajra és nemzetiségre való le�it:t�t 
nélkül az összes földrészek szalltto
ipari munkásainak nemzetközi egysé
gét, a létérdekük megvédéséért és a 

munkásosztály történelmi céljainak el· 
éréséért folytatott harcban. 

A kongresszus jelentőségét dőntó 
mértékben emelte az a körülmény, 
hogy a szakadárok londoni értekezleté
nek befejezésekcr ülésezett. Ezáltal a 
száll itóipari munkások bukaresti 
alakuló ülésének a munkásosztály ér
dekében folytatott alkotó tevékenysége 
komoly mértékben ellensúlyozta a sza. 
kadárok londoni konferenciájának rcm. 
boló tevékenységét. Amikor Deakin, 
Tewson, Oldenbroek, Green, Mutlay 
és Carey és a többi áruló vásárra 
igyekezett vinni a saját országa mun
kásságát, saját hátukban., Franciaor
szágban, Olaszországban, Angliában 
sorra l ángcllak fel az öntudatos mun
kások sztrájkmozgalmai. A közleke
dés dolgozói országot átfogó és napo• 
kig, hetekig tartó bérharcot vívtak az 
embertelen kizsákmányolás és az el• 
nyomás ellen. Franciaország 450.000 
vasutasa közül például 400.000 veti 
részt a sztrájkokban. 

A bukaresti kongresszus ország-
világ előtt ismét beb:zonyíto\la, 

hogy a szervezett munkások nagy több
sége a Szakszervezeti Világszövetség 
oldalán harcol az emberi szabadságért, 
a jó!élért a kizsákmányo'.ásmentes é:e
tért, a békéért. 

A kongresszus legjelentősebb fel-
11zólalója Rosztovszkij elvtárs volt. 
aki részletesen beszélt a szakadárok
nak arról az eröfeszítésérö'., hogy meg
bontsák a munkásosztály egységét. 
Hangoztatta, hogy a feladat, amelyet 
el kell végeznünk, nagy és nehéz. A 
siker érdekében beható és komoly 
munkát. szívós harcot kell folytatnunk. 
Nyilvánvaló, hogy a gyózelem nem 
hull az ö!ünkbe, hanem azt ki kell 
küzdenünk. Es ki is fogju� küzdeni 
ezt a győzelmet az imperialisták és 
munkásmozgalmi ügynökeik minden 
mesterkedései ellenére is. 

Rosztovszkij elvtárs !gy fejezte be 
nagy beszédét: 

„Mi képviseljük és mi valósítjuk 
meg a haladást. Miénk a jövő! Mi 
mutatjuk meg az emberiségnek a fel
szabadulást az embernek ember áital 
történő barbár kizsákmányolása alól. 
Megvéd/ük a dolgozók mindennapi 
szükségleteit, alapvetö érdekeiket és 
Jogaikat. Az összes országok kizsák• 

mányolói gyűlölnek minket, ami azt 
jelenti, hogy helyes úton járunk. Kö
rülöttünk felzárkóznak az összes ha
ladó erők sorai. S miénk lesz a győ• 
zelem!" 

A francia és olasz küldöttek, a mar
shallizált, az imperialista befolyás 
alatt levő szállítóipari dolgozók kül
döttei drámai hangon tárták fel fel
szólalásaikban azt a súlyos nyomort, 
amelyben a nyugati munkások nagy 
része él. Hangsúlyozták, hegy a gaz
dasági válság nap-nap után hatalma
sabb méreteket ölt, panaszolták, hogy 
a burzsoázia er6szak szerveze!einek 
nyomása folyton nö s hogy a munka
nélküliség réme a munkásházak nagy 
részének állandó lakója. 

A Szakszervezeti Világszövetség tit
kárságának értekezletén megállapítot
ták azt a munkatervet is, amely az 
ázsiai országok szakszervezeti értekez· 
letének határozataiból és a Szakszerve
zeti Világszövetség ázsiai összekötő 
Irodájának létrehozásából következi.1<. 

Dolgozóink megmutatták szeretetü
ket, ragaszkodásukat és hálájukat 
Sztá lin elvtárs iránt és soha nem Iá• 
lati eredményeket érlek el a sztálini 
m[iszakban. Ugyanakkor ígfretet tet
tek arra, hogy megtartják és tovább 
iejlesztik jó teljesitményeike! az öt
éve� terv győzelméért. 

263, Szabó István esztergályos 286, 
Rákos József villanyhegeszlő 267, Ma
rica István vi1 lanyhegesztő 2 15  száza-
lékot teljesített. 

A MISKOLC! JAR.óMUJA VITO NV 
do! gozói közül Kádár József autogén• 
hegesztő 170, Zólyomi Zol tán csavar
metsző 3 13. Pásztor József esztergá-
lyos 260 százalékot teljesített. 

A francia küldöttek, olasz lestvé· 
reikkel egyetemben hangsúlyoz

ták beszámolóiukban, hogy a kommu
nista párt vezetése alatt touább folyta.• 
ják harcukat Scelba és Moch koppóiva! 
szemben és a kongresszus szünni nem 
akaró tapsa között jelentették ki, bog". 

egyetlen francia, vagy olasz dolgozo 
sem fog fegyvert, nem biztosít szál/Í· 
iási lehetőséget az imperialisták hábo
rús tervei érdekében. 

Mao-Ce-Tung elvtárs hös kínai vas• 
utasai elmondották, hogyan vették fe; 
a harcot az amerikai zsoldban álló 
I<uomintang népelnyomó uralma ellen. 
hogyan szabadílctták fel, hogyan épí
tik újjá nagy hazájukat a Szovjetunió 
segítségével és példájára. 

A Szakszervezeti Világszövetség tit
kársága elhatározta, hogy fokozza a 
létérdekeiért küzdő gyarmati országok 
szakszervezeti szen einek és dolgozói• 
nak nyújtott segítséget. 

A Szakszervezeti Világszövetség tit
kárságának tudomása van az Egyesiilt 
Allamokban, valamint Nagybritann•á
ban Belgiumban és egyéb európai á'.
lam�kban, például Ausztriában folyó 
egységbontó szakadárpolit�,áról. A ka
pitalista kormányoknak e szakszervezeti 
üaynökei az amerikai és az angol kor
mány kezdeményezésére álinternacioná
lét alakítottak, amelynek célja a világ 
munkásságának a kölcsönös segítségre, 
a munkásegységre és a nemzetközi 
szolidaritásra vonatkozó jogos kívánsá
gait megtörni. 

Ezt a Londonban 1 949 decemberében 
megalakított sárga „internacionálé"-t 
minden országban - beleértve � nyu
gateruópai államokat és Észak-Ameri
kát is - úgy tekintik, mint az ame
rikai imperializmus és az alája rendelt 
európai kormányok háborús terveinek 
egyik eszközét. Ennek az eszköznek 

Amilyen Őr\'ende!es a magyar szta
hiinovisták hatalmas, világméretekben 
is jelentős teljesítménye, ugyanolyatl 
örvendetes az az eredmény is, hogy 
nap mint nap mögéjük zárkóznak fel 
dolgozóink tíz- és százezrei. Azok. 
akik teliesílményeik ál landó fokozásá• 
val, a termelékenység növelésével gya
rapítják nemzetgazdaságunk erejét és 
biztosítják hároméves tervünk diadalá
hoz hasonlóan, az ötéves len győzel
mét is. 

A vasutas szakszervezet termelési 
osztályára ál landóan futnak be jelen• 
tések arról, hogy az egyes üzemek 
dolgozói milyen mértékben harcolnak 
a termelés frontján a teljesítmények 
fokozásáért, hogyan veszik ki részü
ket a szocial izmusért folyó nagy küz
delemben. 

Ezekből a jelentésekből közlünk né
hány kiragadott példát. 

Az ESZAK.I JA°ROMOJAV/Tó NV 
üzemében Takács Pál marós 680 szá
za lékot teljesített 7-én, elöző nap 600 
százalékot. Ezt a teljesítményt a sztá
lini műszak után fokozatosan érte el. 

l(ülönösen mély szeretet nyilvánult'---------------a111. Pelter István fúrós 400, iij. Pásztor 
meg a bukaresti kongresszuson a ha- A szakszervezeti András műszerész 383, Telekes Zoltán 
talmas Szovjet1mió, Sztálin elvtárs 

k 
fúrós 335, Győri József fúrós 309, 

funkcionariuso Guta István mozd. eszt. 306, Kovács iránt, a szocializmus országának kül- Sándor eszt. 306 százalékra emelte tel• dötlei iránt. Beszámolójuk útat muta- értekezlete jesítményét. 
tott valamennyiünk számára. A Szakszervezetek Országos Ta- Az ISTVANTELKI JAROMOJA V!Tó 

A kongresszus kiáltványa hangsú- nácsa január 9.én szakszervezeti össz- NV dolgozói közül Bartos József esz
lyczza, hogy a kongresszus a nemzet- . . . • tergályos 480, Magó Ferenc 364, Gor
közi munkásegység jegyében zajlott le. funkcionanus ertekezletet tartott, me• das Gábor armatura lakatos 340, Ko-

A k· • it • h ·i ·t · f 1 . 
I
lyen résztveltek az üzemi bizottságok recz Károly vasöntő 304 százalél<ot 1a vany arcra szo I Ja e a VI· . • • . • • 1 - - é •t J 1  

láf! összes szárazföldi és légi dolgo- utkara1, a te1 melest fe  elosok, propa- t e · 
zóit a béke, a demokrácia, a szabad- gandisták és a szakszervezetek köz. A DUNAKESZI JARóMUJA VITO 
s�a •. a munkásos�tály_ 'f'/mzefközi _egy- ponti vezetőségének tagjai. NV-nél Veres Imre �yártási lakatos 
segeneil a megszdárd,tasa erdekeben. Az értekezlet megtárgyalta 3 szak• 

313 százalék, Ujlaki Imre mázoló 330 
százalék, Selmeci Oltó betűíró ( 1652) 

A magyar delegáció nagy és hasz• ,zervezetek és üzemi alapszervezetek 980 százalék, előző nap 244 százalék, nos tapasztalatokkal gazdagabban tért B d f k M • 
haza. A román munkások elmondctták munkáját és további feladatait a mttn· " a o i atyás és Berthó János asz-

k I b talosok 342 százalék, Folyt Zoltán esz. nekünk, hogy ellentétben a multtal, averseny-mozga om an. t - 1  
1 

erga yos 200 százalék leljesitményt ma már nem lehet szembeál ítani rn• A sztálini műszak megmutatta, hogy ért el. Karkó János asztalos 300 szá. mánt és magyart. A román és magyar .. . kb ·1 1 t 1 ·1 tt zalék, Mesterházi László, Cseruena'k munkás nem fog többé egymás ellen uzemem en m1 yeu 1a a mas rei e 
b György gyártási lakatosok 260 száza. harcolni. hanem békésen és győzelme• tarlalékc.k vannak. Lcgjo b példa err� lék. sen, közös úton együtt menetelnek a a magyar sztahánovisták, az élenjá-

szocializmus felé. rók mozgalma. A sztá lini műszakban A SZOLNOK! IARóM OJA V!Tó NV 
üzemében Bársony István cserejavító A bukaresti út felejthetetlen marad sikerült a műszaki értelmiséget is be- 387 százalék, Vizi Lajos 365, Getye 

számunkra. Sokat tanultunk ott kapcsolni a verseny tudatos fejleszté- Pál 387/376 és Pintér I I I. Ferenc 
és a szerzett tapasztalatokat igyek- sébe. Az üzemi szervek munkáj['.>an cserejavítók 358 százalékot érlek el. 
szünk átadni a széles tömegel,nek. Sze- Rácz Mihály mázoló 4 1 9, Kur Béla 
münk e!őtt lebeg a nagy Szoujetun ó is javulás mutatkozik, mint ezt az cserejavító lakatos 350 százalékra 
példája s mi a közlekedés szervezett értekezleten Apró elvtárs beszámoló- emelte teljesítményét, Meggyes István 
dolgozói: vasutasok, közlekedési alka ·· jában megállapította. és Kiss János arm. szerelők 4 13. 
mazottak, gépjárművezetők és szá 1-
l itómunkások követjiik a Szakszerve- Az értekezleten a nagyüzemek OB A DEBRECEN} JARóMOJA VJTó 
zeti Világszövetség új nemzetközi titkárai felszólaltak és üzemük dolgo- NV üzemében Faragó Lajos villamos
szakmai tagozatának útmutatását. zói nevében kijelentették, hegy az öt- hegesztő 274, Kovács István tengely
Sztálin elvtárs útján, Rákosi elvtárs éves tervben fokozzák a sztálini ver esztergályos 3 16. Kaska József fém
vezetésével biztos'3n haladunk célunk- nyomó 380, Bódi Jenő villamoshe
a szocializmus felé s ezen az úton, a seny és a sztálini műszak eredményeit geszlő 275, Püspök I<álmán bádogos 
békéért vívctt harc síkerét erősítette a és még nagyobb lendülettel, eredmé• 227, Bányai Lajos szegcsavareszterg:í• 
bukaresti kon�resszu,;_ nyesen folytatják .i munkaversenyt. lyos 569, Erdei Zoltán esztergályos 

A SZOMBATHELYI JAROMOJA
V!Tó NV-nél Pó�falvi István tüziko• 
vács 213, Kiss János 206, Vincze 
Gyula tüzikovácsok 206, Kiss István 
villamoshegesztő 299, Vidos Józ5ef 
kenőpárnamosó 234, Kiss Józ ef kenő• 
párnajavító 222, Kovács József vil
lamoshegesztő 195 százalékra emelték 
tel jesítményüket. Vidosnak a sztálíni 
műszak alatt 1 83, Kissnek pedig 1 72 
százalék volt a teljesítménye. K.aszabai 
József és Rózsa Lajos gyártási laka• 
tosok 197, Király József 179 százalék. 

A SZÉKESFEHERVARI JARóMO
JA V!Tó NV dolgozói közül Antal Má
ria csavaranyafúró 260, Sándorfi An• 
tal gyártási lakatos 200, Poszoli Ist
ván esztergályos 1 56, Antal Móric csa
varmetsző 256 százalékra teljesítette 
normáját. Varsányi Ferenc esztergá• 
lyos 1 86, Maurer Ferenc 175. 

A PESTSZENTLöRINC! JARóMU. 
JA V/Tó NV üzemében ócsai László 
lakatos 281, Tepliczki János asztalos 
300 és Hercegfalvi Sándor betűíró 280 
százalékos teljesítményt ért el. 

A SZOLNOK/ FOTöHAZ műhelyé
ben Kouács Antal és Márkus János 
bádogosok 2 14.9 százalékot értek el. 

A G YSEV SOPRONI M OHELYE
BJ;N Koscsirzák János esztergályos 
793i Pfeiffer Ferenc fúrós 533, Víg 
Gyorgy asztalos 420, Rákli Ernő be
tanított munkás, csőtisztitó 347 és 
Bakos István hegesztő 307 százalékot értek el. 

A FEUPJTMP.NYI es VAS
A NYA GJAV!Tó NV üzemében Soós 
Vince villamoshegesztö 255 Vig 
Lász(ó lak�tos 25�, Kossuth-brigád 
248 es a Jozsef Atilla-brigád 246 szá
zalékos teljesítményt ért el. 

. Januá_r . 2-tól _7-ii;r  a . �zombathelyi 
1gazgatosag teruleten levo üzemekben Mester István lakatos 209, Tégla János lakatos 209, Orbán István laka
tos 127

_, 
Pet5 Gyula 208, Tóth Gyula 208, Kishalmi Sebestyén 198, Földesi Endre 188 és Söpkei Dezső lakatosok 1 90 százalékos teljesítményt értek el. 

A d�b�eceni igazgatóság területéhez tartozo uzemekben Szabó János laka• tos 182, Horváth Gyula lakatos 181 százalékos teljesítményt ért el. 
A sztálini műszak alatti teljesít. mény·száza!ékot túlte:jesitették a:z Eszaki járóműjavitó NV-nél Mayer L ászló marós, aki december 21-én 1 67 százalékot, január 6-án 4 1 5  szá�al§k_ot ért _el .  A debreceni j áróműJav1to NV-3el Szabó István esztergályos 2�7-rol 255-r_e. Erdei Zoltán esztergalyos 276-rol 300-ra, míg a székesfehérvári járómüjavító NV-nél Antal Mária anyafúrós 210 százalékról. 260 százalékra emelte teljesítménye!. 
Vasu!asaink a termelékenység eme, l ésével erősítik a béke frontját. 



.SZAKTÁRSAK! Hogyan lesz G IJLA ISTVÁN 
Tanulmányozzátok újításomat 

az ipar�Sfanulóból i f i -es zte rgá lyo s 

és hasznosítsátok ötéves tervünkben 1 ����!
0
!��k

s�n
! a. s•tahánovistál. útján 

vagyok, a rjazani területen é!tem. Az Eszaki Járóműjavító NY egyik tettem. Most át:ag napi te:jesitmé-
· :Az Jstr1á11telki Járómúja{l!tó NV 
lazánfalazó csoport vez2töje az 58 
éu::s Csörg5 Mihá!y efotárs. 

Mosolyog{la fogad bennünket ki• 
'esl műhelyében. Itt készülnek a moz
donykazán liósz:getelésére szolgáló 
aszb::s:t.fa?ok. 

A fejlődés - kezdi beszámolóiát 
Csörgő elvtárs, - élelszínvona-

tank eme.'ése, megköuefell tóltink, 
hogy m:mkánkat gyor.::a)ban, job• 
ban, vagyis - észszerűbben vég::z
zü/1 eU Körülnéztem hát én is mun
katerületemen és Lépő Ferenc fómü
v:izetó barátommal együtt, aki a fő
mlÍ.hely terü:etér3l egJJbegyü;tött 
ócskavasak között körülr:ézctt, -
ké:;zít::ttünk egy kis gépezetet a 
mozdon:1:azán hőszigetelő lapok 
k5szité::éMk megpuorsítárára. 

- A rJg! munka::ljárás lassú és 
nehézk::s volt! Egy 150x400 mm. 
nagyságú csapokkal rögzített fake
rctb:1 töml ddtük bele az aszbesztet, 
azután egf/enként a keretet szét
szedve a kész aszbesztlapokat desz
kára ra.'1t11k száradás céli'áb:51. /gy 
egy aszbeszt!ap elkészí.'ési ldeje 
10-12 perc volt. Ezen seg:ten.i kel
lett/ 

- A hószlgetell5 iapok k§szítisére 
szo1gáló gép egtf excenderes ten
gely mozP,atástin a .'aputó, e{!11karú 
emJl6rendsz!!n1 szerkezet. Müködte• 
tése a követ!wzö: a gép fe!ső üreges 
rés-ét ned{les aszb!!szf porral m:.>g
töltjük, azután a felső részt rá
zácua . a jobboldalt lévő excenderes 
fen f!•lyl mozga',S rart néhányszor Jó 
erosen magunk fe'é húzzuk. Azután. 

a felsőrészt felnyit{/a a lent, oldalt 
Hnytíló karra lábbal rálépve, a kész 
aszbesztlap az üreges részből ki
::17;::tkedi!!, és azt a sírna lapra [e
h1::v� _ konnyús�errel a s7-árítóhelyre 
v:h::t1uk. Az 1g1J készü!t lap gJJor
sabban szárad. m::rt a g Jppel tört ín 
!Jrésilh kövefkl'zteben anna� v:z. 
tartalma kevesebb lett. Egy lapnak 

az e 'k§szítési ideje kb 1.5 percre te
hető. 

- Az edd.'gi napi - két emberre 
eső - nwn!wte{je:;ítmény 60-70 
darab vo!t, a? új mankaeljárással. 
g§pe!járássa! k3nn: ·úszerre( elérhet::
a napi 220 darab is! 

- Az aszbeszttapok gljors szárí
tásá"a egI1 vaskályha bcépitésé{/e; 
száritúá!luánJt ké;: ítettem, mely a 
szári/asi id-;t 4/J órára röv'd ti mtg 
Ell:ész'tésre vár még eglJ asib::szt 
té,?5-gép is. A tervek m'.ir készen 
va,,,iak és a gép is röv:desen elké
szül! 

- Ezt az ríiílásomat először a 
sztálini maszak a'att a!kalmaztam 
és enn�k k'iszön/zet�m az á!lagos 
teljesítmányemet messze túlhalad<' 
eredmányt! 

- A gé_? elkész'tése eg11szera 
,.házi!ag" is könnyfiszerrel előáll't
hatá. ,\1i ez! társadalmi munkában 
készítettük el, 

- Vas•itas szaktársa1m! Tanul
rr. foyozzálok és haszn:i/já!ok fe! 
cíjításomatl Szeretném, r.a ci 'ítá•om
ma{ én ls hozzti;áru'halnéli a most 
'nduló öt§ves teruünk m:e!őbbi meg 
valósitásnhozl 

A 23.000 forintos 

üzemszervezési pályázat eredményének 

ünnepélyes kihirdetése 

A-,: lpani�yi Miniszt.:r'.umok és 
a;,; MTESz által ki í•t 25.000 forinlQs 
üzcm�zervezésl pályázat eredm.?
nye;nck 

ünnepílyes k"h'rdetése 
1950 január 1 2-én d. u. fél 6 órakor 

lesz a Magánalka!mazotbk Szabad 
Szakszervezetének VI., Jókal-u. 6 
17 alntti székházában. 

A1, ünnep! beszédet Zso'lnye� 
Mihály nehézipari m\niszter és Ai
tai Miklós könnyű:pa�i miniszü\. 
riumi álhmt:füár tartják, majd a 
m·nvs�gi ellenőrzési pályázat nyer
test? tart előadásL 

Texinte!!el arra, ho,ry a proh
léma a magyar ip:1, műszaki fe;
lrszlést> szempontjábíl döntő fon
tossáRú, szüksé�es. hogy műszaki 
érte:m:ségünk m·nél nagyobb sdm
ban vegyen részt ezen az össze
jövetelen, me!ye'l újabb pályázatok 
kiírásáról is szó lesz. 

c�ert!nék Oud1pcst term�' fre, egy
vaqy kl'sz0!:fo !�1,h�al. Helye�(� Er• 
c�!bcn kii'.ör.i\115 ház, l<ét szcbAva·, 
Ö!.'!Zcs rr.e!!�•,ft�!v!��gc!da�l rcn�c:�'.C--

7;src 411. Esc'lcg- nyu,rdíiassnl is. C'.m: 
D(lsfa�z!<Y Ferrnc, 811��:-e�tl MAV 
l<'az,,.atósig, l<erepesl-út 3. V, f.lJIC 
let 601. 

Sz!anszki ra:uban. 1 947 telén a szlan- l b d 1 'k G l I t • nyem 255.8:) száza,é'.{. 
szid tanács értestítel!e a Komszomol 'llűhe yé e:1 o goz; ll a s van 
körzeti bizottságát, érkezett valaki :sztergályos, i fjúmunkás. ű volt az, Az ötéves terv a munkáso�< élet
Moszkvából, az iparisko!ába válogrt 1ki az e:m!l:t év o�dób2r.!ben ver- sz:nvonalát fogja emelni. A mi fel
flata!okat. Szerettem vo!na munkásnö ,enyre h ívta ki a MAV összes iii- adatunk - ennek m:!gvaló:;Lását 
lenni, megbeszéltem anyámmal és más ,._ztergályosát. mlnden tudásunkkal, minden erönk-
!ányokkal együtt e!menlünk a körzet: Me!1'kérdezzük mosf Guta elvtár- kel támogatn:! Te,mel�ke;,ys:igünkel 
bizotlságr.oz. ·• 1 (\me!ve, max·mum:g fo!wzva ötéves 

K • ·1 t I "' t k' · sat. hogy számol1'on be o!vas5inkna , eres.u e az az e v,arsa , a I az 1s- tervünlcet túl kel l teljes;tenünkl 
!co!ába je:entkezöket fe!veszi. Demen- '.l vers�ny edd;gi ereC:mfoyeiről: f 
tyevnek hívták, a moszkvai 1 1 . Ipari�- _ Mindenki annyit kap;on, any- Havi keresetem 700 orint átlago-

ko:a mestere volt. Meg-kértük, mondja • tyival részesüljön a közös javakból, sim. 
el nekünk, milyen az iskola és milyen , t k .  • tá Mi az én ötéves tervem? Szeret• 
szakmára oktatnak? 1mennyit vegzet mun aJa u n ném tovább képezni magam, szeret-

Mindent rész!etesen elbeszéll El - :negérdemel l  - mondja Gula 'st· nék szociálfllozófiai-tan'o'.yamot vé• 
monc'.olta, hogy az iparisko!ákat és ·,án. Ez a gom:lo'.at vezetett akkor, gezni, hogy tudásomat tovább fej• 
gyári isko!ákal Sztálin elvtárs kezde• 1m·kor felhívással fordu·tam ifi• '.eszthessem. Szeretnék behatébban 
ménY.ezésére létesítették és eze!1b2n ,7.aktársaimhoz. Az egyéni munka- f<'glalkozni a dialektikus materializ
'<ész11ik elö az új mt•nkásokat. A je- 1erseny a helyes, vagy ahol ez nem 
:entkez5kbéíl lehet esztergályos, maró, 'Phetséges ott a 'iól é>sszeállílott bri- mu

N
s.  elm�Ietév

l 
el . 

·1···tt � " Jt �-
:s:sw:ó. · · · • · · egy evve eze o nosu em "" 

Dcmentyev megmutatott egv alkat-
7ádok egymásközöiti vers2nye. azóta bizony még nem lge:1 te! :ctt 

részi is, amelyet a gyár készített, e:. Do�P.'OZÓ társa'm megértetté!: hutorra . . .  Buto:1 kell vennünk! A 
mrgvarázta, mi az, amit a munkadr- szándékomat, eJ!yre többen csatla- mosLani lakásunk kicsi, s7.eretné'1k 
rabon az esztergálvos csinált és mit 'w,;tak felhivásomho?. é� az ígért 3 azt az öEves terv folvam�n szép, 
vécrzett rajta a csiszoló, Igen érdekes ,,;áza'ék helyett átlag 75 százalékot tágas lakásra felcserélni. Kerél<'lár 
vo'.t. (rtiink el! Mi, lányok, f�mételten megtárgy:ill uk vétel is szerepel a tervünkben. Meg 
magunk között a kérdést és elhatároz- - Ep-vénl munk,wersenyben dol- azután - a tervköksönnel Is nyer-
tuk. e!meirvünk az lpariskolába. ;ozom á llandóan. December 7-e óta nünk kel l l  

./l�oszkvában már vártak bennünket. ·1ani teljesítményem mindig me0ha• Jgv dolffo-i:ik, lgy tervezget, így 
A mesterek és az iskola oldatói a pt- 'ac1ta a 200 S7.�.7.alékot. A s7.t41in' ,.,;�7,,jl az ötéves t('rvre a 24 éves 
'.vavdvaron fogadtak, vi!lam0son utaz- •nüszak alatt 504 százal.Skot tel;csi- Guta István ifi-esztergályos. 
lunk új otfhonunkba, ahol elláfü k 
m"nkaruhával, köpennyel, cip6vel, be-
költöztettek a kénve!mes szobákba a 
vi'.ágos. jól fűtött he!yis�gekbe. 

' 
Az ál!?m teliesen mag-ár>1 vállaltíl 

sz iparostanulók ellatását. Dí'talanl'l 
6tkeztünk, mindenünk megvo!t, ,rya• 
':nr:ott, nag-vtudi\sú mesterek tan1tot• 
\•k. Az osztalyokban kaptt,nk e!méleti 
o'datAst. izyakor:alil a gyár mühelve:• 
i�n. Érdekrsen és hasznnsan tö!thettük 
·I szabatlidönket is: kü!önbözö müve
•:;,i•�i J,i;-ö',•1 a!akito!l11l"I<. soortn'.
tunk, könyvtárba, színházba, moziba, 
';ir5nn11lásokra jártunk. Mindenben 
éreztük a sztálini P,ondoskodás nyo
mát. Szünnapjainkon ismerkedtünk 
'T!eg Moszkvával, hazánk f6városával 
is. 

Emlékszem, az elsö napokban a Vö
rös-térre mentünk. hocszú idei"'. szót
'anul álliunk a Kreml falai e!ött. 

- Itt l•kik �·•&1 jn - mondta cse�
desen valamelyikük.- Lehet, hogy ab
'iika ideliyí:ik a térre, 

Mind erre 30ndo!tu1Jk. S .megfogac
tuk. úgy taru.ilunk. hogy jó munkr
erökké váljunk - szt�hánovisták le
szünk, mert akkor erről Sztálin · tudo
m�st szerez es örvendeni fog ne!d. 

A tanulással tö!tött hónapok szll"te 
"Önültek. sikeresen tettük le a vizsgát. 
Bár tudtuk. hogy e16ttünk csupa szép 
·s jó áll, sajnálb•k e!hzgvnl az lsko
'át, ahol úgy éltünk, mint a szülei 
''.r.zban. Amerikában, Angl:ában, vagy 
bárme:y más kapita! ista országban a 
:iataloknak nehéz szakmára szert ten• 
nlö!<, s munkát találni szinte lehetet
'.cn. Azo!<ban az országo!<ban az em
:mck mi!liói munkanélkü:iek. 

A ml a!kotmányt•nk minden állam
!)O!gárnnk jogot ad a trnulásra és a 
:nunkára. Még- az iskolában tanulunk 
:s már kiie!ö!ík számunkra az ötéves 
tervb�n ránk váró fe!adalo!. Bennün
!;e! is - ahogy elhagytuk az iparisko• 
'.át .- társn_üimmel együtt a „Ka,rr. 
no·:1cs" go.yóscsapágygyárban kila• 
nult szakmánknak megfelelő munkc 
·. árt. 

A régi munkások mindenben segi· 
· etle!< náünk, hogy h�mar otthon 
:rezzűk m� gunkat a mííh•lyben és 
:ner(clc!ően ll!eszkedhessünk be a ter
-re:ésbe. 

Néhányan az ipariskolát végzett nö
·1en<lékek kör.ül e!határoztuk, hogy 
'.ijúságl brigádot sz�rvezüok, hadd 
-nenjen io')ban a munka. Eog-em jc
'.ö!tek ki brigádvezetönek. Brigádunk 
már a mlsod!k hónapban 220 száz�. ékra telje�ftette a normát. Nagyon 
'.gyekeztünk, hogy a szb1hánovist� 
1vif•kát le!jesítsük, éreztük, hogy ezzr! 
•�álálhaljuk meg a gonr1osl(odást. 
1me!lyel beHllünk szakmunkásokat ké· 
pezlelc. 

l gy  következett el 1�49 június 16-� 
�!elem le,>bo'dogebb nap'a, �mikor ,) 

·dsáP-ok közö:ték a moszkvd do!o-o•lk 
Sztálin e!vtársl-oz lnthett levr'.é( Eb
'ien leltünk ígéretet S,;lá'.innak hogv 
... ., öl.( •• "S f4�V"'f n�riv év :t'·,tt t

1
e!;nsit• 

jük l(épzclhetö' rtiilye,1 boldJg vo:hm 
:nidün a é!en·órJ moszl;v;;f szhh · -
10·:islák neve 1'.özt m�g-ni!lrn1oltam az 
·oyémet Is. Egyszerüen rlnnl serr. 
·kartam a sz�memnek. �ó!am. az eg•·
•7,críf lialal munkás!tnvról írlak 
'.:',,;lálinnak, di0séróen emtrteaek m�f!. 
'tlint �kl a legkivá!óbb munkások köi� 
�r'ozlk. 

Ez szárl'omra azt jelentette, n1'1f' 
·:11iban kell ig-yekHnem, hogv mé!ló 
• 0ressek e nagv mef!tfs7,t�:trt �5rf> 
l<a i l �  vo!t·m, rogy a 1ni-h,!!vhzn trr
�•!ékenys1r1e111et tovább nö•re:jem. 
l lciv1nerre törekedett brigádorn min
'cn tagja. 

/\. s•IA'.lni lfji'ság a világ l�gbnlc'o
·•hl1 lfl <'•<""a. l' z  én l"t0m fo-, o!van 
mint a többi Ifjú szovjet munkásé, 

BÚCSÚ A „K-4" GY ÁRTÓL 
- Egy liadifogoly visszaemlékezése -

Most, hogy itthon varryok már -
úgy érzem - k:dves adós:ágot tö ·
lesztek le ezzel a pár sorra'. Hálá
val tartozom a cse!jabinsz.':i „K-1"
/ZT/árnak. m.'nden eg11es do'goz:íjá
nak, mert elfeledtették velem, hogy 
ide/lenóen élek • • •  

,,. 

Mtkor efósziir lérlfem út a gyár
ka.wn - {lalami névtelen, szorongó 
hzéssel - még mindent o 'yan fur
cs(<nak éreztem magam k5rii' • . .  u; 

volt az a:eton erős szaga, me'y 
mindent betöltött; a maf!(lsan go
mo'.1/R:5 füst. amg!.11bö! a nára f:nom 
eső a 'ak;é.úan l:u 'lott a •á; a g11mi
keszlyús munkások, ak!k !:alá f:j:•s 
L•ns.':ordókat gurítgattak végig az 
udvaron. • • • 

Nemsokára, mi11tán minde:t a SZÍ• 

uemhez nött, - második o!t!zo.wm 
lett a gtjárl S mo:t, hogy em •é.�rJim 
rend1zg::tem, 0'11an eleven ismét 
minden, hor<Y néhán.J percre - f.i
'án. csa.lz míg mindezt Mrom - 11/
b:íl oda képzelem maga-n a baráti 
a.-cok és biíg5 motorok közé • . •  

Látom a hossz,í, tiv ·g'apos asz
talt: Szergejt,Fjodort és a kis Szla• 
oál . • •  

16 uo!t lgy eg,,utt dolgozni! H,,,t. 
1at11i vvfám beszé.1iik!!t. dudo1gatá
,·nlmt és érdeklődő Hrd5sa.·lue fe• 
'e/ni. Heszé'tem ne�ik Ma-ryuror
�z•g�ó!. 11 magya,r,kr"'l, népszoM
·a ·nkró[, né?éa·a'nkról. 

Szergej m'r e 'da 'o!ta mngtJarct!. 
hnr,11 - ,,Csak eq11 kis lilrz.11 van a 
t•i',t1on!" . • . S:,'a?Ja pec!irr erös:f. 
,rett�. h'.:"I!// ő m�ata"!ul ma:J!mrul, 
qs e/ ion huzzá."!k - m •rr'átogat! 

Mi.Twr fa-,.;aj 'vt'!e 'emkror mc.,,h.-r
'otfa'? e'óúcs,;ztu.�k, kö'cs15nüse11 
'Tl"'!Í'!érttik, hogy írni fogunk eg,11-
'711,sna.t 

/1razi, ótzime fóba•áfof1 vo'tak, 
Apró epiz6do,� futnak eszem/Jc. 

,,. 

11em hadifogo.'y többé, hu·iem a 
gf.'(ír munkása! 

Sohasem fogom e:felejtenl ezeket 
a szm.1akat . . •  

* 

Lányok is dolgoznak szép uám-
ma( a mi mun1;a 'e;m•ink'Jen. tű/lik 
áalofot tanulok! Kevés orL'an á 'ta
(ánosan elteriedt szo:; ·et <!a! va:i, 
melyet /ega:ább dgttam után ne is
mernék. 

FbMs21inetben ió r:ézn! t•idtim·á• 
f!t1!1at, ha '[gatni bo:do!f k,va�ásu
kat és tán rukba.'? ,z11Ö.'?!fC1r!:öd1l . . • 

Oróm'71el uf�zit: m1•nk 1;1•kat! Ok 

a r.1„nkat �.''-'.71 t•;J!-lé�ei: mé-r az 
tJre(J Vaszi( b"rsi is moso·,,o.;, ha 
rái1•k né?: . • .  Fi:rr r t •j 'ar•T:,.i 't • ''. .i I i( 
vi1fám,,,,o,,a·i k••it nek k. a szebb• 
n:51-s-eb!J tá•f!.IJak! 

Mindenk' ió és ke..,!.les a1:a· leri„l 
ho;,z,'.m. E!.'•f''mo ... :-a"- fltt"et�e••é
f!tik so'! anró ie'é�,e.1• Fi 01C'm �ti'<? .. 
mémrkltcl k:n,!'rw � s cl 1,• 'l f•'f!C'd
n"m, hog11 elmird!1�s�rr·-= m·•/f o!t
f•o.'1 -. ho••• ·un tw!r.C'!I � .. 11 •• , er,i! 
fe.'é a lán!fok - a ·szonJo.'l'l! . . .  
. 

* 

A guár ke1vezmén!}ek!:d f111a'• 
ma'! munk1imfrt. A szovi'.!t m••,z':á• 
so�ka! l'f!.tJtilt do'pozom es eg•·ii!t is 
étk?zem a gyár élhzdé'!Jben. F;!dr
k tétt:1e - b 'b 'tás felszo!�á 'ó t,i. 
n•·ck hordirfl szét az a�ró asz/,1·ok• 
hoz t ·;ld.·i, fén•1es a111m'.�l1!m V·n••é
ro'·'·an az éteft: f,rJe;I és f{,z0 '�.,.et. 

A .i  e"11 � rás ebé ·''!;,lirz."t a 'n '"J a 
ai•ár m'.igö.'t fo'w5 Mi'a�·ban fü,üd
het ·m és cs-�naká?' a 'cm 

A ·o': a s?é-1. me'eg n."ári m111ok 
mi•zdíP, p/f, 'e-ltel!ék w[ m. hf"'!IJ 
.<n':C'z?r ki/C'm ·terrl' p 'ek n� o/lh?
nnmf '1 . . •  A1!'·or f,p'·m1yt sz�r•r,1 -f 
r.'n_qutott a cs ·rak és a ra „ io'e·ó7. 
nQrzs�·tJ  n b6:ö:-;,. - ,. ,-,-,i;;tt!'-' n ·• 
ditt rsföd - csönd, bes::é:!es hol'
l!0/1,s , . •  

M'ndent, mindent köszün;Jk nek• 
fpfzl 

• 

A gyár rnzetó'e. a Sztá'in-dí'us Tefmk-m•'tr-ak a napnk, hó"?a?nf/ 
'l•• 'fl"an /pazrraf i. Ö"Z!'i!ő !·a 'ií. m ·n 

, 
. · s-i�te é ·zrr.,5t'e" "/: e 'o!ur,rl! a 

,,:., koma!!/. k!t nehéz volt a küszö. hó. kirüg�·ewek a fák és isrr.ét le• 
-i 'sben m ·ge'öznl. ht•ll n levét . . •  De trh nzie 'lílt a 

. Csa;kovszkij
. 

m t:.�ef"tJe?ef-3 m 'I! 1 '.'_rí is_ lelt!t '!wza, me,..é,.�cz''1 MosZ• 
·m „tet ·ft a cs11 ·,;1:,;{/,, •: fé . .,,,iJ�� vn�o! .  a rxua '?cs: - !:a�a.' . • • 

I; t mu'a ' n! o't '·u'?á-ó'. - !cfrac';a . M ·g ·.a 'ot1an, bt( ·s·;
r

Jm. Mi·:d·nkl 
" ma ..,, ·ar t,_; •·ec?e.-z5:!és sze<'J�"ét de wf1a a ci,r.et es me"ffJ"s-p, 
-1� (1.lzo( r.em. é·1em. m •"lll"'!ttar 'zzf'. ••t0f'!m rámm�s,, ·11cp. rr?-d v "'r•.,zi 
frd m"ndenről. am! a mo"tJar '"' kwesct . . .  A f!• •ár pedi.'! ,.;,n /-r1ró
"tikai é 'etb?� törté�!. A m '•Íis�terc- ·•••iu ra r,,,.,,..

, 
(a ió m·i."•kilé t )  -

'!�t né'JtJ•/ em'i/i. Rríko·i elu!"rsr ·t szén i-s érté.'les rm 'élllárgyal:at „d, 
1s narr11 érd0mh•,1;1 ped{'1 k<i'ó'I is 'f-
'·o·sza.'I b ·szé'. R�n1sze.·a·e.-r. ltfe
rcdja a .,l'ravdrr" �s a- . -hn·e·z!l 'a" 
-rw -rr•ar uc•natk1Jrás1í k 0:�lemé."?1 •e.'t 
� ·111varni. l(�rd1selm•e k1J"rlo[y, - ta• �"''{1tros m,r<11•a•0:(afokat ad. 

Ha w1 ·am! bafa va,1. forduflon 
' ri.iz.\m bl·a 'omma ' - szó·t ho?
zám az elsö hét végén. - On Ut 

Ed!!iq a v 'ss-a•mlé':ezé•. Es rr':l 
fi:JJ;e ·m ·se.·,, gcn �clko-ua o' "1S a -
mirFezte. fe,'for,ta a bc 'ő'tili cí ·a 1ó 
cnz:tfrn srrt]fetef -, me'.z, r:1,y 
m ·ss-� e 'h - -rn·t mag11ar r.a 'lf ,�0.'1,
m:•n ' ás-<1.li S1'ólt - a„ me,;,i-.-t oala
mit a szo;;jct emó;r lé. :géb 5 · is . , • 

lCslk) 
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LEN I N  
Az agitáció szerepe (Részlet a költ6 „Vladlmlr lljlcs Lenin" 

c!mú rapszódiáJából.) 
„Meq kell magyar�zni a Párt 

fs a s..covjct ha„alom ut.:sitásait, 
tUreJemme1 és fiqyelemm::I kell 
meqmz:qyará;:nl, hoqy az emi.Je
rek meQér-!:sé.k., mit akar a Párt 
és hoqJ�n vezeti az ors.záqot. 
H.:t. ne.n értet:é'.< meq ma - lq/e
l<ezz�·'?:c mcqrr.ilqya:-ázni hol• 
ni.p. Ha holn.:?p nem értik meq 
- Jqye:<eZZ�ta!< m:qmaqyaráZni 
holnap.11.án" (.;;ztálin). 

A bolsevik vezetés erejének és 
fegyi.izhetetlenségének forrása a 
Párt elszakítlrntatlan kapcsolata a 
dolgozók mi l l iós tömegeivel. E kap
csolat megerősítésében és k,szélesí
lésföen nagy szerepet játszik az agi
tációs tömegmunka, ame:yet a párt
�ervezetek a munkások, parasztok 
és értelmis]giek között v�geznek. 

Minden ügy, minden munka sike
, él az emberek döntik e: :  az embe
rek gyakorlati tevékenysége. a szo
rialista haza javára végzett önfel
úldozó tevékenység, a k:merílhetet
l"n kezcleményezökészs6g. Ebből 
ad::lik, hogy minél magasabb a tö
mei;ek öntudatának s:?.invonala, an
nál jobban, világosabban édik meg 
a Párt, a kormány polilikáját, an
nál sikeresebben oldják meg a gaz
dasági és a kult11rális építés felada
tait. Mindezt összegezve: gyorsab
ban haladnak előre a kommuniz
mushoz vezető úton. 

A bolsevik agitátorok előtt nagy 
fe'ada!ok állanak. Kézeniekvő és 
értheW példákkal kell megm3gya
r,h:niok az egyszerű embereknek a 
Párt, a sz·ivjet állam pol'tikájának 
lt>gfonlosabb k,h'ése:t. Nekik k�ll 
mozqósítan'o'c a Fme'!eket a gazd.1-
sá'<i és politikai fe1adatok P1e1;ol•iá
sára. Neveln'i;\ ke'l a sc:ovjet embe
rC>kel - a n::ne1< egyenjogusá<I·'t �s 
b1rá1s'· o,-át hirrleU5 - lenini-sztálini 
ldc:-1'.éi<ria SZ('!lem :ben. 

A h"'S"Vik :ioitátorok lánqlell.:ü 
h:irc·1sai az ú jnak, m·ndnnnak. Pmi 
é!Pn iiíró; harcos szervezői a ti:me
�p•·n.e'c 

Tú l eren, a b')'sevik agitátor le
feo12zi, me�hí·á!ja az e'ma;:idotht. 
ao: .w11 !bt. min<lazt, ami a fi-ilődés 
fé';'évé vlil",. Soha nem hagyja 
fln-v�1man kívtil a te·m�lésben, a-z 
énít�sben, a do'go7.ók ku'turális éle
t�ben m·1htkoz,í iog-yaté!rns5:ígok:>t. 
llarcol a iogyalékoss:ígok e! lc>n és 

mindent elkövet azok k iküszöbölé- Halottat viswek 

st!re. s amerre halad, 
A pártszervezetek agitációs tö- egy nagy, nyitott seb 

megmunkájának eredményei meg- az utca ma itt. 
mutatkoznak a termelés minden úgy fáj, 
ágában: a gyárakban és üzemekben. úgy ég, 
a bányákban és vasútá l lomásokon, szinte felnyöszörög. 
a ko'.hozo!<ban, szovhozokban, gép- Nem először dobban 
és traktor511omásukon, h:vatalokban, e léptek alatti 
tudományos intézetekben és állalá - Itt 
han a lakosság valamennyi rétegé
ben. 

Lenint ismeri 
minden llicsi rög! 

Még nem feledte A szünet nélkül folyó konkrét és 
céltudatos agitáció mozgósítja a 
dolgozókat a terme'.ési tervek telje
!'ítésére és túlteljesítésére. Ez mu :at
kozott meg p l. a moszkvakörnyéki 
.,Tulaugol''-komb:nát számos bá
nyájában. Az éjszakai míiszakol,: 

Október rohamait! 
A jelszót. 

mind, 
mit a zászlónkra varrtak. 

ó adta nekünk. 
a célt elénk ő tüzte. 

széntermelése lényegesen a lacso- Itt 
nyabb vo:t. mint a nappali míisza- minden kó 
lm!, teljesílménve. A bánya párt
s::ervC'zetei elhatározták, hogy kikü- s utána 
szöbölik az elmaradás okát és a leg-
jobb kommunista agitáto�okat irá-

Lenin szavára 
menni kész, 
ha vízbe. 

nyítottál,: az éjszakai műszakokhoz. Itt 
A halás azonnal jelentkezett: a 

széntermelés 11z éjszakai müs1.akok
Lenint ismeri 

apraja-nagyja, 
fenyőgallyak helyeit 

hallgat 

ha tűzbe. 

nál eme:kedni kezdeti és e!érte a 
napoal i  míisz1ko1< eredménye't. 

Az agitációs tömegmunka ha'.ását Kiket ö 
mutatja a kemf'rovoi nitrogén és 
míitrágyagyiir pártszervezetének ta- ma 
pasztalata is, E gyár ag'tátorai 
rendszeresen tartanak előadásokat a 

sziuek fölött járhat. 
vitt harcba, 

dole-ozók sz:2mára. A lémák kivá- Itt 
las7.lásakor mindig ÍÍ!Jyelrmbe ve-

ö vitt diadalra. 

11'.indennek ura 
a pro{etárhad. 

a Lenin néu 
nagy-nagy szeretettel 

minden parasztnak 
szik a dol,mzók igényeit és kivánsá
ga't. Küli\nösen nagy figye'met ta
nusít a pártszervezet a Mráló meg
iee-vzések és javaslatok iránt. ame• 
lvekct a munkások - az a�itátorok
kal folyt1tfJtt bes7.é'g-et�sek folya- s 

m<in - juttatnak kifeje,ésre. A gvár 
n:írtb:zo!tsága a javaslatok teljesí
tése sor:ín egész sor intézkedést fo. s 
p-an�tosított a dolrrozök kulturáll,; 
életének és ell átásának megjavít:i
sára. 

Az agitációs tömegmunka minden 
rl'' rtszef"\'ezet egvik lep-döntőbb fel
:idata. Ép'len ezért a pártszerve7f'!ek 
arra törekNln°k. hogv a ná'1 kárle
'"e't és a pártnn!(vüli aktívákat mi
nél szé'es<>bb körben vonják be az 
agit,íci6s tömegmunkába. 

a szívébe írva, 
hisz övé a föld ma, 

amit Lenin vett el. 
miről 

gyötrött apái 
álmodnak a sírba' 

Vörös-tér földjéböl 
a kommunárok 

mintha ezt suttognák: 
- Te kedves, te drága! 

Csak te élj, 
s a sorstól 

többet nem kioátuuzk 
és szfoesen mennénk 

akár száz halálba! 
S ha most 

.SZ ;rod mi é� kritikai 
e ·ségkutató pályázata 

valami csuda 
történne itt, 

hogy halálunk árán 
ó életre kelhetne. 

az ucca 
megnyitná zsi!ipeil 

s úgy nórná 
a halát önkénteseit, 

hogy dalos seregük A fe'szabadult.s nC'mcsnk pol itikai 
és r.;3·1.d:is:í�!i fej l0d�sünk út ját nyi
tot,a m�;z. hDr0m e�yben kulturá
J i,. fc-l�me":eJé,;•e is lehdősér,et 
ad0!t. A sznb:trlsél� é�zé•,e felke:tette 
a k•1!lúra i riinti érde!d:idést, ielsza
b,dfto'la az a 'kotó kc:h-Pt E"vr� 
na<{yobb sz5mhan jelenlkczteiz- a 
fiatal !ch tsé,rek müv�5zeli é,'etünk
hl'n. Mindennek ellenére a k!iets•�g
kutat,,s - irocla!mi é'.elünk további 
fej lődésé,ck oly fontos feltétele -
nem vo!t tervszerű. A fiatalok nem 
tudt.-ik, h'>rn forduljanak tanács-�rt, 
ls:ü!önbi'•z/5 lapo';Jioz küldözgette;\ 
murik:iikat. ah0l te·mészetesen nem 
tudlak velük rendszeresen fog-lal• 
kozni. E's5sorban a f,HNSZ feladata 
a i:atal lehels��ek te;yszerű ncw
lésc, melyre éppen ez a p51yázat 
jelenti az els-5 lépést. A pá lyázat 
- mC'lycl ai: frószövetség fontoss�
gáho:, mérten ti'.mog�l - azt ;i célt 
tü;d ki, ho•iy o'.yan f[atal tehetsé�ck 
e��sz sorát iedczze fel, ak'kb'.íl iro
da lniun', új muvcszei kerülnc-k 
maid ki a 1rondos r.eve:és ere<lmé
nye''.énpen. Neves író'.nk egész �ora 
v:i.l!a !kozott örtmmcl arra. hog-v a 
pá'vázat zsürijéberi va!ó részvéte!é
ve! ve;1ven részi ebben a munk�ban. 

A n1lv:í7.::tt C:.7Öv<>rr� n k;:Vf"l4kP .... ·:
.,tfjl!mL•nktsok, pc.'lrasz:fia�lol<, diá• 

kCJ'c, eqvo·c:nis' 't� 
A !:�.,"".i-l izmt!"i épf"és1ne'<. sikerei

nek. a dolq-oz') nép politikai e-. q,z::j. 
s..-: 11 o"f!:z�lm:?!nc'( c:'"edTón ·e1tép ecr,re 
n'l né .... 'ln'( l�u· tt·rirs lg':n•.1e (s. E('r,re 
t{'l','l ül, él�''n'<ct. ha)""cun'tat. ered·"'"'é
n·,c·n!-:.e<; mc..,-�lcvenl:6 m:ívészc!i al!<o
tá:;ra v.!.n E-zUl=s:!n-. 

irod"'h·nl utjnp•<tlásunltr.ak, az. UJ tró,. 
n,::.m.::e::1.1:!<ne'<, mcl�rre a fel-dat me:q
o'di ... :i'1"cn otv n;-q•, �.,.crep vár, lJ Ti 
so�,1•0':bél f<cll kl !ceríilnl<>. 

F',n'!3'< c1�s':X]:té-:;6-c hi)""dc"i m�c, a 
f'l1N�Z ,.Felsza':-il'd'Jlási irod�tml é:; krl
tlk�i te•�-;!'Sé"1!fu•a:ó páiyt:zatá!.'' az 
alá':-bi fcf•é•c-:e!<kcl: t .  A r-S' ' \7;,� ... ., ré--.:"v-'1-t mJ-;,d ..... n llt,rm:ne éven aluli ffa�I, te„s::éssze-
• 

rlntl számll nyomtatásban meg nem J&
lent n10vé•1el. 

2. A p�I ,::zat ;lqai a kilvetke:i:6k: 
.a) vers, 
b) nove'l3, 
e) szlndarab (jelenet eqy• vaqy 

többfc'.v-::>násos). 
d\ re··ó,v. színdarab, i1L fl'mtéma, 
e) irod,!ml, szlnházl és filmkritika, 

3. A p.!ly�m,1vek témaválasr..ás� aza
b.::d, nincs felté!elh:?Z ltötve. 

4. A pál,1á:?at nem Jeligés. A pálvá
z:ól�n�l< nevük és cimük mellett éleb
horu,<at és forylaH<ozásu!<at Is f:?f kell 
tün:etniöl,. A p:11·,amavel<et a M I NSZ 
kulh.iro'iz!'\lyára (Cpest. VJU., Múzeum• 
u. 1 1 .) kell kü 1deni, a bori'é1t'.on „Fol� 
sz,b=dulá5i ptlvázat" Jefzésset 

S. A pályn,i•lve!< bel<llldisének véqs6 
hat:ár!de•e 195f) á'lril1s 4 e. fefszabadu• 
fáo;.•.m¼: öt:'<:11 !< é·,fo;dulój.a. 

6. A pál .·izat dl fai: 
Az a) cso!)o�t ban: 

1. <11i: 31'J.- Ft 
II. d!i: 210 - Ft 

111-X. dl]. S kötet könvv 
ké!t: 

b), C), d) csoporto�ban, csopoÍ-to� 
1 dll: 

1 1 ,  dfi: 
1 1 '-V. d f i; 
Vl-X. dil: 

Az o) cs,...""ort'-:--an: 

10?,.- Ft 
S(l'l.- Ft 
3')').- Ft 
10 kö!Qt könyv 

1.  df i :  50?.- Ft 
I I .  dll : 3?� - Ft 

1 1 1-V. d : I: 1 �  kö•et könyv 
V:-X. dlj: 5 kötet könyv 

E=?r.fn'{'- 1  m'nd.:n c��!;r-tban 10-10 
e!l -mer6 o'dcvelet adunk ki. 

7. A pél•,áent zs'iri (e a leqklválóbb 
magyar lr6kb61 és kritikusokból és a 
fn!N_z l<épvis�!ölb<'II áll. 

Fiab'.ok! Vegyen részt a pályá
zato:i m'nden olvan fiatal, aki ked
vet és tehetséget érez az íráshoz. 
A nálynzat le3yen a MINSZ szerve
zete:nek üci:ye, vegyen benne részt 
az e"és-.: ki\zössé•t- Mutassátok be 
o:''yamüve:t„kct be1;ü' dés előtt az 
:i'1pszervczcl ta"Sá<r'Ínak, hal lgas
,,.,fo'< merr vélcménvüket, használja
· :ítn'< fol segílségiiket. 

Témavnlaszt5stokban forduljatok 
';ülöné-s ficzyc!emmcl a szocializmus 
�pítés"ne'< problémái felé, szolr(álj5-
'.o'c írása'to1,kal az i fjúsá!li egvség 
megteremtését, a béke védelmének 
ügyét! 

itt mindent ellcpne. 
(Fordította: S!K ENDRE) 

A japán vasulastk 
éhségsilrájklial leletnek 

az imperialista e.nyomásra 
Steiian Moraru elvtárs, a ')zál

lítóipari Dolgozók Nt>mzetközi Szf• 
vetségének iőtitkára az elmu lt na
pokban arról értesített bennünket, 
hogy Szövetségünk - programjá• 
11ak és alapszabályának megfelelően 
- erélyes 1; ltak11zást juttatott el az 
Egysült Nemzet<•k Szövetségéhez a 

gyarmati elnyomás, valam'nt az 
amerikai imperi:•lizmus éhség. é-. 
uyomorpol ilikája ellen, amelyet a 
japán Yoshida-kormány reakció•· 
kl :kkjén keresztül folytat. 

Szövetségünk arra kérte az 
ENSZ-t, járjon közbe az amerika i 
kormánynál, hogv bocsássák azon
nal szabadon a letartóztatott sztráj 
koló japán vasutasokat. akik. mint 
köztudom:isú, éhségsztráikba kezd
tet.. az állandóan emelkedő árak 
m'att és béremelést követeltek. 

A továbbiakban felhívta, hogy a 
megszálló imperial isták hagyjanak 
fel az emberi jogok ál landó megser
légéveJ. tel jesítsék a vasutasok kö
vetelése:!, a_ szakszervezeti szabad
s·�got i lletően,. vécrül pedig- szüntes• 
�6!< be a japán dolgozó tömegek cl
leri i rányuló úgyneyeze(t éhségpoli 
tlkát. 

A közlekedés szervezett dolrrozói 
telje!' �lO!idaritást nyilvánít a 
sztrájkoló szaktársak iránt és nú1 
den tekintetben támogatja őket har 
cukban. 
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E MLÉKEZÉS 
LENI T Ili .LÁLÁR 

· 1924 január 22-én, egy ködös, h!deg 
f""'o�z:cvai rerrge�e�. �z L sz.!mú izzó• 
lámpagyár munkás!akásainak lakói ház· 
értekezletre gyültek a gyár közeli klub• 
helyiségébe. Az ilyen házi gyü!é�e!( 
rendszerint lcedilyes összejöve'.e:c!é vol• 
tak, ahol a heti munka után pihenő em
berek ieszte:enül e'.beszélgettek, Ar.ii
·1 "f 1 t :re::be :�"?tcm, 1.n··_;nr;s éc!cr
ötlott a szemembe. A gyárban dolgozó 
kommunisták külön csoportba ü:tel<, 
ür�s szé::so,ok között. Pedlg a bo'.se· 
vistá', sohasem különülnek. el a tömeg
től. A többieknek ls fe'.tünt ez és va
lami feszültség volt a levegőben. 

ft. öszünésemet a!ig fogadták. l(o• 
moran, hangta'.anul néztek ma• 

�uk elé, mintha kerülné;< egymás te
kintetét. Egyesek a szemü!,el dörzsöl• 
lék, mintha ma erős�bben marta vo'.nd 
azokat nz újságpap:rba csavart ma· 
horka füstje. Egyesek köh:'cse'.tek, de 
m:ntha csu!<lottak vo!na. J\.\egkérdcz• 
tem: ,,Mi van veletek, úgy ültö!, itt, 
mint a siralomházban?" - Várj csak, 
mindjárt te is úgy fog�z ülni" - mo
ro�a s:iomszédom a foga közt, 

A párttitkár helyettese félreh·vott. /\ 
folyosón egy percre megtorpant, mint• 
ha nem jött volna ki hang· a torkán. 
Aztán suf,!la: .,Lenin meghalt" . . .  

Arra már nem em:ékszem, hogy ho• 
gyan kerü'.tem vissza a helyem�e -
de a szomszédomnak Igaza lett. Most 
már az én szemem sem bírta a ma„ 
horka füstjét. 

l(özbcn mult az idő, az ülést senki Ssl 
nyitotta meg. Az emberek türelmetlen• 
kedni kezdtek, Végre mel!érkezett n 
párttitkár, aki e:rohant a körzetbe meg• 
tudni - hátha mégsem igaz? 

Egyenesen az eme'.vénvre ment. Egy• 
szerre csend lett; feszült, n:,,ugtalan 
:se"·'· 

Elvtársalc! Felmérhetetlen veszte-
ség érte o�szágunkat, népün

:•c•. a vilá't dc.'!J:cz:J't. f\!�. fY vcz5rP!!k 
és tanítóm�sterünk, Vladimir lljics LI'• 
n·n n'ncs többé! 

Nehezen emell:edett fel mindenki d 
helyéről. Allva hallgatták meg az ó,eg 
bo'.scvik mun!.ás rögtcnzi;tt em!5':bc• 
súdét. Hal!:an, sírástól eifojtott han• 
tro11 cJ:ne'(-:-��l'< '\ '-'"'r--z--.vJ---�1':fi:, � for
radalmi gyász:ndulót. Még egy d;:.r.i• 
big á'h·a maradtak. A:itán szétoszlott � 
lllkógyúlés, 

A behavazott város szürke lett, m•nt 
az ó'.om. Az utcákon, a vi[amcso!·:o!l, 
a boltokban kisírt szemű embere:, hiába 
crőlködte'.,, hogy közömbösnc:,, eröse:,
nek mutassák magu.!:at. Mintha a;s 
ór:ási város m:ndcn csa'.ádja egyszerre 
ve�ztette vo!na el legközelebbi hozzi
tartozó ját. 
A ravatalt a szaksz�rvczetek pa-

lotájában áliito!ták fel. J\:eg
kezdődött az ország búcsúj, nagy ha• 
loUjától. A gyára!, munkásai, amcny• 
rrtire lehetett, szervezetten igyc.',eztek 
clvonu'.ni Lenin előtt; a pályaudvarok 
szakadatlanul ontották a parasztok él. 
munkások tömegét az ország m:ndea 
részéből, Hét nap és hét éjjel ál:tak a 
szakszervezeti palota körüli utcá'.,on vé• 
ireláthatatlan sorokban az emberek. 
S-10-12 órát türelmesen várakozva, 
hogy még egy búcs:ípillantást vetl:es• 
senck Len·nre. Pedig a fagy még 
fltoszi.vában is szo'.·atlanul erős vo:t. 
36-38 to:, nappal, éjjel jóval 40 fok 
a!á szállt. De ki törődött itt most a 
faggyal? 

Bár hatalmas máglyák égte!, az ut• 
cákon, azok, mint óriási gyertyák egy 
ór:ás ravata;a e'.őtt, inkább csak a 
gyász és a szeretet szimbó:umal vol
tak, amel:yel az ország népe utolsó út
jára kísérte vezérét és nagy tanítóját. 

ÉS amikor a nyolcadik napon e!hang, 
zott Sztálin búcsúja, történelmi fogn• 
dnlma arról, hogy becsii'.ctlel iogja 
végrehajtani Len,n végakaratát, meg• 
őrzi a bo!sevik párt tisztaságát és errv• 
ségét, a munL:ásosztály és .i do:gozó 
parasztság szövetségét, a törhetetlen 
k itartást a prolehrlátus nc:m:et!.özi 
szolidaritása mellett, - eld'"rJültck a 
!(remi ágyúi, lcescrvesen és további 
harcra h'.v6an bűgni kezdtek az összes 
gy5ri szirénák: öt percre - míg az 
üvegkoporsót levitték a mauzóleumba 
- m�gde�medt az é'.et az egész óriási 
orszá�ban. Az emberek levett föve·mel 
rr.eGá!ltak az utcán, a l.ocs"k az úttes• 
ten, a vonato'., a nyi!t pá'.yán. Cs m:n
den'.<i csa': a�ra az emberre gondo!t, 
a'c:ne:c m:nJen gondolata, lánqeszc, tu
cfá�a. vasakarata, sz'.véncli minrlen dob
ban:ísa az e'nyomottaké, a kizsi!m1á• 
nvolta'(é volt 1':s így gondo'.tak rá a 
földgolyó minden rész( n nz elnyomot
tal, és k izsál.mányolta\ ahol csak tá
vol! hírét Is hallották Lenin nevének. 

H. Gy. 

A közlekedés dolgozói támogatják a harcot 

a munkásvándorl is el -en 
A minisztert11nács 11 Népgazda

sági Tanács előterjesztésére határo
zatot hozott. az ipari munkaerőgaz
dálkodásról és �zakképzésről. 

A határozat mi:gemlékezett arról, 
hogy 1949 januárjától 20.000 új 
munkás került a gyár- és épltü
iparh:i ?.s ez munkaeröi1i {i 11vt idé
zett elő. A hiány el,ösorba·n szak
munkásokban mutatkozik. Súlyos
bítja a helyzetet, hogy munkaerö
vándnrl ás indult meg a gyárak kö
zött és a gyáriparból a kisipar 
felé is. 

A munkaerőhiány melleit meg 
mindig vannak munkát keresők, de 
mcgállapíthatö, hogy a gyáripari 
munkások munkanélkülisége meg• 
szünt és a munkanélkül isJget mun
kaerőhiány váltotta iel. 

A munkaerögazdálkodás és szak
képzés jelenlegi állapota, valamint 
a munkaerővándorlás. az ötéves 
terv teljesítésében nehézséget idéz
het elő. Döntő fordulatra van tehát 
sz.ükség. Ennek érdekében a mi
n isztertanács rcndelellt':'l szabólrnzta 
az összes megoldandó kérdéseket. 

A rendelet a táppénz ielemrlé5é• 
vel anyagilag is érdekeHté teszi :i 
dolgozókat, hogy huzamosabb ideig 
dolgozzanak egy munkahelyen. 
Ugyanakkor megszorításokat rf'ndel 
el azokkal a munkavá! !a lókkal 
szemben, akik :í l lami üzemekből ön
kényesen. a vál!alatvezetű jóváha
gyása nélkül távoznak el. 

A Közlekedés- és Postaügyi Mi-
11 is1.tériumban és a fr.lügyeletük 
aliitt á l ló h ivatalokban, iizerne!,ben 
11 nem feltétlenül m íi�1.Jki képzett
séget igénylő munkakörben foglal
koztatott mérnökök,-{ és techn iku
so!<a( úthelyezik ü1.cmi míbzaki 
munkára 

Nagy számban kell a niíket be
vonni például a közlekedésbe, ahol 
�ondoskodni kell a rról, hogy nőket 
jelentős arányszámban képezzenek 
ki szakmunkássá, 

A minisztertanács egész sor ren

delkezéssel, többek közölt az ipa• 
rostanu!ók kiképzé�i idejfoek a 

könnyebben elsajátítható ,zakmák
ban egy évre, a !Gbbi szal·mákban 
másfél, i l letve két évre leszál! ításá• 
ml siet megoldani az ipari munka
erűgazdálkodás és s;:akkfpzés hiá
uyosságail és új feladatait. 

Szakszervezeteink ell'gct tesznek 
a m iniszlertan:ícs fl'lhívástínak, 
111egvizsgálják saját munkaterülelü
kün a munkaerögazdálkodás és 

szakképzés ügyét és meg iogják ja
vitani e tcren végzett munkájukat. 
Ai eddigi hevenvészclt int��kcdése
ket tcrvszeru, előrelátó munka fogja 
felváltani. 

Szakszervezeteink támogatni fog
ják iizemeink, nemzeti vúl la lataink 
vezetőinek munkáját. Felvi lügosíto 
munkával meggátolják a munkaqrő-
vándorlást. 

Szakszervezeteink tudatosítani 
fogják a szakképzé;, iontosságát, 
elősl'gítik a tanfolyamok hallgatói• 
nak toborzását, megvívják a nők 
munkábaá]l[tásával szembeni előíté
letek elleni harcot. Tám0galják az 
oktatást, felveszik a küzdelmet a le
morzsolódás el len. 

A közlekedés szervezett dolgozói 
megértették a min isztertanács in
tencióit és el vannak határozva 
arra. hogy támogatják a harcot a 
munkás\'ándorlás ellen. Ft'lvilág<>
sílják szaktársaikat, hogy azzal, 
hogy munkahelyüket csnélgetik, sú
lyos kárt okoznak népgazrlas::igunk
nak és gátolják haz.lnkban a szo
cial izmus építését. 

Dolgozóink el vannak szánva 
arra. hogy továbbfej lrsztik szakmai 
tudásukat, jelentkeznek átképző- és 
\ovábbképzö tanfo lyamokra, hogy 
1gy rnag�sabb képzettséggel, jobli 
munkamodsz_erek elsajátításával, 
nagyobb telJesítrnénnyd járulhas
sanak hozzá az ötéves terv vé!!fe• hajtásához, a szOPiali1mus épít�sé
hez . 

n Manar Dolgozók Párlia� Rákosi Mátyás elvtárs vezetésével elöre az ötéves terv győzelméért ! 
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A V I LÁG M I N D E N S É G  
Hogyan születnek a csillagok? 

- Hol van a körnek a kezdete? 
Es hol a vége? A válasz kézen
lekvö; r1incsen kezdete és nincsen 
�ége 

Hogyan született a világegye
tem? 

- Itt, - mondja a primitív elme 
és rámutat a kör egy tetszőleges 
pontjára. 

- így. - hirdeti Mózes I. 
könyve, a Genezis: a világ hat nap 
al�tt teremtődött, s a nagy kezdet 
elott a semmi lebegett az űrben. De 
az  ellentmondások özöne hamar 
fejbeveri a gondolkozót. - Kezdet
ben teremté isten a mennyet és a 
földet és mondá: legyen világosság. 
S csak a negyedik napon teremtette 
a napot _ • • Es addig? 

Miböl áradt a fény, a meleg, aml
iól az élei /akadt? 

szakadtak ki a Napból, de a centri
fugális erő és az egyetemes tömeg
mozgás olyan köralakú pályafutásra 
kényszerítette ezeket az égitesteket, 
mini a zsinóron pergetett követ. E 
köralakú pályák egy síkban helyez
kednek el és irányuk a Nap tengely
forgásával azonos. 

kilenc és félbi lHó kilométert futnak 
meg. 

A Nap összeütközése egy szom
szédos égitesttel épen ezért annyira 

A Nap tömege 330.000-szer na
gyobb, mini a földé. A csillagászok 
mégis „sárga törpének" nevezik. A 
világmindenségben rengeteg az 

) ilyen „sárga törpe". Legtöbbjük kö-
rül bolygók keringenek. Jelenlétüket 
azonban nehéz felfdezni, mert ki
hűlt önfénynélküli égitestek. A 
,.sárga törpék" melleit ritkább szám
ban vannak az „óriások", mint pél-
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dául az Antaresz, melynek tömege 
480-szor nagyobb a Napénál. 

sem valószínü, mint az, hogy ha 
200.000 évben egyetlen egyszer 
emeljük fel puskánkat, hogy vaktá
ban egy tőlünk 100 km-re lévő tíz
fillérest eltalá ljunk • 

Az égitestek anyaga azonos a 
föld 96 elemével. Az anyag építő
köve az atom. Az atom bizonyos 
mértékig mint bolygórendszer fog
ható fel, melynek ugyancsak van 

központi magja (napja) és bolygói. 
A végtelen nagynak és végtelen ki
csinek nagyjában azonosak a tör
vényszerűsége. 

Hogyan születnek a csitlagvilá
-�ok? A világűr különböző léressé
geiben gázha lmazok tömörülnek. 
Ezek robbanás következtében meg
semmisülő öreg égitestek sugárzó 
gáztömegeiból keletkeztek. Ez a 
halmaz gömbformát ölt és en
nek belsejében az áramló gázok 
mozgásba hozzák az eddig mozdu
latlan tömeget. Az egyetemes tömeg
vonzás hatására e gömb saját ten
gelye körül forgó mozgást végez, 
sűrűsödik és így forgási sebessége 
egyre nő. A sebesség fokozása foly
tán a halmaz egyenlítőjén elhelyez
kedő részek igyekeznek leszakadni a 
ködha lmazról. 

A kezdetleges értelem, ha egyete
mesebb ismeretekre akar szert tenni, 
magából indul ki. Tudja, hogy ő is 
megszületett egyszer, s a tapaszta
lat azt mondatja vele, hogy egyszer 
ö is meg fog halni. A semmiből 
kezdte, s a semmiben fogja végezni. 
S e gondolatsor példájából követ
keztet a világegyetem születésére 
és halálára. Arra persze nem gon
dol, hogy nem a ,.semmiből" jött 
létre és nem a „semmi be" enyé
gzik. 

A centrifugális erő fokozott fellé
pése folytán a gömbből lassan le

Szabad szemmel a lig négyezer pényforma lesz. Ha most ehhez a 
csillagot látunk az égen. Teleszkóp- lepényhez egy másik köd vagy csil
pal sok mi l liárdot. Ennek ellenére a Iagrendszer közeledik, ez vonzása 
végtelen tér csillagok és bolygók ki"vetkeztében ködünkből ellentétes
szempontjaiból nézve úgyszólván irányú gázkisugárzást idéz elő. E 
üresnek mondható. Bolygórendsze- , kisugárzások aztán gomolyagokba 
rünkhöz legközelebb lévő állócsi llag tömörülnek. Ha e gázgomolyagok 

Vi lágok csakugyan születnek, s 
t,aláluk is van. De a kezdet nélküli 
mindenség élete örökkévaló. A víz 
forrpontján nem hal meg, hanem 
gőzzé alakul és jéggé lesz, ha hő
mérséklete a fagypont alá sül lyed. 
Az am1ag, mely szakadatlan moz
gásban van, ál landó átalakító mun
kát végez. Az anyagnak ezt a 
munka végzésére való képességét 
energiának nevezzük. S mint aho
gyan az anyag nem pusztul el, csak 
más és más megjelenési formát ölt. 
úgy az energia is megmarad, csak 
munka megnyi lvánulásaiban vá lto
zik, s eszerint alakul át. 

A gyermek azt hiszi, ő a világ 
középpontja,  belőle indul ki min
den, s halálával minden vele is 
pusztul. Ez a szemlélet rányomta 
bélyegét az ókori népek világképé
nek kialakulására is. A világmin
d!"nség középpontja a mozdulatlan 
föld volt, s a többi csillag és boly
gó e roppant tekintéllyel felruhá
zott égi lest körül helyezkedett el. 

Ma már tudjuk, hogy ez nincs 
így_ Tudjuk, hogy Földünk jelenték• 
telen bolygó a világmindenségben, 
mely nyolc bolygótársával egyetem
ben a Nap körül kering, melyből 
egyszer, néhány milliárd évvel ez
el6tt kiszakadt. Miért keringenek a 
bolygók a Nap körül? 
, PiYkor mint kilőtt 2arittyakö1ek 

/NAGYKUTYA 

súlya körülbelül annyi anyagot tar
talmaz, mint a mi Napunk, megsűrű
södnek, csillaggá válnak. 

Valószínű, hogy ez az átalakulás, 
ez az á l landó ujjászületés és halál 
az atomenergia átalakulásának 
függvénye. 

Ime teljes a kör. Világok szülei
a Centaurusz Alfa. Ha erről az égi- nek és halnak, minden állandó moz
testről rádióüzenetet adnának le, ezt gásban és változásban van. a ré
a földön csak négy és egynegyed szek átalakulnak, eltűnnek, megsem
év mulva tudnánk felfogni. Már pe- misülnek és újraépülnek. de az 
dig a rádióhullámok egy é\'. alatt .,,·gész" határtalan. és örökkévaló. 

Hogyan segíti elő 
a munkaversenyt és az ötéves tervet 

a műszaki értelmiség ? 
Országunk szociális célkitazésü 2. Céltudatos beruházással be-

alkotmánya, a dolgozó nép szel- szerzik és üzembe állítják a nagy. 
Jemi, kulturális és gazdasági ellá- teljesítményű munkagépeket és .�zer• 
tottságának kiépítését biztosítja. számokat. 
Kimondja, hogy minden munkaké- 3. Ujítási javaslatokkal javítják 
pes áJ:ampolgár joo-a, kötelessége a gyártási eljárást és módszereket. 
és becsületbeli ügye, a képessége 4. Szer1Jezési intézkedésekkel és 
5zerinti munkálkodás. Előírja, hogy alapos munkaelökészítéssel viszik 
a dolgozók munkájukkal, munka- keresztül az egyes műhelyosztályok 
versenyben való résztvételükkel, a munkáit. A műhelyekben a termelés 
munkafegyelem fokozásával és a időrendbeli folyamatosságának meg. 
munkamódszerek tökéletesítésével felelően állítják egymás mellé a 
szolgálják a szocialista ép ítés munkagépeket, folyamatos munka 
ügyét. Biztosítja a végzett munka elérésének érdekében, a szállítást 
mennyiségének és minőségének utakat megrövidítik. a szertárakat 
megfelelő díjazást és a szoci ális a műhelye,�hez közel hozzák, a szer
juttatásokat. Ezek miatt a műszaki számokat, az erő és munkagépeket 
érte:miségnek a munkával kapcso- a kiszolgáló berendezésekkel együtt 
latos helyzete megváltozott. Fizikai tökéletesítik és üzembiztos állapot
és értelmiségi dolgozó egymáshoz ban tartják. 
közel került, míg a fizikai dolgozó 5. Fokozzák az egyéni teljesít-
a műszaki értelmiségben segítő ményt 
munkástársát látja, addig az  érte!- a) a szfahánovista munkamódsze-
miségi do'.gozó a fizikai dolgozó- rek fejlesztésé1Jel; 
ban ötletének, elgondolásának ki- b) a norma-bérrendszer kiter;esz. vitelezőjét tekinti. tésével; Az a lkotmány a haszonra való c) a munkamódszerek és a mun-termelés helyett a lervgazdálkodáSt kaeszközök tökéletesítésével és 4 vezeti be. Ennek első ál lomása, az 
idő előtt te'.jesített hároméves terv munkafegyelem fokozásával; 
volt. A fejlődés második ál lomása, d) az egyéni munkaversenu ki• 
az ötéves terv_ Itt gazdasági éle- építésével; 
tünknek új alapra való fektetéséről, e) a munkaeröttel és az anyag • 
átszervezéséről. a fejlődés meggyor- ga/ való takarékossággal; 
sílásáról van szó. azért, hogy a f) a regie-munkaerö rovására, a 
magyar dolgozó nép gazdasági és termelő munkaerő növelésével; 
ku:turális színvonala tovább emel- g) az üzemi együttműködés k,-kedjen. építésével. a tapasztalatcserével, a Tekintettel arra, hogy a közleke- munkamódszer átadással és a bri• dés mindenekelőtt mű�zaki problé- gádmozgalommal; ma és a vasut országunk legna-
gyobb fuvarozási vállalata, az öt- h) a műszaki értelmiség bevoná
éves terv megyalósításánál, a vas- sával megteremti a komplex brigá-
út műszaki értelmiségére nagy fel- dokat. amelyekben az értelmiség 
adat hárul. A MAV Eszaki Járómű- feladata a végzendb munka szel
javító Nemzeti Vállalat, a vasúti lemi megszervezése és az akadá
járómíívek és berendezések üzemké- lyok energikus elhárítása: 
pes és üzembiztos állapotban való i) végül megszervezik az üzem 
fP.nnlartásával kapcsolódik bele az legjobbjaiból, legkiválóbbiaibó! a 
ötéves tervbe. Ez a belekapcsolódás csúcsbrigádot. Ez írná elő a foko
csak a munkaversenyen keresztül zott egyéni felelősséget. képezné 
lehetséges; itt a műszaki értelmi- tovább a szallmunkásokat: ez álla
�égnek konkrét feladatai vannak. pítaná meg a selejt kiértékelésétiek 
Ezek: a verseny megvalósításának feltételeit; az előbbiek keresztiilvi
biztosítása, a figye'.emnek a szűk te/éhez megtenné a szükséges in• 
kereszlmelszetekre való iránvítása, tézkedéseket, szem előtt tartva az 

a gazdaságo�abb, a racionái isabb, üzem rentabilitását. Ez hajtaná 
a jobban szervezett minőségi ter- végre az iizem átcsoportosítását é,� 
melés megvalósítása, a selejt és a állapítaná meg a kaparitás kihasz
forgótöke csökkentése stb. nálásának és a foglalkoztatás szá• 

A műszaki értelmiség tudatában zalékának nagyságát. 
van annak, hogy a munkaverseny Fömühelyünk üzemgazdasági o;.,z. 
célja a minőségi árut előáll ító több- tályának feladata a fentemlítdl ter. 
termelés megvalósítása és az ön- melésl feltételeknek a kézbentar
költség fo'.yamatos csökkentése, tása. Mi, az üzemgazdasági osztály
Ennek módozatai a következők: ban dolgozó műszaki értelmh,égek 

J. üzemi terv készítése, amely- hisszük, hogy osztályunk az ötéves 
ben részletesen megállapítják a teru terv során e feladatnak, a mu!t 
müszaki, termelési, anyage/osztási, eredményein felbúzdulva, teljesen 
munkaerőszükségleti, pénzügyi és meg fog felelni .  H isszük, hogy fő. 
szociális vonatkozásait. E kérdések műhelyünk a kitűzött célt idő előtt 
szoros összejü.ggésben állanak egy- el fogja érni. 
mással. s mindegyiknek a vele ki
egészítő résszel összhangban kell J 
lennie. 

CSILLl!.R FERENC, 

az bzakl-F6mühely Ill. oszt61y,nak 
múszakl felüqyel6Je. 

Kimagasló eredményeket értünk el 
a 2000 tonnás mozgalomban 
- Kitünő teljesítmények 
a szocialista versenyben 

A szoviet mozdonyvezetők példá
j ára a vasút Politikai Osztályának 
kezdeményezésére 1949 júliusában 
a legjobb magyar mozdonyvezetők 
elhatározták, hogy a réginél sokkal 
nagyobb terhelést fognak továbbí
tani mozdonyaikkal, anélkül, hogy 
a mozdonyok időelotti elhasználódá
sának veszélye fennállna. !gy in
dult el nálunk a 2000-tonnás moz
galom és 

augusztus 13-án már 13 nagyobb 
terhelésű vonat iutott a pályákon. 
1950 január 4-ig bezárólag a két
e:rer tonnás mozgalom keretében 
3245 túlterheléses vonat összesen 
850.727 tonna túlsúlyt továbbított. 
Sztahánovlsta mozdonyvezetőink 

ezzel a teljesítményükkel közvetle
nül 425.000 forintot takarítottak 
meg népgazdaságunknak. A valósá
gos megtakarítás azonban ennél a 
számnál jóval nagyobb, mert a tul• 

terheléses vonatok következtében 
meggyorsult a szállítás és ez a ko• 
csifordulók idejének csökkentését 
elősegítette. A 2000-tonnás moz, 
galomban a legnagyobb teljesít. 
ményt Sztálin elvtárs születésnap
ján érték el vasúti dolgozóink. 

A legkimagaslóbb teljesítményt 
eddig Szegedi István mozdonyve• 
zető, Kassai Jenő fűtő érték el az 
Eger-Putnok közötti útszakaszon, 
ahol a szokásosnál 1 40 százalékkal 
nagyobb terhelést továbbítottak. 
Ugyancsak kitünő eredményt ért el 
Csóka János mozdonyvezető és 
Bencze István fűtő, akik Dorog és 
Komárom között 84 százalékkal, to
vábbá Karsa József mozdonyvezető, 
Hajdu II .  Pál és Bárczi Károly 
fűtök, akik Miskolc és Hatvan kö
zött 75 százalékkal nagyobb terhe
lést szállítottak. 
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Az üzemi gyűlés javasolja élmunkás- kitüntetésre l 

Balda . István pályamunkást , � 
239 dolgozónkat tüntet ki a Szaktanács január 16  és 21 között 

A kitüntetésekkel együtt osztják ki  a nyereségrészesedési vissza
térítéseket is 

tl'ze..meink dolgozói az elmult 
JJapokban Ie:keshangú üzemi gyű
llésdken jalölték a sztálini műszak
ban legjobb eredményt elért mun
kásokat és értelmiségi dolgozókat 
élmunkás és kiváló mu.nká.s kitün
tetésre. 

A fünkéa.nács élenjáiró vasutas 
clolgozóink köz.ül 206 élmu�ást 
és 33 kiválómunkást tüntet k1• 

A Szak.szervezetek Országos Ta
nácsa összesen több mint 3000 
munkást és értelmiségi dolgcz6t 
tüntet ki január 16. és 21. kö::ött 
a szak.�zervezeti napokon. Itt 
osrtjálk ki ia sztálini munkaver
�enyben kitünt sztahánovisták, e. 

kimagasló eredményeket elért dol
gozók ,a kiváló műszaki értelmi
ség között az élmunkás-kitünteté
seket. 

A Szakszervezeti Napokon az 
üzemi bizottságok titkárai szá
molnak be a dolgozók előtt a sz.tá• 
lini felajánlás, a sztálini mü�ak 
eredmény,eiről. Ezt dolgozóink 
megtárgyalják abból a célból, hogy 
azokat az eredményeket, tanulsá
,,.okat amelyeket 1a. munkaverseny
ben �ereztek, átvigyék( és al�a}
ma.zzák ,az ötéves terv végrehaJta 
sánál. 

Ezeken a napokon osztják ki a 
:nyereségrészesedés vtssza,térítési 
�talmalwa.t is. 

A nyereségrészesedés 40 száza
lékát, mint edt:Lg is, az üzemek 
�zoc:ális és kulturális céha for
dit.iák, igy ebből az üzem vah• 
mennyi munká!',,'.J. részesül-

A7. üzemi gyűléseken maguk a 
dolgozók jelölték ki azoikat az 
élenjiró munkásokat, aldket érde
mesnek tartolta1k ania, hogy a 
sz�..ktauács kitüntetésében részP
süljenek, 

Bókésceabán az osztálymémök
ség dolgozói január 3-án brtották 
üzemi gyűlésüket. Itt Vidovszky 
István termelési folelős ismertette 
nagy l-elkesed€s mellett, ho� _a 
Szakbnács újobb élmunkas-ki
tüntetéseket adományoz és ebből 
a békéscsabai osztá.lymérnök�ég 
üzemi dolgozóinruk két kitüntetés 
jut. Ismertette a kitüntetés elnye
resenek feltétdeit, majd bej2len
tette, hogy az üzemi három..�zög 
értekezletén Balda fatván pilya
munkást és Váli István kovác�ot 
hozták j,avaslatba élmunkás ki
tüntetésre. 

Megindult a vita : érdemes-e ez 
a két elvtárs arra, hogy népi de
mokráciánknnk ezt a magas ki
tüntetését m�gka.pják. Egymás
után szólaltllk föl Micsi Sándor, 
Pata} György, Helfrich József, 
Frank6 András, Lapi.s Péter, Wag
ner Márton és Suri11á.s Pál. Meg
látszott, hogy a résztvevők isme-

,,354 százalékot teljesítek" 
mondja büszkén Csadó Magda 

fúrós, ifjúmunkás 
Csadó Magda, az Istvántelki Já 

tómüjavító NV ifi fúrósa hat hó
napja végzi már munkáját. 

- Szeretek itt dolgozni - mond
ja mosolyogva, mindig meg akar
tam mutatni, hogy mi nők egyenlő 
dolgozótársai vagyunk a férfiaknak! 
354 százalékot értem el tegnap
előtt. 

- Szeretném, ha szaktársaim ne 
.,betolakodónak" néznének. Becsü
letesen igyekszem elvégezni mun
kámat és viswnzásul csak azt kti
rem, hogy végzett munkám után 
itéljenek meg! 

- Ori:mmel fogok hozzá az öt
éves tervünk rámeső részének 
gyors megvalósílásáhozl Igyek
szem szaktudásomat ál landóan fej
leszteni, hogy jól megálljam a he
lyem' 

• 

Egyre többen Jelentkeznek a vas
utas főmühelyekben női munka
erők, akik mind a női egyenjogú
ság népi demokráciánk-adta jogá
val élve, ki akarják venni részüket 
ötéves tervünk időelőtti megvalósí
tásának dicfséges munkájából. 

Munkában 

az üzemi balesetelhá ílási lelelös 

és a beteglátogató 
Felkerestük Dévén(Jl Rezső elv

társat, az lstvántelki Járómüja
vító NV ein ik dolgozóját és meg
kértük, hogy röviden adjon számot 
munkaterületén szerzett tapasztala
tairól. 

- Balesetkimutatásunk a ta
vaszi hónapokban igen magas sta
zalékot mutatott. Keresve az oko 
kat, megállapítottuk, hogy a nagy
számban felvett ú j  dolgozóink szen
vedik a balE'setek jelentősebb részét. 
Az üzemi bizottság irányításával 
Falusi Sándor osztály szociálpoliti 
kai felelős, műszaki vonalon meg 
szervezte dolgozóink folyamato� 
balesetvédelmi oktatását. 

Az oktatás eredménwként 60 st.a
zalékkal csökkent a balesetek száma. 
A balesetelhárítás kérdéseit, a bal 
esetek elleni védekezés módozata:1 
az üzemi hangos h íradón keresztiil 
és a röpgyüléseken is á llandóan 
napirend,·n tartjuk. 

A má,ik igen fontos teendőnk 
volt a b< teglálogatások fokozottahh 
megszervezése és annak heh·e� 
végreha jtása. Talán ez volt a leg 
nE>ht'7.Phh feladat! Türelmes, hosszú 
Mvilágosító munkára volt szükség 

ahhoz, hogy mindenki megértse, 
hogy a heteglátogatáson keresztül 
eb·;sorban beteg munkástársaink 
érdekeit szolgáljuk. Nehezen akar• 
ták megérteni egyesek, hogy köt<-'
IPsSé.!;iink a ht>tegséget szimuláló 
<lolgozótiírsoink •t fE'lvilágosítani 
helytc!en mJgabrtásukról, hogy a• 
ilyen dolgozó árt önmaizának es a 
becsületesen <ll>lgozó összvasuta� 
sfümak i�! 

Ueteg1 átogatása ink megszerv�zé
�ében, kü l iinösen kitiintek Csr'ir!fÖ, 
Völgyes, Tumka, B'.inhidi elvtár
sa'nk. Jó m•mkájnk eredmé,ve, 
hozy a mun'dba gyógvultan vissza
térő do!r:ozMhsaink megelé::;edet 
ten rnon<l;1k: bcter-ségünkben segí
te!t a szakszervezet! 

A t ,í „l!lém Jsifi7et�s<' n1 lunk vasu
tasr,!,nál m1r régnta eltér a többi 
sz�kmák OTl-rendszeretől. Nálunk 
a tápnénz kifizetése az iizemben. a 
renrle� bérfizel,ssPl eD'vütt történik. 

Mi. istvántt'lki dolgozók, hálával 
g-ondo)1 1nk Pártunk és annak veze
tfíje, R.iikosi el l'társ bölcs ininvítá
snra é� gond1Jsko,l:ís1ra. mert ami,  P 

a mu'tban v,ígvtunk, mo�t betel t<>
sPdPttl 

rik a s,aktán::a.kat, tudják, hogy 
érde.r.esei'.t az é)munká jelvé.1yre. 
Meg is egyeztek a következő hatá
rozatbJn :  

Az üzemi gyűlés élmunkásnak 
ja1JC1solja Bal-da István pályamun
krist. Bald1, elvtárs teljesítményét 
1940 julius 1-től d�cember 31-ig 
129 százaiélcról 200 százalékra 
emelte. A sztálini felajánHsok so
rán brigádja a 135 s-iázalélros fel
aján!ast 23 � s�ázrilélcra tel./csí
tette. A sztálini mül:'zc.kban át!a
gosan 175 száz�lék'-Os tcljesít,mém1t 
ért el. A munln minősége Ufo• 
g/Í.sta1an. ]fonkamódszcrét bri
gádja. tagjainak átadt". A mmiha
fegyelcm megs:.Hárdíti sa terén 
nemcsak s,r,i,it mu11lcaterületén, 
hanem. az eg5sz ibemi bizottslÍg 
területén is kiváló eredmén11eket 
ért el. A? anyagkir�kásolrnál új 
mur-kmrnódszerelcet all�alma�ott. 

Az iizcmi g11flés élmimkásnnk 
Javasolja Váli István kovácsot. 
Vá1i elt>társ teljesítményét 1949 
julius 1-tól december 31-ig 110 
százalékról 129 sz,,zalékr" emelte. 
A sztálini felajánlások során bri
gádja a vállrtlt 125 szávrlé1cot 1:?9 
százalék·ra teljesítette. A sztálini 
mííszakban 164 száza1é1w, tet.ie
sítm,ónyt ért el. Jlfonl.áj6.nrrk mi
nősége kifogástalan. Mu.n]:amód• 
szerét briglÍdjának átadta. A 
mun1cafegyelem terén élen jár. 

Fei•tiek ahpján ae üzemi gyű
lés megállctpítj.�, hogy Bald!l Ist
ván és Váli István J;;artársak a 
Szak+anács szabályzatában lefek
tetett alapelveknek megfelelnék, 
ezért őket e1munkás kitüntetésre 
javasolja. 

Az U?emi gyülés dolgozói nan 
lelke�edésqeJ fogták ezután körül 
Balda és Váli elvt:ír"-akat és mele
gen gratuláltak nékik-

A zalaegerszegi fútőhóz 
dolgozói ugyancslk üzemi gyűl�
sen tárgyalták meg, hogy a szak
társak kfüül kit javasoljanak a 
mag,as kitüntetésre. 

Az üzenú háromszög egyönte
tüen Nagy István fűtőházi gépla
katos enztergályost javasolta lú
tüntetésre, amelyhez a szaktársak 
honá:zólt:ik. moj:l közösen meg
indokolták, miért tartják érdemes• 
nek Nagy Istvánt a Szaktanács 
kitüntet1:sére. 

Nagy István a zalaegerszegi 
fütőhá,;náz a. legjobb és legltiemel
kedőbb szakmunkás. Mu1•lcáját ön
tud.ato8'::n vé!]zi, m1tnkástársait 
·megbecsiili, tapasztalatait, mnnha
módszcrét átadja szaktci, sain.�1,, 
magáévá teszi a s�ocialista mv.nk-a
verse11y minden kérdését, s abb,zn 
á'l ndóan k 'emelkedő tsljesítmény• 
nyel vesz részt. 

Nagy lstvá,i suiktárs a sztálini 
munkafelajánláMlc során vállalta, 
hogy egy darab 370 soro:at >'í. 
emelfyúorsót a11yával, egy darab 
vasg_l!afoqép szuper késliefogcíj,:it 
mcgj�dlja. Uyuancsak vcíll>lta 10 
d::rab mosófeclélc.�r,var eF:észítést, 
valamint 10 durab kereszt/ej ef]ye
nes ve.1:etfkcBat,art és két darab 
lccre�ztfej csap,s:;cf]ár,y h1•1-iék el• 
kfa::ítését. Amit 1. •állM1t, száz�zá
zalp.kba,1 teljesit0ttc is. 

A s�:áfoti műs,ixk ideje alatt 
brigádba 1 do!go•ott és 2h '. száza
lékos te?j sítményt ért el• 

Az indokolás klemeli, hogy 
N�gy István sza'.itárs, anna.k elle
né·•e, hogy nem párttag, jó JrUn
kájáva l é:; ma:rut · rt ;s_íval a többi 
d'l!'5cz0!m1k is jó p ' ld'!t rrutat. 

Sok h~sonló üzemi gyűlés za.i
ktt le, ahol a dolgozók hallatták 
sz"vuk�t €s kijelölték maguk kö
zül a 1eg�rdemesebb, a legkivá
lóbh szsktár·�!rnt, akik a s-ov.iet 
s-;t�h0 '1ov·st:ík pé1dbját követ\·e 
jobb é"' több ninnk 'i iukkal járnl
n0 k l.c •zi az ötéves terv sikeré
hez. 

A MAGÁNKÉZBEN LÉVŐ 

hajózási válla la tok do lgozói 
kÍtörő lelke,<;<e �s§el fogad'tiá '-

AZ 
N(f,!ZtJ örömmel fof!adták a haiós 

a"vlgozók kormánqza tmknak a A1a
f!.t1ar Do.'gozók Pártia ;avas!atára 
hozott törvém1ereiíí rendeletét, 
amcll11el a /0 do!J{ozón felüli üze• 
mek államosítá:.át rende'fa el. 

A ha;ózás vonalán méa ez ide!g 
fennállott az a he!uzet, hoar1 na
f!tJOn sok ef["éni és kulák kézben 
lévő motoros és uszá/11 haiózott. 

A kormán.11rende{et kimondia azt, 
'1ogq a 30 lóerőn fe!ü!i motorof:at 
és vontatókat és a /00 tonnán fe
lüli 11szál11okat á/lamos!t;uk. Ezz,Jl 
mcaszüntetie a ha; 'zás vona'án az 
utolsó kizsákmám10 1ási lehetőséget 
is a kormányrendelet. 

Szakszervezetünk haiózási osztá· 
ltJának a szervezési mwikúban is 
na{!tt akadáflla volt az, hoa11 a ma
_f!:ánkézben lévö iármauek dolaozótl 
nem tudta kellően beszervezni és 
Íf!t/ bérezésük vonalán is na."fyon 
sok hiba adódolt. ameltteknek ki
kiisz6bö!ése le{!löbb ese ben a krt• 
lák ha;ós,zazdák ellená!1ásán é.< 

russzlziszemti beá//itásán akadt mef!. 
Mé1 na.rzc1obb bai volt az. hogi/ a 

lc{!több kulák azért, hof!tl a ;,i 
szakembereket a nemzeti vállalatok
tól elvonia. feketén, zsebből fizetett 
magasabb béreket. 

Ez a kormán11inté.,.k!?dés a Ma• 
1mar Haióf1warozól1. Sz:ivet/ui�et/> 
ben ei:mesüft kis- és kiizénhair'.snk. 
ualamint a maf{ánkézben léu5 ha.;1í-

· SÍ �As 
;avítómtitz„luek és átke!ési válla:a. 
tok iigt/:!it is rendezi. 

Az á//amositás folt,tán 51 Mn
tató motorost és 45 drb 100-4.i(I 
tonrwia ter;edö teher/J•rású u száltJ• 
huiót vett át magánkézböl állami 
tu'aidonba. 

Nauy értéket mentett mef! ezm• 
kívül az á/lamositás azzal, hoglJ 
ezeket a 1armüveket állami tu 'aj• 
dunba [Jeíte, mert úgq a maf!áll 
l1ézben lévő, mint a MAHMQS:1 
kebelében mü.ködö iármüveket ku 
lúk tu!aidonosa:·k az elké,nelhetó 
levosszabb al/apotba ;attal/ák 

Hosszú évek óta csak a hasznot 
és a profitnt húzták a iárművek
böl, de ;avitásokat eg11általán nem 
esz!?özö'iek. 

!'olt oll1an kulák is, akt csalt 
azért, hom1 kart okozzon a nemziJI• 
aazdasá.f!tmknak, ell:aguta suly 
llledni haióiát, hOJ!IJ minél elübó 
tönkremen/en. 

A Ha;uzást Szakosztá!r1 most 
minden ere/éuel oda ford11ft, hoJ[tJ 
ezek�t az edd!(! kizsákmamro!t dol
P.ozókat szakszerueze!íinkbe be• 
von 1a, hogq u.rz11amÍf!l/, m:nt a 
többi haiós do{f!ozók, ,iazdasár,i és 
szociális érdekuede!mét el tutt1a 
lcitni. 

A kormánirrende!etfel tehitt meg• 
szíint a haiózási szakmnban is a 

f,izs,íkmányolás lertkisebb le/latöséRe 
is, amdoct trömmel és mef!,e/éne• 
déssr>l foaadtak a !z.aiós dolf(ozók. 

FELBONTOTTú í A TE VET 
és e2en a f)é1en 

leviss2Uk a munkapadokig 
Az Eszaki Járómüjavít6 NV vál

lalntwzetöjét: Szan.dcr Bé!a ell'l„r
sat keressük fel h :vatali hely:s..;g�
ben, hogy egyik legnagyobb iűmü
helyünk ötéves tervéről röviden sz'i
moljon be a Közlekedés olvasóinak. 

- A j{lrómííjavító m(íhelyünk -
mondja Szander e1vtárs - ötéves 
tervét idejében kidolgozva, fdlcr• 
jesztetle a Központi Tervhívatalnak. 
A tervek elkészítésénél a M..\ V Ipari 
Igazgatóság által mera<lott i r:ín) 
elveket tartottuk szeme!őtt. Es épprn 
ma kaptunk távlrati értes;t ;st a 
Tervli'vataltól, hogy mind a 1 1  rl!SZ
tervünket jóváhag) ták! 

- Ezen a héten az elfogadott ter
veket ré, zleteire bontjuk szét, -
egészen a munkaoadokiz. 

- Az ötéves tervet ismertet5 ér
tekez letcn és azóta is m'ndPn gvlí
lésen, töme;resen s?.álalnak fel dc, 1 -
gozc\ínk és tesznek versenyv.íllalá
sokat és adnak nekünk gyakorlati 
tanácsokat. 

- Meg vagyok győződve róln, 
hogy i lyen lelkesedéssel és a fe!s(í 
ve>.Ptés részéről me<!nvi lvánu '. ) tel
jes'okú támogat!>ssa t: ötéves tPrvün
ket sikeresen végre is fogjuk haj
tani! 

- Tervebevettiik. ho�y munka
átc�nportosítrissal mis h�•onlrí iizl'· 
mek szük keresztmetszetén is hat
hat •s,n segitiink. Eze:mek a ter
veknek V!!gleges formája még nem 
s;,iiletett meg. Nehézség<"k m�g mu
tn!koznak ugyan, de reméljük, hogy 
szándékunkat mindenütt meg Í\Wjúk 
érlrni és így még eredményesebben 
járulh�tunk hozzá - országos vi
:;zonyll'tban is - ötéves tervünk 
idiíelötti megavlós•tásához! 

Fintor Zoltán, az Ozemgazdas-\gi 
Osztály vezet 'íje, a u;mühely r.:sz
letes munkájáról ad kis tükörképet. 

- Kevés i lyen jól felszerelt, mi
nőséqi munkát végző járómíijavíló 
iéímíil ielvünk van. Erthető tehát, 
hO!.:V komoly felada\Qk várnak ránk 
az ötéves tervben - mondja Fintor 
elvtárs. 

A kazánkovács- és a tfüikovács
mííhelyek sziík keresztmetszetének 
'Tlcgsziintetését tű7-tük első célul 
magunk elé. Munkánkat dolgozóink 
megértő, lelkes munkája támogatja. 

A főrnííhelvben egyre jobb�,, kiszélese.Jik a Sztailánov-m;izgalom. . 
Fümííhel:,,iink első helvet forrlal cl 

iz újit,ísok ter�n is. Hav-onta 60-80 darnb javaslatot nyuJ tanak be dolgozóink hozzánk s ígv évente többsz í�,:•zer forintot bl�Úíthatunk meg nemzetgazdaságunk számára. 
A sztúl ini műszakban dolgozóink 

ircn �7ép eredményt értek él. Bán
/(di Oszldr m .1rós pedig 3.085 % 
knl v1:-;zett c's�:1e1, !  Fő:clarJatunk, 
horrv a szbíh1i mí'sz.:i 1

, alatt elért 
sz p ererlm � 1:,-ei;i' ·et továbbm is 
nw ,tn ·tsul,, m;,jJ az öl�ves terv 
foi} am ín azt még t0viibb fokozzuk! 

Az Ésrnki .!' r 'mfijavít6 NV m in
den egyes dolgozója tisztáhan van az 
üté\-es ter\' r: es-·í r�s3 ·vl'I . Or ·mmel 
v:íl laij ,ík a f�la·htot 6s lelkes�déssel 
tesznek i •,<- det arrn .  ho?"y az öt�ves 
tervet :nözelmesen fogják beiejezni, 

EGYÉ:�I T..J\JULÓ/ HÍREI 
Oj és ré_::;1 (,A" és „B'' tan[o• 

lyam) egyéni lanulúk konferen• 
ciáiát folyó hó 22-én 8 órakor az 
előzó konferencia színhelyén tartjuk 
me�. 

Kötelező jegyzefbemuiatás a rérri 
egyéni tanulók részére folyó hó 
18-án 14-llf óra között. Nagy. 
budapesti új egyéni tanulók részére 
folyó hó 19-én és 20-án ur,yan
ebben az időpontban az l gazgató
ság Politikai Osztálya oktatási cso
poríjánál. 

Vidéki egyéni tanl!lók f o!yó há 
18 és 19-én a politikai tisztnél 
mutatják be jegyzeteiket. 

Konferenciára azok bocsáthatók 
akik clózóleg jegyzeteiket bemu: 
tatták. 

Poltlilwi tiszt elvtársak hívják fel a fenti közleményre az egyéni ta-1111/ók figyelmét és biztosítsák a konferencián való részuéte[üket. Az eg!léni tan11tó/1. esetleges lemorzsolód :snna!.l okát d�:ífsék fel és saját hataskorukben szuntessék meg. 
Budapesti Igazgatóság 

Politikai Osztálya. 

A Szovj e tuni ó p éldája nyomán e:őre az ötéves terv megvalósításiérl !  
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pé'dátmulaloak aFolyamszabál) ozó 

arma I napJ a 1 és Kavicskolró NV dolgozói 
Sevcsenko elvtárs: A szovjet népek békés, alkotó munliában Nagv lendíi letet adott a sztálini kószönhetö, hogy a vállalat a ha-

'/ k , , , munkafela iánlás a Folyamszabá- 1 rom6ves !ervét, 1949 ?�tóber 1 -ére e ne es nem aka,·nak h aborut lyoz j és Kavicskotró NV terme'.és- ' minden reszleteben beie;ezte. 
Lapunk _január 1-1 számában meg- kor melegen tüntette!-. a vendégek 

I 
A11lo1Zizzi Guido és Sandro Stimil/1 kezdtük a Szá l: ítóiparl Dolgozók :• ·m- mellett. i smertették azt a harcot, melyet ai zetközi Szövets�ge alakuló ülcséröl I Der.ember 13-án a Száll ítóipari Dol- o,asz munkásság a munkásosztály sz,5ló jelentések közlését. Most, !oly- gozók Nemzetközi Szöyetsége alakuló egvség.!11ek megerősítéséért, a békéért lat'uk kongrerszusi beszámolónkat. j kongrrsszusának harmadik napj;i•1, és a nemzeti függetlenség�rt ví ·,. 

emelkedésének. j Közlcked�i kormányzatunk, ér-
A Nemzeti Vállalat dolgozói nagy tékelve a vál:alat dplgozóinak nagy

lP-lkesedSssel csatlakoztak a szbí- , -;zPrű eredm3nyeit, lehetővé tette 
l ini  munkafclaj:inláshoz, ame:ynek azt, hogy az utolsó szűk kereszt
t:!í('1mfoyeit a hajózási részleg no• • metszetet. a kavics<lereglyd1iányt is ,·cmher havi te,me·�se szem élteti a 

1
. megszüntesst: " vállalat, hog} ez

legjobban. Az eddigi 1 50, 1 60 szá- zel könnyebbé te�ye a dolgozék 
zalékos te:jes'tmfoyüket november I arnúgyis nehéz munkáját. 

December 12-én reggel folytatta folytatták a hü,önbözá küldöttségek Stoica Gh. elvtárs, a Román Allam-m,mká_iát a kongress:ws. A külföldi jelentésének előterjesztés:'!. vasutak (CFR) Szaksze,wzeti Szö-del:gációk beszámolói következtek. 1 Az ülésen Chwa'ek Roman, a vetségéne'.c elnöke beszámoló;ában ki-Az első t,eszárro]ót a m�gvar dele- Demokratikus Német Köztársaság kül- emelte az államvasúti munkások álgáció vezetője, Gáspár Sándor elv- 1 döltségének vezetője elnökö:t, aki fel- tal a száll ílásolc megja\ •tása, az élettárs, a Vasu12.sok és Ha1ósok Orsz:í- olvasta a kü!önbözö nemzdek sz:í'.lító- és kultúrális színvona l emelked�se gos Sz;i'<szervezetének f1ítitki1ra tar- munkás-szakszervezeteitől érkezett üd- terén elért ere<lménye!,ct. Rámc:tatott, 

hónapban 2 16  százalékra telJesí- Ennek érdekében a Balatoni Ha 
tették. józási NV balat0nfüredi hajcigyárá-

tolta, áfülános ligve'.em közeoette, \'öz:ii távlratolrnt. hogy a vasut�sok minden e:·edményc, maid beszéde végeztével, nagv taps'>k a munka Iendületességénelc és a Szov-

De ezt a munkale:,d ·i letet de- ban épített 1 I darab kav·csde
cember hónapban a mostoha i döjá- reglyét a Fo'.yamszabályozó es 
rási körülm�nyek dacára még to- Kavics!mtró NV renddkezésére bo
viibb íokozták, olynnnyira, hogy a cs5totta. között adta át a magyar dolgozók A [( 1nrii Nép!, özlársa�áQ je!L:nió segítségének tulajdon'lható. ajáreékát a Szö,etségnek- A ülr'öll�/>génefc é1 kezésP Chark,s Garcien, a francia küldött-( A magyar delegáció beszédét de· é , · f J „ t f · I • c,•··• '•y  2 '-i szám.un'1bC'n már közö:tük. s g ,ag;a , e tar a a �anc1a !11 ' 'r. ,as-
december havi teljesitm6nyíik �1 A dolgozók jó eredményeinek el-
bZtálini munkafelajánlással 267 ismeréseképpen a közlckedésüg •i I<evéssel az ülés me,rnyitasa után ság harcát a szakadarok e,.en, a A szerk.) érkeztek a terembe a Kína i '\&p' :öz- remzetközi szakszer\"ezeti .cg s�gé t Ezután M Vladl;scu ro2nán kü!dött társaság küldöttei. F.rkezésük a ki- <'.s hangsúlyozta a Szakszervezet i  \fia kongresszus'.o\ ta_v�ll<.:vo es szab.,d- 1 zsákmánvo!ó kapitalizmus jármáb il · :  •w•C 's'g s,c·c��, ennek a harc

sz:izalékra eme'.kedett. kormányzat 1 1 .800.- forint nyere-
A dolgoz:Sk vál:a lták azt, hogy ségvisszatérítést adott a vállalat

az ép'.tőipar téli kavicsszükséglct!it nak, amelyet a Iegköze:eb!ii szak
a sztálini munkafelajánlások alatt szeiv:---z2t i  rrnro:1 03zt;mak ki a leg
ki fogják termelni, hogy így az jobb dolgozók között. 

ságharcukHt v 1�0 gorogok és a (!var- sz�budult és a demokralikt•s, ir.iperb- ,;;k�-8 'r;,e-gerösitéséb�n. mali népe� ne,·ében mondott ,b,�s��del: listacllencs tábcrl:oz csatlakozott, izyö ma;d beszamolt a roman szal .1to1p·m z•lmcs kínai nép iránti rne!eg tün!em»nkásoh eredményeiről. tést váltott ki Az egész hal!g1tó$:Íg E ' IT'onc!otta, hogy a RATA péld1ul  l:osszantarló tapsa közben az ülés el)!)16-b•n 161 .000 utas_!, s 5100 t�n�a nő:w felkérte a kínai kül('ö,lség vearul, 1949 lwrmad1k evnegyede vcgen zelö_:ét, hogy fogla l  ion helyet M elped:-r m:ír 946.00() ut:st és 97.000 nö!:s•gben. �hova az értekezlet elején !r:1wa árut szf1 l '. ított. A TARS ·1ég-:tár- bevúlasztották. 
· 

A ler.gv•l Sz:\l!íiási Sz�kszerveze'. 
r.evél>en Jose[ Hudowsl:ci beszélt, aki 
bő je!enlésbeo számo!t be enne'.: a 
szer\'ezetnek a nemzetgazcla ,ág meg
erősítése terén elért eredm�nyeiröl. 

Minden előadó leil:esen üdvözölte a 
Száliítóioari Do'gozó'.c !'Jemze:közi 
Szöve'.ségfrek a!akuló kongressz•!s:it, 
kifejezve bizalmukat az új Szöve'.• 
s2,:r;1ek a b�l•éé:rt és a ,10:rozó!< é:e�• 
szin\"Onalának megja,·ításáért vívott 

ér:töiparban nehogy fennakadás Nagy eredménye ezenk'vül a 
ál:jon be. Ezt a ft-Iajánlá31J!cal, Nemzeti Vállalat dolgoz.óinak. ame-
500.000 köbm:!:e,t, nemcsak tel je- lyet a műhelyek dolgozói vállaltak 
síl etté!c, hanem 38.'200 köbm2te,rel Sztii" in elvtárs születéönapjára: 
fúltel jes'tették, amely össze,:s-zerű- Vállalták azt, hogy december 
!ez 475.6 ! 0  forlntnak íelel meg. 2 1 -re megépítenek kezdetleges be-

s2ság 1949 októberébw befejezte az 
e,...�-.. évi tr:rve:ö:ránvza!ot. 

Utána az egves 11emzete1c �zaksz.ir
vez-:teir.el. n•e<:é,kezett táviratait ol
vasták fel. Többe', közölt a mer,var 
dolr.::ozé,k, a DPmokrali'm� Némrt Köz
társi,ság és a francia szál l ilóipari 
sz�kszNvezet üd,·özlö táviratát. 

Jt!les Crapier francia kiküldött kö
vetkezett ezt'tán, ai<i arról a kem,•ny 
harcról be5zélt. ame:yet Franciaorsz'1g 
dn'gozói vívna'< a szakszervezeti egy
silg megleremtés�ért, az egv$égb�,,
tó!c el�7.i1ele!és'ért, a munk!lsoszbí 1y 
és a c'o!r,-ozó francia nép élelszinvo
n�'i',nk fc!en,e:és�6rf. A tm•�bbi2l,ban 
ai áruterme!és csőkkenéséröl. e foko
zó<!ó terrorról, általános elszegénye
dés•ől, az imi:,erializmus béklyóit 
n"Ö"5 marshallizált ország nvom<JrÍt
&áo-áról szó!t ez a jelentés. De elénk 
vetit-:t'.e e�•ben nt a hat�rla!an ri!et 
és odaadás, rm�llvel a francia mt!n
k;\,Qk a szebb jövő megterPmtés.!érl 
kí'z,!erek 

Va�!aw Simanek cseh delegábs 
büszkén jelentette, hogy Csehszlovn
ki:föan már megszünt a munkanélklili 
sév. az ipar összes ág2iban - a 
szá '. l itáshan Is - komoly mun!cns• 
h'ánnval küzc'cnek. A term?lés, a �z.íl
!ílás ·az egész orszár-ban tervszeri'en 
folvik. a co'r>oz·,k je!entösen túltizár
ny� l ' ák az előirányzatot. 

Ugv�n:lyen eredmén\"ekröl számolt 
br St�cl:oz S'anis.1av Jerp_yel fs Hans 
Kme"er német kikülcölt jelentése. 
At elb::n �üldöl ts·�': nem iöhetett el a 

ko11'erenciára, de_ ók is tá\·iratban bíz
tnsí!<Jliiik a megielentel.et arról, rogv 
csat'.akoznak az értekezlet határozatai
hm. 

Az e....-yes nemzetek kü:éö!1eine!c bP 
:iz�molója ulún � textilnwnkások e� 
a1, •. i' ••gusztus 26"-gyár dolgozói fld
yö--ö:téL a l:ongrc5szt1st. 

A szni ! í'.ói'lari rr"nkások nemzet1'/iz! 
S7."krn�i szövetségének alakuló gyüh'
sén i1;zóa'1 lc'.vPs volt a rangulal. E1 
a lelkesedés Sztnli11 elvtárs nevének 
el'"''ítése!• 'Jr a küldö'.tek beszámolói 
kö,t,on is, tetöfo!<ra hágott. A jelen• 
lé\'ök s':űnni nem al;aró tarssal, üt�
mes Sztá 1l,i kiálthokkal iid\'özöl+ék 
az emberiség nagv vezetőjét és tanitó
jiit. a mnnkásos7tály h""�cán?k irá1:yí
tó';íl. Melef!en ünnerieltek a Szov·el
urló do!gozóit, a népi demokraWws 
államok népeit, Franciaorsz'.Íg, O'"sz
o-sz6q és a Demokrat'l;us Német Köz
f ársaSáo- pr"letariát„súl. ?n1e!v szün· 
telenül "a béke megörz6sé"rt és a tii
kés-imperia:izmus megdöntéséért küzd. 

A lcii ld,ilfe 'r. mPglríto(!atiák 
a ., Vörös Gr:vfca." üwrnPt 
Délután a Szállí!óioari Dolgozók 

Nemzetközi Szövetségének al 1kuló 
l,-n ~ ,-,� ·c,í ,1 r •s- ,-;; Lii"fö d; 1: · 
külr'ö'.lek rr:eJT!át�gatták a romiin ál-
1a1nvns!1tak „Vörös Griv:ca" üz::m�i
nek klubhelyiségét és éjjeli szá l l::is-
helvét 

A vendégeket Gh. Sto!ca. a Román 
All�mvasutah Szövetségéne!< elnö',e, a 
Vörös Grivica üzemi bizotlságán.ik 
tagi " i ,  valamint számos dolgozó fo
g�,11,_ 

A kü! fö!di küldötts.5gekre mélv be
nyomást teltek ezek az inlézmény�k. 
aIT'elvek a c1o]gozóh iránti gondos'm
dást ·tükrözik. A munkit�ok mind az 
érkezéskor. mind pedig az eitávozás-

A küldöttek folytatják 
besuimolóiknt 

Ezután ktl'.önböző küldötts�gek be- harca iránL 
számo!ói következtek. E beszámolók után a Ch. Disescu 

Stoian Stoicov Stoianov előtenesz- elvt:írs (a RATA válla'attó: ) ,  Nicu 
tette a bolgü külC:ö!tség jeleniését. Dum ·trec,·u (a „Scrisul Liber" válla
ismertetve a bo:i::ár �zállítási munká- ]attól) és Moram Ilie do!gozó-paraszt 
s0k teljecílmt<nyeit, akik szovjet segít- .a .�orja község_ T�r�� v�,17ncgyei 
séggel és felhasználva a szovjet ta- T<o .. ektiv Gazd,s:,g e.no.ce) a,,al ve
pasztalatokat, nagy eredményeket ér- zelett munkáskü!döttségek to!mácsolták 
te'< el a száll ítások helyreáll ítása es ar. értekez'.etnek az orszái:i: do!gozói-
fejlesztése terén. 1 nak üdvözletét. 

A Folyamszabálvozó és l(avic�- 1 endezésükkel egy míihelyhajót ,  
kotró NV dolgozóinak Predménveit amely teljesen korszerűen van fel 
bizonyítja az ·is, hogy az építöfnar szerelve, hogy az egyes helyeken 
alapanyaga, a betonkav:cs, a Du- al :ó kotrógépeknek ne kelljen Bu. 
nap:irton végigmenve egész hegy':'- dapestre jönni javításra, hanem a 
kei képez, ame: lvel biztosítva van helyszínen, munka idő befejeztével 
;,z, hogy az építőipar kavir�'!l lát::í- lehessen különböző javításokat el
sánál nem állhat elő szűk kNeszt- végezni. 
mets,.Pt . Ezzel is biztosítják azt, hogy a 

mnnkag5peket a lehető legnagyobb 
A dolgozók telje�ítményét csak Sl.ázalé!,ra használhassák ki , hogy úgy tudjuk teljf's mértékben ért-::- az építőipar kavicsel:átásában hiány kelni, ha tekintetbe vesszük azokat 

a mostoha körülményeket, amellye! no á l ljon be_ 

A 1 S, k · f 1 ""[dő még az 1949. évben a dolgozóknak A Déli Műhely dolgozói decem-
• . eVC8(n 0, ll SZU?,'/:_ 1> U 

0

tlSé{J mer:r kellett küzdeniök. ber :! l -én jelentették, hogy a sztá-
Vezef Ő." "ének beszámol67a E'rősen szűk keresztmetszet mu- l ini munkafelajánlásukat !00 szá-

CJ tatkozott a válla l;itnál a kavirsde- zalékra befejezték és 28-án ünnepé-
Ezután A. 1. Sevcsenko, a Szovje!

un:.l vasúti szál i ítási munkásai sz�k
szervezete központi bizottságának e:
r.ö'.<c tar:otta meg b�szárr.o!ó;ál 

l !angsúlyozta, hogy a szovjet nép 
négy év alatt teljesítette az ötéves 
tervben előírt ipari termelési e!ő
'.rányza'.oí, Sevcs�nko rámutatott ar
ra, rogy már 1949 októberében tú!
haladttk az 1950-re e!öírt sz!nvona
lat, a háború előtti színvonalat pedig 
:iO százalékkal szárnyalták túl. 

A Szovjetunió egész népgnzdaságá
va] azonos ütemben fej!ődlk a vasúti, 
li'l!i- és g��kocs:szállitás is. 

Elöadó beszámolt azokról a csodá
latos eredményekről. ame!yekel a mun
:,afeltt'.le'.ek megjavítlsa terén a Szov
ietunió megvalósított, rámutah•a arra. 
l1ogy a Szovjetunióban a munkavéde
l�m a munkaszervez-:s egyik alapja. 
,\7, elöad6 szerint 1949-hen a munk;i
vi'cl•!emre és mGszakí biztnn5ági bt>
renrlezcsekre több, mint 1 20 millió ru 
�c:t l<ö!tő!le!c, ami azt je!enli, hog-, 
ki'f•zer annyit. mint az  1940. évbefl 

A szovjet törvénvek a nők részere 
a7 �lel minden terü!etén u férfiakk,1 
e1;venlő iof!okat biztosít�nak. A va�út. 
•za!lilásban allcalmazoltak 30 szaza-
1.<ka riö 

A s10vjet állam - mondotta a lv

vábbiakhan A. I. Sevcs:nko - nagv 
íigve:met íord'.t a Sz�vjelunió do'.gozói 
,1ny2gi s kulturáli� he:yz�ténck re�d
<'.!:eres javítására . A szoviet korman) 
következetes ár!eszál!ítási politikát 
'o:ytat. Az 1 948. év folyamán a do!go
,ók reá!bére az 1947. é\'ivel szemben 
töhb, mint két zeresére nőtt. 

A szovjet küldöttség vezetője rli
mutato'.t ezután arra, rogv a szov;et 
rlo!gozó, a ptlnzbe!i fizetésen kÍ\·ül 
t :\rsada!rni szo'.gá!tatásban is része
sül az ál!am áll?! a társada!ombiz
l<Jshásra az életfe!tételelc megjav1t:í
•ára, k>titúrál is művekre, stb. f,Jrdi
tntt kö'.tségek a!ak'ában. 

A do'.gnók jó'.étének eme"kedését a 
'-wvjclunióban a leg'ényesebben ie!
,•� a nc<:V lakás�pfü:ezések. E«vedü! 
� v�sút c!olgozóí szá1mlra 2z 104!1-'8 
t,·0kben közel 2 mi! '. ió négyze'm ·ter 
•�J:,\tér ép�:t. C �- •uncsak a vasút do!
�ozói rész"re több, mint lci.000 ma
·.;) l'házr,t. �píl�t(ek. , , . _ , ., _ 

A v:-s:Jll, kg,- és gcpi.:,-,cs1�z8l 1hu�I 
,1o�gozó!.; szr1kszer\'ezete álkm� bhsn
,ta'omhtztosíti"!siínak kö�ts �rryr-fi::-se �z 
1919. évben közel 2.5 mi!líárd rub�l
rc •mc:ke<lik és több, mint kétszerese 
ez l !M0. évi költs"g-vetésnek. 

A vasúti munkások szikszer\'ezet/o
nek saiút keze!ósébw 15 sz0natóriuma 
és 21 ·pihenöotlhona van. Ennek az 

évnek a folyamán több, mint 160.000 reglyék és vonta lóerők terén. De ;, 
1 

l�es ke:1:tekn k�z_ött . yízre bocsátot
vasú!I do'.gozó töltötte szabadságát do!r!Ozók. leküzdve ezt a hiányt, lak az UJ muhe.yhaJot. 
fürdöhe!yeken. 1tagy erővel foMak neki anna", A válla lat dolgozói ezzel a mun-

A vasúti. légi- és gépkocslszállitá,1 hofD 
. 
az éprtőiparnak kavicsPl látá-

1 
kaeredménnyel is bebizonyították co:gozók Jó anyagi helyzetének és „át b'ztosítsák. ragaszkodásukat a nagy Szovjetmagas technikai és kultúrál is színvo A h:qós clnltrozók ió munkaver- unióhoz és a világbéke őréhez, nagy na!ának alapját a szocialiS!s versP- seny-szellemének és szervezésének tanítónld1oz, Sztálin elvtárshoz. nyeh fc,1mzása jelenti. 

Ez évben a vasúti száll ltásoknál 
indult m�g a rmzdonyvezelők és az 

t��:1:�'.t „ölszázasok" csodálatos 
s ÓFOKI v ASUTASOK Ez a mozgalom fokozza a moz 

dony-brigádok munkájának termel.-, 
f-'l • • •d • •l,- ;-f- ' 

-"p ' .,, "l kenységét, elösegiti a gördülöanyag a ,;e 1, U U „e,,,es sze iJeaero felhasználásának megjavítását és a Ó · \"asúti szállitásoknál jelentös fűt(l. ,.Mint a siófoki vasutas d?lqozók anyag-mennyiség megtakarítását e;iytk csopor,Ja, kUld;Uk ezen sorokat 
A sz0c:a:1sta munkán�k ez"'k " cso� a m:itr:1há.2:i v=isut.---s szaksziFV-:!Ze�i 

dála!'JS módszerei nagyon elterjedtek i:u���I 
te�:;;Io,

te
;�'��sz�s

'<ári::::�� a gépkocsiszállítás és a légiszállítás dolqozóknak, 
dolgozói közölt is. A szovjet szak- Mi, sic foki vasut•s do'<Jo�ök, .,,,::: szen·ezetek állandóan segítik azokat, ue:nianui v:,ltunk és vaqyunk a Oa-
� k:k rr,zyobb munka.erme:ékenységért �::o;�;;;i�;;,� �,��{aha';:i"n

n
l�t��ü��,

e
i�

sn
n"t küzdenek. po:, ne-,, mulasz:hatJul< el, hoqy hátá

A vasúti munkások a Szovjetunió- val és köszönettel no forduljunk azok 
ban minden évben tízezernyi újítással :,!'�v;i�:;�té�?.' 

a dolqozo:, számára le
és észszerüsítési javaslattal je!enlkcz- A mult rendszerben, az elnyomás ne!c, amelyekkel az országnak több .,,att az Udül5k kapui cqy dolqozó szá-százmiliió rubelt takarítanak meg. mára som voltak nyltva, Sevc5enko elvtárs hangsúlvozta, Hogy ma eze:, a ml tul>Jdonunka� hogv december 2 1 -ét. Sztálin- elviárs képez:k ezt elsó:a::,rb3n n te:szab'lditó 
születésnapját, a szovjet do'gozók a na,;y szcvJe,,111:onal,, sz·.á1 ;n elvtá••s
szocialista versen

. 
y újabb és szélesebb- ! na!< l<ös_zönhe:!_ük. l<B3sönhetJU!< P.i�-

kö:ii k::-=r·csztls�yel üd,·öz; k. ht!1f<n?!: es nept>n!< b. ics �oze:·Jn:?X. 
J Ra.kos, Mátyás etv�rsnaJc, ak1knek frá-A Szovjetunió békepolitlkáiáról bc

�zélve. Sevcsenko elvtárs rámutatott 

nyitásával hazánk boldoi, szoclansta 
Jöv6Jét épltjilk. 

lfál!nkat fejezzük ki szakszervezeti vczc�-Osé:iUnkr.ek, ameiy szoclallsta ln• 
tézkeciésc;vet naprót•napra fokozza a 
kil��fé!ft.Í��ia�:�l�\�� dolqozók, mlnd• 
erre azzal vál.:iszolunl<, hoqy ;.::.z UdU!�� 
bet'e;czése után haz.�érve. ket�6zött erővel foqun'< a mun!<a termelékenysóqénel< emcfé.W :ez, mert. Já:Juk és tud
}L?I<, hog:y csafds ezen az Uton jutunk 
el a szoc:.:iuzmus meqval6sltásáho2 
rJJaqyz;.rors::::ágon. 

El'en a h;J.�:1!m�s SzovJe�unló és bl;lcs vezére, Sztálin elvl.ársl Éljen a 
M�gy.�r Dolc;ozó!< Párt.Ja és a m.:Jqyar 
nép forrón szeretett V.?zérc, Rákosi Ma�)á:i elvtárs! Eljen a Sza!<.sze;�vezc. 
tc'c Orszjqos Tanács31 El ;e:, a Vasu:a
:i?!< és H:ijéso:( C-r!::záq•:>s Szakszo:--ve
ze:e! Elv�ársi üdvözlc:tcl: B�r�bás K'i· roJy, Fi?.rk�s Lajosi Hai:er Gyuln Ma-
11yarf�lvi Imre, Borsos László. FU1öp is�van"'�. 

arra, hogy a szovjet népek békés, al
kotó munkában élnek és nem akarnak 
háborút. 

J('crr••!ve a Szál! itóipari D�l<>"ozó"; 
Nemzetközi Szövets.ége megalakulásá
nak fontossf.gát, a szo\"jet kü'döttség 
veze'.öje rámutatott arra, hogy a 
kongresszuson résztvevőknek meg kell 
határozniok a Szö•.'els�g feladata'! és 
meg kell á llapítaniok e feladatok 
végrehajtásának módozatait. 

A SZOT 70.000 forin tos 
"József A tt ila iroda lm,i pályázat 'r.-a 

. r(ii•,rf-:-,,fink k�:! a sz�,.:·zfö'Gi ,·s 
Iégiszál l ítás do!gozó;nak nemzetközi 
szakszervezet; egys '.géért az egész 
viiárron é5 minden erőt ki kell fejte
nünk, hogy a do' gozók gazdasag: 
helyzetét megjavítsuk" - moncfot!tl 
vég�zetül a szovjet k:kü!Jött. 

sz J..ii' 'ö ·ff ,. :_•�• :ó;c> t.·k 
bE-,z'Ímo!óját é:énk. dörgő taps k:
sértc. A kül c'ötlségek felállva hossza
san tüntettek, éltettek d Sto'<jet
uniót, a nép�k békéjének es fü�ge'.
Iens,\génel< bástyáját és a n,1gy Szfi,. 
!int 

{A kongresszusi besztlmoló. febr. 1-1 számunkban fo!ytatJuk.) 
ws 

A Ezat-:szerveze�i Tanács „József Atdla Irodalmi pályáZo.�"•.1n.:iJ: m.is:>dll< 
ré�::� mult év nov.'.!mber v jq:é:1 záródott. Ebbe a csor.:ortb.:i - re ;cmy, ifJU• SáCJi r.::�ény> hárcrnfclvo:iá.�:!'i szinda1·.:ib - t:ss:?e.:ien 256 µályarr.a é ·J,eze:-t b�. Az el5zs•1ri mi.ml:á.!atai ebben a hé-nai='ban befc;czCd�ck A rerJénye'.< és a szir:d:rahok le.:-»n.'1-
Q� 'Jlb!> ré�:?� m.:5.:-- lúlf!J'.o:t .::..: e:özs:·r;n. A Színész !:z�ks:!e;--veze.: c!Jb� a munkába bek:p::solta a b· d:ipesti állam: szín!1áz1k Je'<tcrátusait is, mc:r�'.< öri.immel vit-:e�c rész� eb.be� a naqJJe:cn�6s�q;.'? rr.un'.:ában. ttaqyje;cn�öséq:'i a pályáz:Jt azé1•t, n-:crt � munl< _sosztwly és a dol➔ozj pa;-.l::.z;.sáq f�!s:zaírd·.• lt .:?ll�o::ó ereJe ez.:n ?:e:-e:z·m is  uta� lcr n,�g:in.:tl< az úJ müvol ::.é:,,. az út kult•.-1ro, az új c:·:;zá1 é,f é::;:d:::n. 1 1En:1e:c a da,iitnzi:c a rr.c.:Ji;•ás ,ra ez a pj!),•á· zat 1ncili:otl" - olv.::ss• 1f( ,c;z e�;yil< pá� lrtiz;:�;,oz cs:rtolt levéJbCI. E:z: az O:JY m:md.:1t is :i pályáz.Jt fócéJ::1::1 Zé"":':.t tar .:-i !rr ,"lzza: meqmoz:,Jatnl a szé'e:. clcl q:ozj tömeqct:at az UJ, szocl3Hsta l<ulti.:wa kiala. · i ..'tsJ:--a. Es i:t k-1 1 r •�:t• em:t�eni hogy az elmú;t n�•áron l�zá-

ródott novella és eqyfe:vonasos színdlr.1b-pályttza: d(,élZOti:ja:n kivUI a Magyar Fi lmqyártó NV l,,,zel 6l pályázó· v,'ll vet�e fcJ a közvetlen k.:ipcsolatot jó öJ�teH< éj iráskészsé . il!< al:pJán. Jellcmzö a pályázat nér:sz!!t·Osé .ére, hc:iy mar;s él":ceznelc noveilá:< és e ;y„ fe:vQnásos sz:r.d=rabok a kövctkezó„ c_=é·J'! f�:--d.!ló'.'""a, melyc!-:: tóm3i t.z új,• tlJ)\..:SU ember UJ haZilfisáq,á·� áb:•áz.:>1-J ák az ö�éves te:'"V. a sz ah cin :>V:s';éi:k és a bé'.;.e harcos mc;fvédés'?nc� prob!émáin ke: esz.ül. A SZOT iroda:mi pályiza:dn.:i:-c: m:;;:qalmi eredményeit kivJn =,ik rögzl�eni azol( az Uiabb t.árcJyal.;Jsc!<. o:::m�lyelc arr� Irányi: Inak, hoqy a t"cliJulcl<.J.nó tc!tctséqes kád�rek� kel átl.sndó Jell�,;,gel fogl.ilk,zzanak sz:kcm!:m:-e·nJ..:. 
A kCzépzsüri februárban fejezi be m.·n::áját és enr:e:t vó!llemé;iyezé:;e i. l.;:t� Jiin dönti cf a pál:;áz:Jt véqe:·edmé.1yét n11s.:;usb=n a József A .tl la Irodalmi p:ü�•;\zat elnö'. ;sé:,.;c. Eredményklh:rdc és ... p-ri l :s 4 é:, _ hazán!< felszabadulása On--1'::�p.1.·n le.:;z és e!(kor hirde!:Hc meg Ismi- �l .cn a pályázatot és közlik az Ujabb feLételel(et. 

§ z o e i a fl i � f a  � p í t ő m u n l, á v a l  e 11• ő s í f !ii ii l.: a §7.alu;ize " vez�ti Vi iá��zö,,ef�t'get 
a z  i m p e r i a l i !!i t a  e l n ,  o n1 á s  és k i  z s á l, m á u ,  o l ás e l l e n i  h a rc 1» a n !  



l!géretet teszünl"� 

Dt.igy a sztálini JDŰszakhan elit'°! 

e:a.·edményeinket ío,,áhh fokozzuk 
Lapunk másik helyfo beszámo'.tun.'i i�,;�,:!it�:�m�lé�eo�{\�7Je, ':��;:J���vc� arról, hogy nyomda!echnikai n2héz- mul: rendszer tr.é,'1 mo�lévJ mar,idvá

sége.� miatt fény.�épaket egye.'őre n=m nyalt és v:,iósl:.hatJuk moq a s,aclau, 
kö:z;ün.lt. Szo'.no.� él.omás do:gozó: m

'f1t,másunk d:>kJ,;,z�I a sz'álinl ma. 
két fefioéte!t küldtek be sz1rkesztősé- szokb,:n há�om d :rab 20Jl \onnan fe
g:?.nknek, ame!gekct fanti o'i miltt !üli vona.ot in.:lLo:u.:< Cucl�p,.,t és 
n�m tudunk k5z5!ni. A két Jelt-étel a Lé.,é:;:s:>b:, te:é. taqye.l�n<>�y i:ocs sé-
6z:álini műsz,zk, va:am·nt a Sztá.�in ��\1����k'vo�

a
:iQ�t 

e
J��

r
'!tt::.�:�n:::

m
m:�J�•. 

efottrs szü!etésna�jára fel:iiszifett á:- lelően, mcnetronds:,;orlnt, v:,qy korál>
lomást és a segédhivatalt ábrázolja. bal 't.;;f;t

d·;;��!',·yz<>� az amúgyls Mindkét képen látszik, hoglf szivtik szűk normá� 20 perc hclr"tt 18 p :r� 
egJsz me!egé:-e! l:észitelték, szé,Jíte{té,� alatt te'.Jcsi e�to, a fo:•,pln,i s.zol.Jál:t
a áiszltése.'1el derék do'goz6i1:k. Le::e· lt>vök pcdiq, - b:ir az c�c•� müsz,k 
lct is írta.� m2.'lé. f.ze.':et írják benne: "latt v.i1ány,:ár volt á lomá:au :on, -

.,!:z::,fn=>k áfJomás d:>lqozói nevé:,e:, a Jc'.z6nél v.:1ló v�n.i�elt::.rtó::::ta álit 2.J 
s:,;e:·o ot:01 küldjük a két fényképet súz,l<!:,kal csö!,ken:o::6·,. 
központi vezetős:eqUnknok emlékül. i3o.. 1t;n--;nő munl-<át végez.e'.,: Nylh"..11 Já
b.z;.nyi:v.i azt, hoqy a vazút V.>nal�n nos é.i Trényi Fer'cnc l<ülsfis 1orqc1ln-.1 
is v;:n s::e:-vozctt éle! és életünl<ben 1& czs:.l.:J.'.ll:lt�ev.5:<. Pónzcs Vl.:id mrr„ N3J:cz 
l<ld.:,mborod;k Pártunk voze'__é33 és Léla kocs:mes·er�:<, Andor s.Jruscs.'.l• 
irc.1nyi'.ás3. Da bob:z;myi�ot-:.-u1< nemc:;.).f� pata. TuróczJ F"e:·enc é3 Sánd�.n„ Jozscf 
UtJ!<::)tálá3.s=.I, hanem jo mun1t.ival is kocs:fclirék, Biró Fc:·cnc Cs Re·kcs 
az;, hoqy tud�uk er�ekelnl, mit Jcl,z,11: Is ván rcndeJLezö forgalmi szorqatat-.-c
s:z..1munkr,i] a nagy sz�v�o:unl1 és vők, H:>rondi M.:irqit tetefonkeze1'5n5 é� 
sz::árn clv:á;s, aki vatamcnnyi�nf..nek Kiss András távirász. 
Jkllcs t2nL6J.'.l. 

1 

Jólosne álomásuni< d�lqozélnak, ha 
lqé-;-a'.EL teszllnk, hoqy a sztálini nia. f:lpunk szerkcsz�ósé:ic fo.;ilal -(�zn,3 egy 

SZi':l<b�n elé:� e:·edményein!cct tová::>b kicsit vcJi:nk. Elv�á""si 1�ctv:>::fVtc:-I 
foqjuk fokozni, m<>rt tudjuk azt, hoqy :.zabó Pál s. k. Uze:nl bizot'..sá�i tiókár• 

E G Y  F ŐVÁ R O S I  M U N K Á S  L E V E L E 

A Z  E L S Ő  N Ő I  M O Z D O N Y F Ű T Ő H Ö Z  
„ 1. Szerkesztő e!vlársl Főv�rcsi 

inunkás létemre én is olvasom a Köz
lekedés m r.den egyes számát, meri 
m�g mindig érdekel a vasúti szol
gá:at. 

1914-ben, mikor a második mozgósl
t.í� megtörtént, mentem a Ganz Acél 
ková:smühe:yéb51 a Ferencvárosi Fűtő
házhoz 1922-:g fűtőnek jártam. 

l\emrégen o:vastam a lapjukból, 
'hogy már nálunk is akadt egy kemény, 
bMorqzívü, önfe:á!dozó nő aki ;,zen 
nazy és n2héz szo'.gá:atra szánta ma
g4t; fűtő Jeti a- vasúton .. A szemem· 
sz�m e:ái:t a csodá'kozás'.ól, merf a 
lIWRka, �m;re vá, !alkozott Nagy Pi
roska, b:zony nem gyerekjáték. Ahogy 
mnr.danl szo!dák: mozdonyfűtönek 
,.szJ'.etni k�:t·•. Oda nem va:ó akár
mi:yen anyámasszony, oda acé:idegzet 
k•ll. Daco:ni ke:l m'nden irlővel, forró
sá�!fa:, po!,o'.i höstggel, faggyal. 

Fontos örh2:yen van a mozdonyi<ze
nié:yzel. mozdonyvezető és fűtő. Tu• 
dásuk'.rnl ere;ükkel és jóakuatukkal 
g-uru:h::t csBk baj nélkül, gyorsan, h:z
tos•n a vonat. 

A december 2 1 -i számból olvast?m 
G11 'yá;� Sánc'or rr.onclásál. Ezt mon,i'.a: 
„A MAV nól job'J és tö'J!J b·c-ü:e r 
volt a kutvá,alc. mint va:am'lor a 
fűtőnek." Ma n:ár m:nde� mcgválto
zo't. Népi demokr 'c·án'.< J!,n 'ol az 
emberre, gondol a fűlőre. Pcd'g mr 
sin�s�ne:c nq,ycbb ffi'.)zdo.,,·ok, min 
ak1mr vo'.tak. A 601-es és G31 -es s:ro
zntú mozdonyokon jártrm és cse l 
magam vo:tam rajta fGtö, egyedü:. 

Elképzelhetik, 1:ogy mit kel:ett ott do!
goznom. Ma két fűtő végzi ugyanezt 
a szo:gálalot, mert védik az embert. 
Ma már én is könnyebben meg:íl:nám 
a helyemet. Nagy Piroska jó kezek kö
zöli van. Jó, lanu:t műveit Pmberek 
tanítják és e'.ő!te ál l  a legszebb jövő, 
ha megbecsü'.i magát. 

Kedves Szerkesz16 e!vtársl Mel
léke:ek ide egy leve'.et, amelyet legyen 
szíves Nagy Piroskához eljuttatni, de 
le 's közö:heti, 

• .J<e�ves. Elv:árs�ő! Olvas•�m a J(öz
lekedésben, hogy kemény elhatározás
sal igen nemes szo!gáb:ra szánt.a el 
11'�".�át. Afoz�cnyfü ő lett. 

Büszke lehet rá, elvtársnő, hogy az 
cl�ő nő llb «v:irc:szágcn, aki fütő
szolgá!a:ra szán�a cl r.-..agát. Cátcr sz:
vlhcz és mgyszcrii kezdeményezésé
hez elvtársi me!c"s�gge! gratu:álok és 
további mun.kájához sok sikert kí· 
vi.!Y.>!{. 

Amikor ezt kívánom, a magy:!.I" dol
i:oz5 nör,h:z c.sak annyi szavam volna. 
hoi?V rz'v:cWk meir elvtársr.ö bá'.or 
kcz::'.�:n::nyc:::s�!, k:,ve:...,?k pé-!dá.iát. 
De Hvess!k a.zok a s•aktársa', is, a!cik 
a 16 r.ie!cg irct!t.b5I néz·k 2z ilye!lfajta 
··c:i::1emfoycz:':�-'<e\ a.'1e!yctt, ho,,-v 
0:!alcmai ké,-zc"� ,vük::'!k, szak'.udá
·u'· nak me�fe'.e'ő munkát válhlnfo.a',." 

Am'knr arra kérem Sserkeszlö elv• 
•,. .... t. hn"l'v N�"V Dir„s'<f..,�lc futf ... �·�:1 

�, üdvözl6 soraimat. maradok a KOZ. EKEDES hű olvasó ja, elvtársi ürlvá7-
· ,,tcl· Var..,.� !�tv�,, s. k. Bu,Japesl 
IX., Gyá!i-út 21-23." 

' 

l.fondjátok < l, hogy mi résen állunk . . .  

!'I 

A szakszervezet BARTOS JÓZSEF  
szociális munká;a élmunkás .... esztergá�yos: 
a sz!�!a� Nl!��:.���!1 Az ötéves tervben átlagos teljesítményemet 

a dol�oz!k eqószo6q¼! és s-eqltl JiOO "' 1 "'k"' 
• L 

a dolqoz�l<at munkaké;,telc,nsó- szaza,e ra emeu:m 

q:r!� C:'5�·6:,. 
A l\1aq:,cr Népkilz'.ársasáq c,zt Bar.os Józsd e::ztergályos, az lst- Ci?Vre !ebben kövef1c pÉ!dám-'.ltl C".J. 

a véjc"mct és sc'Jf'sé·;ot szó:cs- , vántelkl Jfu-.:.müJavító NV é!rr.unkás:t, lunk, hogy é,::szcrűsítés�!c!:el, jcW. 

küril tá�s:dc!om:,:z·.col:ás::,: és áUag-o:; napi teliesí!m6nye 450-500 m?a-iá;áso'..l<al és e.sőccrb:,.!1 - szor

az orv�si o'lj�s mcqsz<>rv>z6sé- százalé!c. A sz:á::ni műs:::::kban 720 1ta:o:r:mal m:n:k .. , r,ercet k:Jia:.::::&d 
vet va!�sLJ:i m:q. 1 száz:::!c�t te:jc�':ett dolgoz,u'.< le a 8 órás mun:,a'dótl 

CA t.laq•·· .. t:�::,•,aztárs.-::sáq fclkerc�ük Carlos József elvtársat Az ö�éve, terv fo!vamán enm!c • 
.c:�,01mí,y2.) 1 es�erga'.)adja rm!'e';\ és me,,-kfrF",. mozira!oml'.a'.c a k:$z:•'.')!;e1:s:t. an,-iak 

, _ . hogy m:nt az lstvántelki föműh 1 / �o!ckal sz�bb és töLb c:cC:m5nvét vár-
A Maayar Nepk:Jztarsasa{! kor- S�ahánov-mozgalmának úttörője, szól- iuk. Hibák var.rui'c m:F', • amelvc?:nek 

mánya a leana,"!l/o'.Jb go.,dot íor- fon rár szót a KOZLEI< E D1"SEN ke• te:jes me�s:.iiin:e:ése már mo$t. az öt-
ditia a do:anólz egészsé.czuidel- re,z'.:ül a vas:'.it dolgoz5:ho.:. éves terv be:n1í:ása'mr l�ut fon'.os. 
mére. A Horthy-rendszerben sosem - Elsőrendű fe:'.l�a� l:el� hogy le- l'.ven h'.b.í.k mu'.:atl.ozn�k a mu�:a• 
készítettek s!at ·sztiká! arró!, hogy gye:i m·r�en vasu':as /o'..,,.ozó számára elo:.r.zs ter::n • . .  Meg ke'.J szüntctn! a 

m 'fqen h!ám1ossá[fok uanr!ak a fa- -: .';1':n:!Ja llart�s . e,!far_s -, �ogy munkanélküli Hnkrg:st, a gépme'.lctti 

!uban tanyákon . Hány olyan falu koru:nezy_e . _mu!1•13.cr'!:e!en, m.nden ácsorirt.st és ai: á.menc!i mun!cak;esóo 
• ' munkae'.Jarasat eszszerm1tse! selcetl 

tanr,a uan, ahol sos?m [attak or- - Most p:::dául C:Slv:r::a,ioes-crsb Na "v fon•o•.sá«ot tu'.'.l '�on·�o!c a 
uost, {<tJÓf!(JSzert. bábát, hán11 asz- csztcrgálá�át végzem. Ezt a mnr.tl<a- mun!<amódszcrátatlá�nak. Meg l:eD 
szontt szit!t m•nden seaílsé[! n6.'kri!, e járást korábban úgy végeztük, hogy szün'etni te' lese!l a sz�•:mli sov:n:z
hánq srí/r1os b:!tel! r.a 't m ::f!, m[- a megmun!1á'andó anyagot két csúcs mu,tl E gy or�.zá�bn éfün'c. kc·zEs a 
előtt kórházba it•t'iafott uo'na. uaf!'I l,ö�é fogtuk be. l\\ost ,,amc· t',5ner" és cé'.unk, támo,;a:t:un!, ke'l hát c1tvmást. 
oruos uizsatíl'•a!ta uo!na me". Vo:- cs:.ics közz szere!ve végezzük el ugyt.n- hoe:v cé!un'.mt - orszár.unkban a szo
tak olt1an 1,'dékek ahol a f!l/erme- a� 11 mun'cát. E=z�! l ""=!,::.e!lfrá�::'.!'. c:alizmus me1:va!ó�u:ását - r-,:elöbll · , • •. • . m nden munliadarabnal 10 perc munka-
kek sosem ka ,,_ak ua·a!, tere!, an- ldómegtalcar,tás érhető cl !  <'l��J!P· I 
rra_'k6rosok. u?!tak. Es '!em . er,q u:- _ E "ylnl munkaversenyre hfvtam 

Az ötéves tervben: átlagmunkatef. 

de ?.en puop,,,foflak ba"" 1 � fe--:itmt:ivcr:1-:-! S':'! sz.;z�!�1·ra r.1·.!'l-ont 
. 

• . .. · · owua . .. rr;- ki a iömílhelyben dolgoz5 össze5 szak- felemelni! S�aMnov-:s!<c!lÍra jc l.nt-
o!uasrssal. mert orvos nem uo t cs társl:mat. ts e:mek a vcrsenykillívás· 
r f it , t dl I kez'.cm ahcl Bikov clv'.árs gyc,svá• 
. a e. uo.na . snm ll . a vo.r?a :::' ,rr. nak kösz:nhe�ó az, hogy a mChelv r:ásl r.16t!�zereít fcaiuk clrnHe: i r• 

f;z�!rii a cselédsorba,i é!ó, ffüdnél- át'.agteljcsí·:ményc sz·nte r.:ipró'.-n�i:r:i gyakorlati o:<ta�ásból ·meg:smerni. Szc-
1:ii!i pa!'a�'?'.. emelkedik! l l!'az, nem ment kör.nyű- re'.nfk az ötéves terv fO:y:i:nán m�g 

A felszabadulás u!izn azonnal szerrel. amíg ldái1t eljuto�un!c · • • sok Cvcn b::fo!vamc-• c!v:�'-'Z!?', hony 
megindult a munka a kórházak Al<ad=a'<. ak�k kétke1:�s�I fora1ták a meg:smerve a szovjet sztaháno, i;'.ák 

h l , ., . • _ · verr.enykihfvast: - ugycem fize�nek , · , • , .. · t � • ... 
/ 11reall.tasára, upuho--•1 a h_árom- ki többe".! _ érvel�ek . _ _ De azut��, 

,a:sa'z:.z.::.o.,c·�n r:�=:.a:r u.as.á�. a.e, 
eue� t k zd t !: t ~• új c,rszá,;runk építéséntl fc!h.-is7ná;has• • _eru e e e_,�r. _rn_!n ;f!'! �a1?Yot né�ck a lciflz�té�e!<kor. ami- raml 
�8-_IJOO Df!Y állott a k· r,iaz! apo.ast kor a m11ta$Jlbb r:m::ka'c!jesf'.o:nvért � ·-, · ·t , ,, ., · 
1gem1ló beteaek renda!kezésére. 1· · t 1 ·  • �,- " t k •  ta I 

Barto� �o=f e.m C? n--eszter1tálycs 

• , • . , 
ar� e 1es penzJ�zc�e meg •. p m _ c:c:'m.:nycs l!!!!:o'•r t�.n�1, ,.,:�•m3• 

A haromeues terv uegere a kor- tn Vll"''e>k 11:i: o•.,..fi'v tcrrr.�••-1 fe. zásaképr,cn - a Vasuta� Sza'·f�erve
házi áf!uak . szá'!1a e/érte • az le!�s�, tehát nekem kel�ett Jó példáv'.1: 1 zd 1d :hete� fn,,-yenes fl<'•:!:n:·e kü'.d'.e 
50/)00-et. A ltaromeues teru egesz- eloljamom. Az ercdmeny: ma mM cl a tnátraMzal v2�u'.,1s lidü:őnkbe · • •  
séqüm1! és szo�i-í 1po1ilir.ai /ierr•há-
?ás!.ra öss-esen 38 millió forifJ.lof 
ford:!o!frmk. 

Az ötéues terv tlf!t!anerre a célra 
1080 millió fo,intot iranqoz elő. 
uagyis a hároméul's teru beruházá
sainak csaknem háromszorosát. 

Az elm!llt éu fo!11amán 7970 
vasútas részesült 1idiilé�ben. A Vas-
11 as Szakszervezet szií!ési segély 
címen 42.780 forintot. házassáJ!i se
.7é[_r1ként 90.585 forintot, temetkezési 
se[fé[t/id 27. 195 forintot és rendki
uti1l segé!yként 93.450 forintot fize
frtt ki. 

Szociálpo!itikai Osztá!l{unk sok 
esetbcm tarto!t Cf!észsé{!t!Prti üzem
ta!o"a1!!st és érf"k?z'!'tet re,zori
alzt'uákka!. Az iiz„mi b ;zotts"''!i 
szoc!á!.oolitikrzi felelősök és más 
ll.lz1ívák részé,e mea ar'oft é rt•koz. 
!eteken ism-§fe!fen foµla'koztnk 
sz?m?rrész,J,rtir111i, bl>f?f1'!áfo.{[alási 
és ba1!!s?te1.�"'rt"'si kérdések J!!ja
kor'rr!i m?_,ro!d�sáual. 

Beind'tották a Szent László-úti 
Észak:-F!7tóMzn!'!l léo5 naok'izi 
o'thon!!n.haf. Allandóan láto.datt.'k 
és ellen5r.'zté.lz na.o.lz5zi otthcr.a;nk 
tisz1aságát és pedag6giai színvo
r.a!"'t. 

, 

Ujításommal 338 százalél,l.:a! 
emeltem teljesÍtményemet 

Az lstvántelki Járóm!íjavltó NV ko• - Otéves tervünk sikeres beindítása 
vjcsműhelyében találjuk Ba!ogh József és r nna•c a ldtüz5tt Idő e!őtli crcdmé
k�v�cs csopor_tvczctőt. �!ye�en mcir• nyes befc)e�7�'nek terve komo:y fel• 
s_cr.:e:ztett hu�elyhen_g�r,o szerke�e!e- adat,o!c e:e aH m'.nden i:ntud.atos Ml• 
vel Ca.ogh elvtars a reg1 munlcaeljaras! gor,ot! Ne!,ünl< többet i e!I term�ln1n'c 
l�f!y�g_e�en ,megr�v:dítette. - �rröl az m·nt a kapitalista orszá«o'·nn!<. j\1j ú,• 
ujitasarol kerdezzuk meg most ot, hogy . országot, - 11 szocial.zmus országá 

E!kászii!t Pécsett a.z úi na,kózi 
otthon. ahouá a bek51'ózkö1és m ír 
mnptörté.'1.t. Itt a la.,zftás december 
21 -én. Szt!'!!in elutárs szü!etésnap-

,.Szerkesztő elvtárs! A Hajdúszo- 11. ián indu't meg. 
boszló-D�biecen köz:tti vasútvon::il MondJá'o!< "'• hoQy ml rés3n állunk Na?k5zi uezetők és beosztot•a� 
m:5 d'k ' ' ' k • 't • • ·1 d I Zúqó_ Vih�r;,.:,n Is új utakat vágunk, •  '"· ') 1 vaganyana ep 1 e,<!ne o • tpltt-n•, qy h:>zá:, melyet úri qőq részire a sza!zSZ[!f'iJ"Zet a ta.-iulási 
gozom. Szakasmnlmn az ősz íolya- roml>ol�, le.'11/ósé{!et b!ztos:to'!a és m 'nde• 
m án is 460 ember dolgozott. 

Mikor " hazánkon a nácihad tombolt. r.!7!t hCT!rrdész�l'emt! k"n 'IU'?kból 
Itt láttam azt a hatalmas és gyö-

111• álló k!s házikönt1utárt rend1ztek ba. 
.. " l , 

Mond'á:Ok el, hogy most a:, épi!:és A f • • 
nyoru mun <at, am�lyben a pálya- Já:·Ja, em,?unnepet december 23-án 

fennfartá�t mun!tás 3 megszabott Lcgvon c,lér,i mozdony és sok-sok úJ rendez'ék m!?f!. Minden na?k >Zi 
no·mát tú!t�ljes:tette. Benne élek L.f/

11
;;.�- ., m1 m· ,n!<ánk cs,k eqy otthon 1100 forintot kaooft az tin-

most is és látom. hogy m· lven szi>. 
"- '•.-i!eec " ,i ,·,o-,, •�·vn,,,. - f!'Jo&.'u kci!t,é1cir.."k m'Jrr'.é.·í!ésé-e. • __ Do ml cqy Jobb h.izá� épitrlnk f�I v�te... 4 s7,-; ,F,_f m,,,,kar..�;"7;{,fls?,., m :nden,iff 

pen összetart a csapat. s�:n!e Elvt 5•s\ üdv··•z 'ett�l: Fazekas Ru- 11·:1 ':-5d'k. A S2''; •,;� islz-!'.Fa me"• 
e�gySforr a m�nka j5 és gyo�s cl- cl'l' f p:ílyamunlds, f-Jajdnszoboszló, •-•rn"�é� a'at• f,[I. Na "k';'?i o'th�-
vJ::i;z�st' érdt!'<é',en. XL pályamesteri szakasz." '!Cl''!k Fe/sz?re!é·e/nnk h,á:,7,iiossá([ri't 

A munkaverseny szele engem is 
- - - -- - "'!,:; , '"l!napcrobb részben m•JZsZün -

t'' i-t_ (J,s�·nt/27 meO'h:1tr,tt. m�-t l á- L�rg ... J,..,. l�•·.v:-,ét# 
!,:,f.: ,;JT. 

tom. ho'>'y cs1k ígv vá l ik vo'ó·rá a r. LODZI VA:UTASOK MUNMVER-
A.t itt között arlcfol: minde.':n§l 

je1s� ). í�y lesz reá l is valóság or- �CZNYE. Lodz!JJn a v:sut-s sza:c;ze:·vo. 
,�.'; "r-n lJ}M? h "-rvn,rr;/k azt. !:orr,, nA

szí;;,;un\ban a szoc'a'. j,:m•is. ze: ós·c.:cz!e:én me·.á"apl o ták. t,ogy '"nli leí!'Y,b érté'1: a.? em ',er és a 

edd:g a vas'..ltl do c:o�d< 0) sz.5.za·é· -a -,�('rf• •ar M,§,,!,nz ·�rsas(rrr b "z 'r.�·ra 
1- ''!..�. PI tudja g�nd?!n i  Szerkesztő cs�•-�1<03ott " mun',"ve s,n mo�g, om- ,., rln'rrc,;,,ifrnn� rr n11,�".;�hez és ,,f,; . 

! . , '\7t nz p•7,,,,l. am3Jy e"!y hoz. 1 940,ben n úJltók }avzs·atai a lésl•�" r,r>. '<i /r,,r',f, E ic•-�• a Mn
tlycn hatalma, m•mk1 lá l:ísa és a lod�i va'd,s,\g';,an 1 1  millió z'o:V moq-

, 

,war MJ-, .. ��1n,,,,.,,.,, ,. f'ir,, .; "h 

m "n '·;;I 1 � . ' '"  1 t ,,  � • t:t l•�-1 á„1. �"''"':i:-r. . . .  .. ... k A t '--k . . . - . . . n e;-
._.. .\cl ):'l.!1 va O r-;iszvc.e U a1 urra .e. .\... •H • �. : .e:, .,  C:? ••• • an.J ........ . o- � .. ,..

.
,�r, :(f:i_ (1 F:-,.1-,.,, "-a''rtrfs ·�tt é') 

les·� az em ,):.>ren. m .... g-Srt i . hogv m· ::�� �é-z�tC'/�I t:1 _m....in'.<.JVC:rse:,�•sz;:-bj:y- n dn'rr,-,.-,n/, �,-1.; •,; .. .;·,,,.,..h „ 

d' k · · i "a o do qoz .a'< 1<1. A v�su·asok l:1>"c·e, · - · r .. . . • m ffSZefVI!· 
! a

, 
•3 3 ezem_be a tol la l, _h_:igv pá- te!té!<, �ogv a csor,or·os szoc:a·is ; -,;�,, rí!i'.'."l t•al,ís'f 'a mep. 

1) amunk::is letemre m�g1riam az versenyben 1M sz,,za·é•,r.an rész! vesz. 
' alábbí dalt: 

I
"""· Va'amonnyi szolrá'atl he'yen mcq. 

14 a'.:i!�u'n:!:k a ve:--s�n'Jcsop:-r!o'.,:., E7de-
Vl�yét�'< et a c;z'vU-:lkna:< dJl...i mt"s ���em·1•enl, f-o-:,y a foct..,.· v�-u',-
Zll::tó sln�kcn fu::ó kcr'&l<ek. ·, srt• ét sz•á'lnl mf'szal ·b:-n ,1 ·abb 1 3  
, , .  n · I \ ">'t � ,  hl)gv él"'I--,n ... lc n,jr, ml11tó zto� ér-.éka moc;rtakarltiat ,,.. 
IIJ slnek�t dolqos rnunku kenk. lak el. 

<'LV/ISOINltHOZI Ny°"'dstc>shnlkal 
"'(o'-t m'att az eqvias „re�s ... e:-v�:z:e'-�1< 
1, �fl"��eq· ·10�#)'< álAaf  be'·tf! :f''S"t '"ir,e. 
' ·e·· n(:m kuz�r10' ,m<. A képei< tc5z!dn'
to1 bl&onytaian ld4r• el kall tekln• 
nOnk, 

adja át tapa�zta!atalt a l(OZLEl(EDÉS 
hasábjain keresztül többi kovács társá
nak is. 

- A sztát:nl müszakb.in alkafmazt:im 
e'.őször újításomat - kezdi beszámo:ó
jat. - lgy si!,erü!t is az e:oző 122 
száza!ék'flat 450 százalékra eme'.ni! -

- Pete Lajos szaktársammal egvfüt. 
mun'.,aidőn kívül, tá�s:i.c!a'.mi munkaban 
készíte:1r\k , el ezt . n kts gtpet. A répi 
":,u:1!,a_e!Jaras s_zci:,;nt egy ,m:n'.rnd:i.rab 
e.:�s.z1fose lcéz.e·ovel . - egyszeri me• 
lcg,tes,;eJ - 18 szazadóra volt. Az 
á'.;a!am e:k•sz·tctt új mun'·aeljárá5 e'Ty 
munkadarab elkészítés! i<!e lét - m<':�
gítés nél!cül - OG sz:izadórára cs5l,
ken!c�e! 

- A hüvelyhengerlő szerkezet mii• 
ködése a következő: a kívánt n:i.it�• 
Sái?ra levágott kü:önböző va�taffsá",.,ú 
a�él!emezeket a sz�ri,ezet lcét elöl 1ál
ható hengere l1özé il'.eszt jü',. dZU' án a 
hengerc',et I ét irányból á:litható csa va
ro!il·al rögzitjüfc, m:ijd a két kar el!'y• 
tdejű mozgatásával az acél'emezt a 
l,i�!t,1t_ nagyságra_ hajlítjuk. Ep:1751eri 
bca,.,tas�I, egvfe'.e mun!ca�arabo!,b,,J 
54 perc alart aoo darabot kész'.thetün'1 
ln,! 

A S!er'. e=�ttel ié!,�a�ú-sze'.en�e é, 
r��var:,a!)ocs heve!!e-r-szelence három
féle méretben készlthetö. 

é�_itjükl Fokc,z';l!'.c 
• 
hát terme:ékenys6-

gunkef, munkac.Ja:-g.sun!{at észszcrfisít• 
sü.!c, ál.ítsunk új gtpe:,et mun'.,ába és 
igye!iezzlin!i azo'.·at m:nél eredmény� 
sebben ki is haszni!nll 

A M4 V SZEGEDI F!UNF' ELO
INTEZET „Ifúsáf!i A ·ap 'a'' 1arára 
1949 decembe: ében a kouetkezJ ado
mdnr1ok érkeztek: 

Közfok?dési- és oosfa·i,;rJi minisz
!érfrmr Pol•t'!w! -Oszt-i/11án do!wa. 
z6k 1231.61 Ft, a Sz�r;?di Vas,;tas 
Temnfk•zJsi Er,"'et 250 Ft é, Vir
t!ai L_ászl6 m0?ö ':e['''?S! pályauduarl 
vende1;l/Js 6D0 forint. 

Az adomán.r:okért. am�ltrek a ua
sc,ta� áruák idno ',j_q;a! és sz:1 '·ko.7,q� 
v ·l·li?l való e1/1'1ás?rt. r•a ·a..,ii'"t k·;l• 
�:'rá!is fl'"'r!'éf'!ét sna't'k e/1, - ez• 
-;f_o_n _is k·•s�1netet m�n:' az Í'"té-et 
,iak mkormanc1zata és Vezftósége. 
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lMO január 1a. 

A Budapesti Lokomotiv SK három éve 

és ötéves f erve 
� 

� sPoRr- e ÜzemiBizottságok 
oRvos � versenyben 

Az 19.'i0 január elseje mérföldkő 
ttem csak az egész magyar nép, ha
""4, a sport életében is. Egy hata:mas 
terunek sikeres befejezése és egy még 
11agyobb munka megkezdése. 

A Szovjetunió s�ortmo2:.galma_ cé\
jául a Bolsevik P:irt_ J5.ozpon�1 BI: 
zoltsága a spcrtte!jes1tmenyek alla�d_o 
fokozását tüzte ki. E [cladat teljestte
sére az állam minden támogatást 

A Szakszer•ezet 150 köteles könyvtárral 
jutal mazza a leg fobb ered mény t elérö O ü-t 

Szép és nagy fe:adat. Azonban ah
hoz, hogy ezt a hatalmas és nagy
szer., teru.:-t az e!özőhöz mé/'óan be
jejezzük, alap f..e/1. Szilárd, erős, meg
ingathatal/an alap. Aknrn. kei/. Akarni, 
hogy méltók legyünk a következőt el
kez,ienl. Sikereink és eredményeink el
indítója a Párt és a Szakszervezet, 
mert, hogy az elmult három esztendő 
alatt a B. lokomoliv ilyen eredmé
nyeket tudjon felmutatni, ahhoz ko
mo:y segítségre .10:1 szükség. 

Ököluiuóink a birkazókltoz hasonló 
sikeres ·pá.'yát futottak be a felszaba
dulás óta. Papp László szi!mé."yében. 
- ki az 1948. éuben o/ympiai bajnok
ságot, Európa bajnokságot, 1949. év
ben FVB-ot nyert középsúlyban, -
olyan klasszisú ököloíuóual rende!kc
zik, mint talán senki a világon. Ka
pocsi és Bene I. az 1948. éui olympiai 
csapat tagjai és a többiek ,uwe bizto
síték arra. hogy ököluiuó csapata. 
mely az 1949. éuben az összes egye
sü:eteket megelőzve az első helyen 
végzett a pontuerse11yben, még hosszú 
ide ·g az élen. fog maradni. 

meg3d. A Vasutasok és Hajósok Ors:r.á- vt>zetősége a legjobb eredményt d-
A szocialista sport. szemben a ka- g,,s Szabzervezetének központjában érö üzemi bizottságnak 

pilalista államok sportjával, tudomá- január 4-én tartották a szokiisos 1 50 kötetből álló könyvtárat nyos alapokra ép'ilt. A sportembe•0,I< j1,,vi nagyaktíva-értekezletet. Ezen a ajánlott fel a hozzátarlow egészségét állandóan figyelemmel ki- - ielenlévij üzemi bizottsági titkirok könyvszekrénnyel együtt •ilrik az crvosok és az edzőkkel kar- • 1 h - 1 é k hatiirozatot hozta <, ogy verSt>nyie - A ko··nvvta' r  mt··1szaki e·s társada. öltve segítik elő a sporteredm nye . 
fokozását. hívásf.a l  fordulnak az orszag OSl- Iomtudományi könyvekkel gazda-

szes vasutas üzemi bizottságáh.:il. rr_ 1·tJ·a maJ·d az üzemet és elő fogJ·• 
Sá/yemelőitik több FVB helyezéssel 

a tarsoi9unkba11 is az éluonalban ,•an· 
nak. 

Arra a kérdésre, hogy nincs-e v11-
b k" d · ,  k •· !ami fogyatékosság a sportoló szerve- A ver,enyíelhívás an :mon J:J ' segíteni a szakmai továbbképzést. 

zetének működésében és ha van. mi- l:t,gy minden ü�emi bi��tlsá��a� A verseny 1950 február l -én zá• 
képpen küszöbö'hetö ki, csak a sport- arra kell törekednie. hogy JO poltt1ka1 1 ui .  A B. lokomotív, mint a budapesti 

terület vasutas élegyesti/ete az e/mull 
három esztendő alatt hata.-mas fejlő
désen me1.I keresztüt. Nemcsak a spor
tolói számának növekedésében és 
.:redményébe11, hanem ideológiai fel
éészültségben is. 

Sakk-szakosztályunk Füslér Géza 
mesterre/ szintén az NB /. élén van. 

orvos adhat választ. felviláaos·tó munkán keresztül. az 
Az eredmények kiértékelését a A soortcrvos nem egyszer állao_ ít eg,·ént' verseny kiszélesí_té_sével, a 

k 1 lt b" tl • . . 
Az úszók annak ellenére. hogy egyik 

legiiatalabb szakosztá:y,mk 1949. éu
ben alaposan kitettek magukért. Szé 
ke:y eva és Zságot Irén o 'ympiai he
lyezettek az 1949. éoi FV B·n két-két 
uilágbajnokságot, Garay János, litlo
merit:zky Mária helyezést értek el. Az 
ep,ész úszósportban a legkitürwbb 
utá11pótlássa/ rendelkező szakosztá.·y 
a uédöje a legnagyobb úszó vá11dor
díjriak, a Rákosi Kupának. 

' 
f 1 nagyaktíván ije ö 120 sag vegz1, meg ólyan aprónak tüi�ö . z�varokat, brigádmozgalom oly!atasa�:a. , ,  ,8 

amely megállapítja egyben a fellé-amelyek a magas spontcljesllmények sztahánov mozgalom nepszerus1tesc-
í elerésében gátolják a sportolót. vel a mü:,zaki értelmiséggel össze- teleknek legjobban meg elelő üzemi 

Egyik sportoló például - bár ki- mü,ködve, jó szervező munkájával b:z
A
ottsá�o�.

k 
. • d 'k t A fclszabadulá.< után teljesen újból 

lte:telt kezdeni mindent. hiszen a vas
utasok sporto:ási /eltetösilge egyenlő 
t•olt a semmiuel. Főcél, az akkor meg
léuő né'·ány szakoszlá/11 fe·szere:éssel 
11aló e/látása volt, me1yltez a Szak
szeruezet hatalmas segítséget nyuj
lctt. Ugyanakkor a szakosztályaink 
már számbeli nöuekedése is szüksé
sessé lelte. hogy fejlesszük sporttelje
sUménye:nket. 

váló ugráslechniká\"3I rendel�ezet� _ l'lérje azt, hogy a sztá l ini  mü�zak- _z -�rte e_s a1an e o -�arcms 
képte!en \olt 197 cm-t ugran,. M1don han teljesített százalékát tovabbra !�-e�. unnepe�y�s ,keretek k�zott ad. 
jobblábának lendületvétele alkalmával is megtartsa és azt fokozza. !

Jak at_ a_ legk!va!obb eredmcnyt fcJ. erejét legjobban megieszítette, heves 
A vasutas szakszervezet központi mutato uzem1 bizottságnak. fájdalmat érzett, ez gátclla. Sportor-

· A Szakszervezet támogatásával 
rendbe.';oztuk a B.. lokomotív sport
t.elepét. lassan-lassan a kezdeti sem
m bő[ ma már 14 szakosztály mtiködik 
750 sportolóval. A mi ltároméues ter
t·ünk kemény mu.nkájának az eredmé
nye. De ne csak a számbeli eredmé
nye!1et nézzük, hanem a minöséget is, 
és akkor tát11i fogjuk, hogy ott iS meg
á.llof luk a helyünket. Ha csak egyes 
szallosztál!fo.� é., t1crsenyzöit1ek ered
ményeit kiragadjuk és fi/mszerílen le
pergeti"ük, akkor látjuk, hogy a B. lo
komotíu nemcsak :iasutas. hanem or
szúf!os u ,zonylafban is élre tört, De 
menjünk csak sorjába. 

Női asztali tenisz csapatunk az 
NB /. élcsoportjában -.,erekedik és ma 
már György loretla és Sági szemé
lr/ébm válogatottjaink is ;,annak. 

B rkozó sz.akosztályu11k hatalmas 
fejlö<:ésw ment keresztül, melynek 
esuc�pontja Bóbis Gyula 1948. éui 
o.'ymp1ai l!aj11oksága, Kot·ács Gyula 
és Sz! á:,,11i o'mnpiai helyezés�. Birkozó 
csapata uilághír,1, hosszú idő óta ve• 
ret:efl. A�  utánpót!ás is bizlosi:va uan. 
Többek közölt Tar Gyula az 1949. éui 
FV B-11 kö11ny':sú/yba11 vi/ágbajt1oksá
got nyert. 

A /o•árlah<'a szakosztá1ymk 1irry r 
női- mint a férji csapata az NB /!. 
,, ·sö' J:elyén fekszik és a legk:tünűhb 
utánpótlással rendelkez·k. 

A /ab:!arú[[ÓCsapat az NB /!. máso
dik helyén uan és mit1den reminy 
megvan arra. l;ogy a lokomotiuok kö• 
::.ö!t mc.st mlrr a brulapesli t•asu'as
ságnak is NB l-es csapa/a legyen. 

A oízipólózók az 1949. éube,i ol_qan 
brauuros eredményt értek el, mint még 
azelőtt egy egyesület sem. A uerseny 
összes diiail, amelyben elindultak, ue
retlenül megf111erték. Ezzel egyben az 
1949. éui Halasy u6ndordij uédői l.el
tek. Viuói11k a kétszeres olymp,ai baj
nok Elek /lonáual az élen női törcsa
palban, férfi párbajtőrben szinte ver
hetetlenek. 

lehetne felsorolni az euezös, kézi
labda, röplabda, len ·sz é:; turista szak
osztályokat, amelyek mind feljövőben 
vannak, hogy a többiek mellé szoro
san felzárkózzanak. 

De nemcsak sport szakuonalon, ha
nem az MHK-bflll is százszázalékos 
teljesítményt nyujlotlunk. Az ideológiai 
tudás fej:csztésére az /948-49. évben 
sportolóink részére szemináriumokat 
tartottunk és tartunk. Osszegezue 
eredménye·nket a B. lokomotírmá/ a 
sportélet. melyet az eredmények is 
mulatnak a felszabadulás után, külö
nösen a hároméues terv alatt len
dül fel. 

Otét!es teruilnk fe/mérhetetten lehető
ségeket nyujt az egyesület tooábbi fej
lődésére. Azonban „a sport lerü:eién 
az a lef(köze/ebbi feladat, hogy a spor
tot a kiváltságosak monopóliumábó/ a 
dolgozó milliók közkincsévé tegyük" -
mondotta Rákos, elutárs. Ezzel meg
határozta a B. lokomo/111 irányvona
:át is az ötéves teruben. 

Minden. erőue/ és tudással azon le
,zünk, hogy ezen útmutatás felha..szná
/ásáua/ hozzájáruljunk a sporton ke
resztül is az eredmény és ezzel a ter
melés fokozásához és a szocializmus 
ép:tésé/zez. 

Az a célunk. hogy a békét megvédő, 
munkára, harcra kész, öntudatos, új· 
f nusú sportembereket neueljünk népi 
államunknak. 

Sikerrel zárul :  a vasutas zene és énekkarok ... 

tlJŐ- ka1e11tll<J1Jk0-n,/,ereneiái-a Wr,ffl -
Ja1111ár 2-tól január 6-ig tartot- 1 ha karnagyaink '!'!1gukévá �eszik a 

voshoz fordult tanácsért, aki megálla
pította, hogy a combizomzat m5lyi<n 
fájdalmas duzzanat van. Kezelés alá 
vették. röviddel ezután egészséges lett 
és a legközelebbi versenyen mlir 197 
cm-nél is jobb eredményt ért el. 

Et?vízben megállapították. hogv egy 
kiváló technikáju tornász [áradékonv• 
ságát vérkeringési i:a\"3rck "kozz�k. 
Tünetei meglehetősen nyugtalan:16ak 
voltak. A sportorvos a nap különböző 
óráiban megyizsgálta. míg elhatározta. 
hogy még kora reggel is ellenörimi 
fo1?ia betege állapotát. Legnagyobb 
meglepetésére a versenyzőt reggel ve
rejtékben fürödve találta. Légzése 
in,ors és szaggatott vett. Kiderült, 
hols)' a torn:ísz kora reggel ágyából 
felkelve. súlyemeléssel edzette magát. 
A sportorvos megtiltotta, hogy II y 
meger6lletően foglalkozzék ezzel az 
"ózésl móddal és a spcr!oló állapota 
hamarosan megjavult. 

Az egyik súlyemelöbajnok a ver
�enyek elölt egy héttel bágyadtnak 
érezte magát, kedveszegett volt. ered
ményei jelentékenyen leromlottak. 
Sportorvoshoz fordult, aki - midőn 
megállapította, hogy a versenyző a 
súlyemelésen kívül más spcrtágakkal 
11em foglalkozik - azt ajánlotta, hogy 
tegyen hosszú sétákat az erdőben t'• 
Prre az időre felejtse el a súlyemP.lilst. 
A versenvzö eleinte hallani sem akart 
erröl, félt, hogy eddigi teljesítményeit 
még- jobban lerontja vele. De az ed tÖ 
támol!'atla az orvos véleménvét. Az 
Predménv őket igazolta: a sÍílyemelii 
a lel!'közelebbi versenyen 10 kl!'-mal 
többet emell eddigi rekcrdjánál. 

Mé,e- számtalan példái sorolhal11ánk 
fel a sportorvos nélkülözhetetlen 
munkájáról. Az orvossal történő �zo
ros együttműködés rendkívül hannos 
� sporto!ónak. Az egészség állandó 
t"'- :őrzése, a betegségek megelőzése 
lehetővé teszi a szc.vjet sportrmberek 
számára, hogy példa nélkül álló ma
gas te!jesilményeket, világcsúcseredmé
nyeket érhessenek el. 

tuk l'' :; /:a , . .  -!: m,'::ri!;;,:únkat, tanultakat, munka1ukba ors_zalI.sz�rte 
54 karnagy részuéte!éuel. beuiszik az itt lálotta_�at es e�tekes 

"(''. · ]A DARIK'D tar,uszta!ataikat átadjak kulturcso- IW !f I} /\ A konferencia összehívásával az t · • k. , , , 
k portjai11k minden egyes agJafUl Ez a f,:m a háborús Fráqa utolsó hő--volt a ré!unk, ,zogy zene- es en� · - ·  

k - t s·es l..üzdc:mé: ve,iti elénk. A Vörös karaink egytittmü!1ödésél biztos ·t. A konferencia ré.ztvevot a o:.te - H,idscreq már fe·sza'nd,,o.,a e:<kor .z 
k k ·t ·1 -k t 'a' t kező [euelct intézték a Szakszeruizet orszaq leqnaqyobb részét, da Pr.iqát 
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álló sov111izm11s ellen. mely főként Az ország m:nden részéböl - a ttirozta, hoqv mec:öröl<lti ezt a harcot, 
k k -

Vasutas S••l,·szervezet Karnanyf Kon- az a ct1:klt0zés lebeqett szeme elött, 
kullúrvonalon. mutat oz · meg ero- - " hoqy pon,os 1.épet adjon az egész 
sen. A kamagykonf erencia hiuatá�a l!'reszn�án - összeillt vasutas szakszer: Práqa lokossáqának, az összes do:c;io
uo/1 továbbá az is. hogy karna- vezeti ének- és zenekarok kamagyat zéknak harcos l<iállásáról. 

hál · k··szönetet mondunk a Vasutasok A rnm témáját Jan Drdának, a c.seh• 
gyainkat egymással megismertes- as O 

• S k t szlovák rr.;szövc·ség fötitkárán •k egyik 
k és Hajósok Orszal!'OS :ta szerveze e elbeszélése a Néma barikád" szolqál· sük és kifejlesszük a cseremüsoro 

Központi Vezetőségénet,. valam:nt Har-
,
· ta.t•, ame;y a' n po:,oan e�y nov-l.a• adását é� föként. hogy zene- és t László központi szakszervezeti qyUJtcmény formájában je:ent mcq a 

kk · k t 'átt·t k h ,fyo • ma • h I h 1- · maq„ar kö:iyvplacon. Ennek a m(!nck éne . ara: 11 a ra t rn a " "> ku'.túrtitkár elvtarsnak, Ol!'V . � e ov� al�pJán sikerUlt olyan fí!mct alLotnla, vonatra, munkájukkal seg· tsük most tette számunkra a Szovjet Lernhadero amo:y hivcn bemutatja a munkáso',, 
b·einduló, hatalmas ?téves gazdasági ragvol!'Ó előadásán való részvételt. . :;.,';,'""�o·�á� á�:��t:���C.�\ilf�1� :io�•�: 
terv·"�l•·•t és nro„rami„'1l•an m:nd Eddil!' is tudtuk, hogy a szoviet ril<ádokra, hoqy mc·ivé.jé ,  szore.e t 
gyakrabban szerepeljenek üzemi kultúra és müvészct jár élen, most városukat a ném,t tankoktól és 

mei;tl!'YÖZódtünk arról, hogy a_ szocia- áqyuktol. . . .. . hangversenyek 
lista, rcalist! míívészet az -� pelda! me-

f;l�J;:".:"trmb';;J;.� :Q 
n
tFcc;i�i";

c
t���� OtnafJOS konferenciánk program• Jvet követnunk kell és kovetnl 1s fo- r.épéböl kerültek ki. abból a né:,t,ől, ját igyekeztünk úgy összeállítani. l!'Unk. ame:y harcra kelt a ná�i barbárok rom-

h g abbo'l mindenki leszürhesse a T djuk azt hony knltúrforrada'om bolása e:1en. Tön;net�bcn ncmczak a 
t:pJsztalatokat és �egmutassuk a küs:öbén állu�k é; mi a fenti felejthe- j��J1nn"Jt� ';,���il;e�qy��!;•!é��t

P '!fi 
köuetendő helyes iranyt. Itt kt kell tetten est val:imin• a budapesti koo- kemény elszán .ságqal, mint Pr:qa ösz• 

n-resszu•o� tapasztaltak abpjáo e for- szcs kUlváros,iban. A . fi i!?) kihanqsú• 

dl kiiz.ii-ruétJlZ-eFtJ-ee.éJ 
p/CMJ lémá iF-ól 
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Az elmélet ha behatol a tömegek- nak megszervezése és itt �eg kel.� 
be anqagi e;oue válik. Ez vonatkozik ualósílanunk a munkásoszfafy _ueze/11 
a 'kuttiirára is. Sokan tagadják, , hogy s_zerepét. Ne az egy�s kwalts__al]O<�k 
a kultúrát az osztályharc /tatarozza Jussanak el. az Opcraba, a kulonf':-' 
meg Hirdetik a kultúra önálló az tárlatokra es hangversenyekre, sz,_n• 
osz/6/yoktól független létét. Ez • az házba és moz�ba,. _hafle'!': .a munkils
úgy11e:;e:.ett • /'art po,,r /'art" elmélet, os ',ily. a vro.!lrt�lus /:a,. . . • 
amely a müuészet öncélúságát liir- Ki kell s_zo_ntam • a burzsoa ide_olo
deti, egy idealista maszlag, amel/yet giai _bejol!fasat a t9me[Iek tudalabóL 
keményen szembe kell szállni bár- A kozonsegszeruezok aldozatos harca 
honnan és bárki/öl jöjjön is. • s�ükséges ahhoz, , hogy Sf!erte a� o_r• 

A roletárdik/fl/úra korszakában a sagban '! dolgozok _tu_data( r�egt,szt,t. 
munÍásosztály mór birtokon belül sák a . k';'ros burzsoa 1deolog,a marad• 
harcol minden terzileten úgy a gazda- oáng_a,!01. . • _ • 

• ,,. 1 · · ·kat mint a kultúra terü- Kozonsegszeruezesa11k orszagos fel• sa,_,, po 111 • d t · k" k ti t · te · a közön / t · · tő enyomul és átveszi irá- a a ai: t • e er1esz ne _ , -e �n. is e r .  ségszervezest ualamennyl muueszetl ny
l
tlo _szerep

1
et
1
•• d"a• A u á„ra Az önteuékeny kultármun.lea, az enin e r, ars mon J • .. rul?Z, t" . • - t -

h a műuészet közel juthasson a o u_asás es a szer:;ezes osszeoon ero-�,l!h · ép a müuészetltez elé">- lel1es rohamáua1 kell az elmaradqtt-nep ez es a n _ _ • , •g ll küzde,u szór fel kell emelnünk a kozm,we/tse- sa e . en 
_ · . kk 1 1,t,. l é egyetemes kultúrális szi11· A ltwalalo� mu,•esze e szo�osa ge 

/ t � ra kell venni a kapcsolatot. Kaderku· 00
.4� 

a
o�ztályltorc mindjobban élese- tatás_! kell végezni, !e �el/_ menni 11 

dik. A megvert tőkésosztály igyekszik le[Ih�cbb munkahelyig ,s es meg kell 
lábát meguetni az egyedüli területen, n1:znunz •. /0gf u,t:a�e �%�':n:elt.e� 
a kultúra területén és itt még érez- Se{Ics a ere . •  _a .1 ne 

. . f _ . 
hetni a burzsoá ideológia befolyását. h'!_na _ alá nJJU�nt es a .  to_uabb/e�lodo-

A közönségszervezés elsőrendű po- s_ukltoz segitseget nyu1taru. Nehez és 
litikai fontosságú ténqező és ennek a a�dozatos munka_ ez, de megtis_ztel(e
funkciónak az eliátásóra a /egképzet- te�. mert 

I 
a kutt.i;:munk

� ��e
?

!Y'. szel: 
tebb a legöntudatosabb és legráter- sege/ reJ . maga 1:n, SfJ !! a u es , szi: 

11, bb / t · ak t k ll beuetni mert nes, eayuttal nepneue/o pedagog1ai me e e u ars '! e • . . munka iS eredményt csak ugy tudunk elemi · • _ . 
ezen a rion11lon, ha az ideológiai és - Az
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é
mtnf:? művészeti tudást párosítjuk a szemé- o'!tu � o_s ozonsegszervezo s • 

l rátermettség és a gyakorlat ta- turaktwat fokozottabb munkári: ke/1, yes 
1 1 ta•val hogy serkentsen, mert csak az o mun-pa

r '/;tz�badulás utáni időkben a káju_�on keresztül __ érhetjük e_l, hog[J 11 
munkásosztály a kuitúra területén is k11;!1u.ve/t e'!1berfok sokas�g'! cngye 
kliuetel/e a ma[!a jussát. A kü/ö11böző etore kulturalts . . fel�m��ked�su'!ket a 
demokratikus szeruek hozzáláttak. nagy Szov�e!unto pefd":Ja es utmu/a
!togy tömegeiket kultúrához juttassák. lása nyomari a szoc,al,zrnus fe,é. 
Keduezményes jegyeket szereztek, telt-
házakció/1at szerveztek és ezzel meg-
kezdődött a küzdelem a Szakszeroe-

4

l lbú.,.ia 
zeli Tanács uezetéséue/ a burzsoá 
m!1uelt.ség, monopót,um ellen. 

Ez egy igen nehéz harc volt és 
így külö11leges kiképzés vált szük,é
gessé azok részére, akik kultúruot1a
lon mint ;unkcionáriusok tulajdonkép
pe11 a közönséget viszik a szin�ázak 
nézőtereire. A közönségszeruezők ré
szére különleges kultúrpolilkai kep
zést tar/ott a Szafdanács Kultúros?
tálya, megtanították a kultúrpropa
gandislákat arra. hogyan kell kuilúr
pot,"tikai szempontból 11ézni a szí11dara
bolwt, a filmet, hogy felismerjék az 
impe,_"alizmus befolyását, hogy képe
sek legyenek a rfo'gozó mu11kástár
sa'kkal megismertetni és mej!szeret
tetni a haladó művészet szépségeit és 
értékeit. 

A közönségszeruezés gyakorlati cél
jai: a művészi események /átogatásá• 

AZ ALBAN-SZOVJET BARAT. 
SAGI HóNAP ES�NYEI. A& 
A!bán-SZOVjet Bará:ság; Hónap Al
kalmából az Albá.n_Szovjet Müve'.ő.. 
dés; Társoság érNkcs kiá 11:-.lst ren.. 
dez:tt TLá.náb:in. Ezen bemutatták 
azt a felbtcsülhe.etlen ér ékü gazda.. 
.sági támoga1á.st, ame,yben a Szovjet
unió rész..,síli Al'bániá . A kiáll11á$ 
szemléltetően tárja elénk, mennyi 
Irak or, ara1 ígép, Vl'tögép, tulajmeg
mur.ka:ó, gyári tx-rendPzés, teherautó, 
V"1.':ű1i kocsi, épí;kezési anyag, vala.
m;nt teXtil, üveg. gyógyszer, s'b. áru 
é kezett Albániába a Szovjetun'óbóL 
Ez a gazdasági segítség tette lehe
tővé. hogy az albán nép Iegyőz.llettP. 
a trock1s·a Tito-klikk á u·ás� okozta 
nehézség-eket é$ sikerrel épltheti szo
ciali.sta jövőjét. 

A KtiZLEKl:DtS SZERVEZETT DOLG0Z0INAK EGYStC..ES LAPJA 
Főszerkesztö 

emelnünk szerda esti programttn• " 
k t „ 1 - k Am·t lyozz, azt Is, hogy a te ke es voze.6Je 

kat. mikor is a Szovjet Légierök radalom harcos a onai �szun , 1 a mun!cásosz'ály és a Párt. L�tlt•k a 1Vasu1as Szakszer vezeu , sztahánovistálnk a termelesben cse.e- harcosok sorában a spanyolországi nem- Felelős szerkeszt0: F0LDVARI ALADAR Közlekedési Alkalm. Szaksz.1 

GASPAR SAND0R 

En·k- !'S Tá'1C'gll''llesének m,iso:a� 
kednek azt fogjuk mi vé1rhezvinni kut- zcti,özl br.<ád I a �ti;,ját, a prá •ai rend. zakma1 szerkesztök: T0TH BtLA (GépJar·mOvezetök Szaksz.1, IVAN MIKLOS t k . f tt,-tk meg Csepelen A k•tuno • · 

h 1 • ·t Ok k"- őrt, a vasmunkásokat. vlllamoskalauzo-e III e · · turvonalon, Ol!'Y ezze 1s sel!'t s I kat és a p:;:,c!<et _ csa:, a h.iz;ula do- Szállltómunkások 'lznlcs,., FERZSIGAN LA5ZL0 !Hajós Szaksz.) produ�ri-i "-°,"'! �a!nss'l_1, 0?'1 _kar� alakítani az új embertírust. l r,y a�arunk nos, az , úr" nem mer kiá:!nl a bzrri- Szerke•ztl és a kiadásért felelős: nagya!nkra es m111t a kterleke/eS!lé- hozzáJáru!ni �zocialista orsá1runk fel- �!���- a ��n;::�rc�;rc� v.f.�.
á�I 

n,:!�f. SZELECSENYI  ISTVAN 
kiderült. igen sokat tanultak belole. építéséhez. al<lk a német mcgszá'lás abtt nem ti> Laptulajdonos Magyar Közlekedést l.lOlgoz<'>k Sz.tkszcrvezete. - Szerkesztl!ség Elvtársi üdvözlettel a Vasutas rGd'.ek a Gcs•�po tcrror'ával, .szo:·vez•

1 é• kladf>hlvatat Bud11pest. VI Munkácsy Mlhály-u 16. - Tet 124 -S93 126-451, A szakszervezet összehívta és 
megrendezte a konferenciát. de hi
tHitását csak akkor fogja betölteni, 

• 1 K té'.t az el lenállást és azol<é, a'"k 1 940• Szakszervezet karnagya, • on- ben klsöpör.ék oruá9ukból a reakció Szikra LApnyomda NY Budapest. Vili .. Rökk <;zllArd·U. 4. 
iress:r.usának küldöttei: 47 aláírás.'' Wrenceit,. i'ele!Os D)'omdavezetö: Povár11)' Je11,5,, 
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VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

�épünlc legjobb fiai.nah, 

a •�taháno-,,i,Jtáhnah útján 

e l ő re 

a� ötéves terv győ�elméért, 

a 11socialiMnusért 1 

1 950 februir t. 
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lt'·  e g é r í e l t ö k  P á r t u n k  h a t á ro z a t á t !) 

megszilárdÍtjtik és to-vábbiejlesztjük 
a szo�ialista munka-vers ny eredményeit 
A sztállnl műszakban elért kitünő 1 építése, népünk életszínvonalának to- M egállapíthqtjuk, azt Js, hogy még 

és kimagasló csúcseredmények v at>u1 ernc.c,e, újabb komoly erőfeszí- ma is, sok a:ulról a dolgozó tö· 
Végre biztosítani kell, hogy az ösz• 

szes üzemeinkben, s főként a vasút te• 
rülctén a vasúti fömühelyekben • leg• 
rövidebb időn belül megtörténjék a 
tervnek egészen a munkapadig, az 

egyes dolgozóklg való felbontása, ami 
eddig előttünk érthetetlen módon, mind 
a mai napig nem történt mer minden 
üzemünkben. 

san a „sztahánovista" büszke címét. 

} olytassuk ernyedetlenül tovább 
lltán a közlekedés szervezett dolgozói: téseket követel tőlünk. megek mélyéről jövő helyes kezdemé-
a �a ,u!a:ok, hajósok, közúti közlekedési 

N•m hunvhatunk szemet .dclett, nyezés sikkad el állami és egyéb szer-
� �za.,ma legjobb munkása címé

ért folyó versenyt és terjesszük fel 
!ei,rjobb sztahánovista munkás:linkat, 
mérnökeinket, művezetőinket, csoport
vezetőinket kormánykitüntetésre és ju
t.alomra, - ahogy azt Pártunk határo
zata kimondja. 

alkalmazottak, gépjárművezetők, szállí- ' 1 , b" k t' · tt 
tómunkások, repülök és kikötömunká- hogy egyéni versenyzőink szá• ve OK uro ra izmusa m1a . 

so!, örömmel és niQ'V mege!6gedéssel ma, akár a vasúti, közlekedési vagy Pártunk Központi Vezetőségének ha

fogadták Pártunk Központi Vezetősé- jl'épjármilvezetől, hajózási üzemeket tározata megjelölte a ml számunkra is 

�ének határozatát. nézzük, még ma sem öleli fel dol�o- azokat a legfontosabb feladatokat, ame-

Lbi>cn a h�,ározatban Pártunk mei,r· 7.Óink Jelentékeny részét. Nem szabad lve',et a swdalista munkaverseny ered• 

lllapította, hogy 1 919 második felé- kampányszerűen kezelni ezt a kérdést, ményeinek megszilárdítása és tovább

ben, különösen pedig a Sztálin elvtárs és meg kell szllárdítanunk az eredmé- fejlesztése terén el kell végemünk. 

70-ik születésnapjával kapcso!a!os mun• nyekeL Ezek szerint tovább keU szélesíteni 
kafe!aj5nJ:ís és sztálini műszak idején, üzemeinkben, bár a norma- és bEr- a munkaversenyt, az egyéni versenyt, 
a �'.!l'C;l!'s!a rn11<t'rnverseny, a Ma"yar rsalások megszüntek, sok helyen még á lanJósitanunk kell a versenyt, ki keR 
Dolgozók P ártjának vezetésével, tö- ma 1� magas selejt-százalékkal dolgoz- küszöbölni a kampányszerűséget. Meg 
megmozgalomr„á le jlődött. A Párt út- nak és • káros jelenségekkel szemben kell érteniük dolgozóinknak, hogy , 
mu.a.ásán.:tk meaie:elJen az egyéni párt- és üzemi szervezeteink, az üze- munkaverseny a szocializmust építő 
verseny váll a munkaverseny alapfor• mek vezetői nem harcolnak kellő erély• népi demokrádában nem kampány, 
májává. lyel és következetességgel. Szakszerve- hanem a termelés, a termelékenység, 

Arra keD törekednünk, a felbon-
tott terv alapján, hogy dolgozó

ink ne csupán normájukat, hanem ter
vüket Is teljesítsék, illetve tú:teljesít
sék. 

Fejlesszük ki üzemeínktien, karoljuk 
fel a munkaverseny kollektív formáit: 
a 200-as és 300-as brigádok és műhe
lyek mozgalmát. Szélesítsük ki a ver
senyt a takarékosságért, az anyag- éa 
energiafogyasztás, a szerszám- és gép
törések számának csökkentéséért, u 
önköltsée leszállításáért. 

!gy van ez nálunk, a közlekedés zeteink, killönösen a felső szakszerve- ezzel az életszínvonal emelésének, az 
szervezett dolgozóinál is. Követtük 4 zeti vezetés még nem á:lította át mun- előrehQ!adásnak állandó eszköze, a 
Szovjetun:ó nairyszerü sztahánovistáit, káját oly módon, hogy képes legyen szocializmus építé�nek kommwtlsta 
üzemelnl,ben Is megjelentek a normá- iól megszervezni az üzemi munkásság

! 
módszere, 

Mutassuk meg, hogy a tén zord ld5-
)árás kfü;epette is megálljuk helyünket, 
és zavartalan köz'.ekedést biztosítunk 
qemzetg,udaságunk számára. 

Oda kell hatnunk, hogy felkaroljuk 
és támogassuk a dolgozók úgynevezett 
„Dzeml ellentervelt", melyeknek célja 
saját egyéni tervük, brlgádjuk, mühe• 
lyük, üzemük tervének megjavítása, a 
terv 6ltal előírt termelésnél maeasabb 
termelés, Jobb minőség, alacsony4bb 
önköltség elérése - lehetöleg anyag
megtakarítással és kllltséres, újabb b&
ruházásol< nélkül 

�zámoljuk fel lfjúmunkása!nknak a 
munkaversenyben való viszonylllgo1 
elmaradását és még többet kell töröd

Mer kell hatirozmmk Yfgre, hogy nünk a dolgozó nőknek a munkanr• 
kit tlsztelllnk mer, kJ vlselhetl jogo- senybe való bcvonásáv,L 

ju!:at sokszorosan túlteljesítő sztahá- versenymozgalmát, harcát a terv ma• Vigyáznunk kell arra. hogy ne esak 
novtsták. Megindult a „200) tonnás" raMlct�hn teljesítéséért, Wetve túltel· mennyiségre, hanem minősé�e Is tö-
mozgalom és a napokban indítottuk el Jesítéséért. rekedjUnk. 
Bu:lapest•Feren:város ál'omásról az 
1501-ik túlferhcléset von1tot. Nyugod• 
tan megá!'apithatjuk, hogy üzemeink
ben, förnühelyeinkben számtalan mun
kacsapat, sőt egész mühelyrészleg te!
jesíti normáját átlagosan 200-300, 
vagv ennél magasabb százalékban. 

S�tahánovistáinkat öszinte lelkese
dés hat la át. s m·nt azt már 

megírtuk, volt jelentkező, élenjáró: Bar
to• József elvtárs, az lstvántelki Jár
műjavító NV sztahánov:st� élmunkás 
esztcrgályosa, aki a sztá:inl műszak
ban 3085 százalékot teljesített, de 
máris kijelentette, hogy az ötéves terv
ben átlagos teljisítményét 500 száza. 
lékra emelt. Hosszú számoszlopokb,n 
lehetne felsorolni sztahánovista női, if i 
élenjáróin!cat is, nem kevésbbé újitóin
kat és észszerüsítö:n!cet. 

Kezd tömegrnozga!ommá válni ná
lunk Is az újítók és észszerüsítők moz
ara'ma. Decemberben például a vasuta
sok 576, 11. közúti közlekedési dolger 
zók 1 42, a hajósok 19, a gépjármű
vezetők 160, összesen 807 újítási javas
Ja"nt nvu lto•tak be. Cbböl 247-et elfo

gadtak; amelynek révén közel 2 millió 
forint megtakarítást értünk el. A dolgo
zó!, l 00.UJO forl .. ,ot vettek fel meg
ítélt díj,zás címén. 

Míís:aki érte!m'ségünk mind jobban 
ls jobkn kapcsolódik be a verseny· 
mozpalomba és lapun'< hasábjain el
mondják, hol.!yan segítik a munkwer
senv kifeJödését, az eredmények foko• 
zását, az ö!éves terv diadalra juttatá
sát. a szocial)zmus építését. 
H a azt nézzlik, hogy ml biztosi· 

totta a munka termelékenysé�é
ne1< e, l•l•n*•'<env emelkeM��t. meg 
lehet allap{tanl, hogy ez Pártun!,, a 
va-;:ít Po'.ltil:ai Osz;álva. a sz:iks2erve
zeteink útmut�tása, irányító, felviláger 
sító. szervező munkájának köszcnhetö 
dör,'l'i módcn. Tevt'1,en„sé„iik közép
pontjába a termelés feladatait, az 
egyéni verseny kifejlesztését a 'szocia• 
Ds!a munka verseny meiiszervezését 
á!F'olták. 

Nem kis mértékben befo'.yásolta '12 
warl termelés értékénc:, és a munka 
t<'rm0l�ken„ségének emelkedésH ar 
életszínvonal emclkedé�e, a dolgozók 
meJditozott viszonya a terme)éshez 
fs dolgozóink elméÍyült, szoros�bb� 
vált ka!'csola!a nagy fels7..abadítónk
boz. a Szov jetunlóhoz. ame!y magával 
v011ta azt, horry naqyobb sikerre! sajá
titsu\ el és al'< almazzuk a szov Jet dol
gnzók gardan tarasztalatalt szocialista 
fp'!ömunkán\ban, • dolgozók javára. 

Am11cor arr.mmel b büszkesé!Y,rel 
t,,,s7.'lenk ere!lményein'·röl, IT!eg ke� 
il',?'tanun'<, hn..,, az ötéve-1 t!'rv sl-
1erea meivalcísítása, a szocializmus 

SZTAH.ÁNOVISTÁINK 
1 

Ne hanyagoljuk d 6s dllnt5 m6d• 
. szilárdítsuk meg a munkafegyelmet, a 

törvényes munkaidő teljes k ihasználá,. 
dt, a dolgozók szakmai továbbképzé
sét. 

Adjunk tájélroztatbt , mwtkaves,. 

lelkesen készülnek a február 26-í 
,eny eredményelről múnelyelnkben: kik 
azok, akik élenjárnak. 

első országos lanácskozásra 
vegyünk Irányt arra, hogy ez " 

folyamán minden llommunlsta 
már egyéni munkaversenyben dolgoz
zék és hogy elsajátítsák a technikát, 
hogy Igazi közlekedési sukemberekké 

� Szakszervezetek Or,zágos Ta
nácsa határozatot hozott a Szlahá
novisták I. Országos Tanácskozásá
«iinak összehívásáról. 

Miért van szükség ennek a ta· 
nácskozásnak a megtartására, hi
szen a magyar munkásosztálv. 11 
magyar dolgozó nép szebbnél szebh 
eredményeket ér el a munkaver 
seny-mozgalom során és Pártunk 
kritikája és útmutatása nyomá11 
"7.éles tömegmozgalommá fejlődött 

A vasutasok, hajósok, közúti kö1 
lekedési a lkalmazottak, gépjármíí
vezelők, száll ítr'imunkások, repülők 
és kikötőmunkások tízezrei vesznPk 

részt egyéni versenyben, brigádban. 
a „2000 tonnás"-mozgalomban, ki 
tünő sztahánovistáink vannak. A 
sztálini műszak sok rejtett tartalé
kot hozott · felszínre. üzemeinkben 
a munka termelékenységének eddig 
ismeretlen emelkedését hozta lélrP 
az egyéni kötelezettség-vá l lalás. s.,.. 

gítettek ebben újítóink és észszeríí 
sítöink. mérnökeink, techn ikusaink, 
müvezetőink. 

El lehet mondani, hogy a közle
kedés szervezett dolgozói határta 
lan lelkesedéssel indu ltak el a Szov
jetunió hős sztahánovistáinak pél
dáin és hogy „Sztá l in elvtársnak. 
a világ dol�ozói nagy vezérének 
születésnapJát kiváló munkateljesíl
ményekkel írják be aranybelükkf"l 
Magyarországon a szocia l ista épí
!Ps történetébe". 

MeginduH a nemes · versengtis 
üzemeinkbP11 11 szakma legjobb 
munkása címéért is, de minlh;:, 
újabban megfeledkeztünk volna 
róla. Ujból fel kel l  vennünk a ln
na lat és ki kell építenünk a ver
senyt ezen a területen is. 

A magyar ·  .sztahánovisták, közöt
tük a közlekedés szervezett sztahá 
n(lvistái, bebizonyították. hogy a 
szovjet Sztahánov-mc,zgalom ta• 

pasztalatai és módszerei teljes mér- lket a tartalékokat igazán csak váljanak a maguk területén. 
tékben alkalmazhatók a közlekedés akkor tudjuk hasznosítan i ,  ha II Fordítsunk üzemi pártszervezeteln
területén, a többi szocial ista építö- munkásság, üzemeink dolgozóinak ken keresztül különös gondot a mun
munkában, hogy e módszerek jelen- széles tömegeit segítik technika i  kaversenyben k.k·áló pártonkívüli mun• 
tősen meggyorsítják az építés üie- tudásuk átadásával, a techn ika kások és műszal<i értelmiségi do:gozók. 
mét, új, magasabb sz ínvonalra meghódításával, magasabb terme- újítók, munkamódszerátadók támoga• 
.:melik a munka termelékenységét. lési színvona lra emelni. tására, polítik;ii és szakmai fejlődésük 
és _ egyútt�I emelik dolgozóink élet- Látni fogjuk, hogy az els6 ta- elősegítésére és tegyük lehetővé Pár-
szmvonalat. . _ , nácskozás az új, magasabb techni - tunk határozatának értelmében, hogy 

A_ Sztah�nov-m_ozgalom, ot_eves káért, a technika ura lásáért folyó P.Zek a kivá:ó dolgozók mielőbb Pár-
tervunk elso heteinek eredmenyel harcot is  szolgálja. tunk tagjelöltjei, illetve tagjai lehes-
új módon vetik fel a munka ter- .. • . . senek. 
melékenységéért folyó harcunk ker- - �egkez.9tuk .u��emkben ! Je- Pártunk l(özpontl Vezetősége he-

déseil. Döntő kérdéssé lett szil-
lolesek �lokész,Jeset. A tana;sko- lyesll és magáévá teszi a dolgozó tö-

k h .. . zásra mm denkeppen a terme lesben mun ra az, ogy uzememk mun-
e'len •a· 0• m k .  k t , .. k.'k t 

• megek, így a közlekedés szervezett 
k .  • • d , 1 bb , t 'kb J r un aso a , merno o e es d 1 - 1 • • .. 1 • • 

assaga mm sze ese mer e en lechn'k k t f . k k" 1 • 1 . 
K" l 

o gozo rcszero 1s mmd szélesebb 
ismerje meg a techn ikát és a tech- d" . 1. kso � 0�J� tJe O nt. u_- körben megnyilvánuló kezdeményezést. 
nika eredményesebb kihasználását. ottJ�m et uzemt erteke_zleteken va- hogy hazánk felsz•badításának ötödik 

A 
• . , . lasztJuk meg, demokratikus alapon, évfordulóját, április 4-ét, az egyéni mozgalom tovabbfeJlesztese er- üzemeink munkásainak legszélesebb munkaverseny további kiszélesítésével. 

dekében ül össze tanácskozásra feb- bevonásával. brigádok, műhelyek és üzemek munka. 
ruár J6-á!1 ? leg½!válób� ma�yar A közlekedés szervezett dolgozói felajánlásával, magasabb termeléssd 
sztahanov1stak elso orszagos ertP• nak sztahánovistái, é len járó Jeg- ünnepeljük meg. 
kezlete. jobbjaink nagy lelkesedéssel készül-

A Szaktanács azért hívja össze nek az országos tanácskozásra és 
E lvtársakl Szaktársak! Nem viht-

sztahánovistáinkat és ismertet·, I k · h tt 
ható, hogy munkaversenyünknek e vanna szanva a rra,  ogy O 8 most következő újabb, hatalmas fel-össze a tanácskozáson az ország szocial izmus gyorsabb építésének lendülése. a termelfs és termelé',eny• 

többi sztahánovistáival, hogy ta- ügyét fogják szolgálni. ség további emelkedése lesz 8 le"• 
paszt�lat?ikat_ �z �g�sz magy�r Sztahánovistáink nagyon jól tud- szebb em.ékmű, melyet a Szovjet Hö
munkassag kozkmcseve • tegye es ják, hogy a hatalmas Szovjetunió sök ezreinek állíthatunk, akik hazánk, 
ez.zel az elmar?dotta�a! es a gyen- bős sztahánovistáinak útja: a be- népünk szabadságáért hullatták nemes 
!;�b_ben dolgozi:kat s�g1tse �z !!le�- csület és dicsőség útja és ezért ti!- vérüket. 
Jarok munkamodszerenek atvete le- kintenek nagy bizalommal és ér- Csakis így, ezzel a szellemmel, kt)
ben. . , . . .  deklődéssel a konferencia elé. Addig mény elhatározással gyorsítjuk meg a 

Üzemeink sztahanov1sta1 a többi is sztahánovistáink jó munkával most induló ötéves népgazdasági ter
magyar sztahánovistával együtt készülnek a tanácskozásra kiszéle- vünk sikeres megvalósítását. Nem fér 
meg fogják vizsgálni a versen) sítik a munkaversenyt, új ' sztahá- kétség hozzá, hogy ezzel a munkával 
eddigi eredményeit, fel fogják tárni novista eredményeket érnek el. a. �özlek�és_ 220._0?0 .szervezett do'go
a hibákat és nehéz-s�ek�t. s .az üzemeink sztahát1ovistái bizonyo- Z:>Ja erős,ti es sz lard1tja a béke front
ezek elhárítására szolgáló eszközö, sa.k ahhan, hog'y a magvar sztahá-

Jánat r�ja esö szakaszát a háborús 
kel, hogy így együttmű.1,ödve, jobb novislák első or5záaos tanácsko- ll)'UJ,ogatokkal szemben. Az sem két
es több munkával elősegítsék az zása hozzájárul ötév;s tervünknek 1 ?�ges,_ hof-!y ezz�I a munkánkk_al segít• 
füalános felemelkedést. l ' 't ' 'h , 

k 
• Juk novclnl a beke, a demokracla és a 

Sztahánovistáink felkészülnek ari "  
m��a 0st asa ?� e s  �zen ere�_ztul

l 

szoclat:zmus hafolmas táborának ere-
nep1 demokrác1a!1k Újabb gyozel� jét, me!ynek élén példaképünk, baráis, hogy felsz ínre hozzák az orszá- t?�h;z: 11 szocializmus gyorsutemu tunk. szövetségesünk, a szocialista gos tanácskozáson a rej lett tarta:é- ep1tesehez. , . , Szovjetunió halad, s melynek egyik halco';at, ho:;y azokal hasznO'l./tani tud- . Eppe';' ezert, � �eladat _komoly:od· talmas báslyájál :  hazánkat dlcs/Jsé"éa 

juk a szociaJista építés mPggyorsí- gahoz � n_:1gysag�hoz merten, ala Pártunk. R�kosl elvtárs vezeti 1.-1:y. 
lása· érdekében. Természetesen .eie posan készulnek ra. tózt.athatatlanul a szocializmus feli. 
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A föld hialahulása és lejwdése 
Ismerjük meg földün ket 

lz ...,.. 8et • � a afrie 
1 Földön játszódik le. A Föld minú' 
nyájunk lakóhelye, amelyet véglegesen 
elhagyni eddig még senkinek sem si· 
került. Emberi létünket és társadalmi 
életünltet száz meg száz szál füzi 
a Fölóböz. Éppen ezért a Föld Iétre
j6t�. kialakulása és fejlődése mind
nyajunk elött izgalmas kérdésként 
kell, hogy álljon. 

Jav11.ink végeredményben mind a 
Föld termékei, amft munkánkkal érde
meltünk ki, , bár a legutóbbi időkig 
csak töredékben jutott a dolgozóknak. 
Az emberi él�t sz�pontjából annyira 
nélkiilözhetellen viz pedig úgyszólván 
ajándék. De a víz nem csak mint ivó
víz játszik ·szerepet életünkben. A 
tisztálkodásban, gyógyításban, ipar
ban, energiaterltlelésben stb. szintén 

·---.. 

6r1'6i jelentli�ége yan. Gondoljunk 
csak arra, hogy a különböző gyógy
vizek és hévizek hány ember egészsé
gét adták már vissza, hány beteg 
embert tettek ismét munkabíróvá, az 
emberi társadalom újra dolgozó tag
jáv�. Vagy tusson eszünkbe, hogy mi
csoda hatalltlas erőket állít az ember 
szolgálatba a mozgó víz ener�iája. A 
sokféle víz észszerü felhasznalása, a 

ga.zdaságos víztermelés CMk a Föl
dünk és a többi tetmészetl és mű
szak! tudomány ismeretében lehetsé
ges. 
• A másilc hatalmas energiaforrásunk 

a szén, .tintén a Föld terméke. De 
innen nyerjük a kőolajat, a földgázt, 
r.tb. is. 

E:teleink nélkülözhetetlen ízesitöje 
egyetlen ásványi élelmiszerünk a 
konyhasó . vagy kősó, i;zlntén a Föld 
kincsei közé tartozik. 

, A földtatt nem egyéb, mint a ter
, mészettudományoknak a Földre va)ó 
. a_lkalmazása. 

Mint minden a természetben, a Föld 
Is létrejött s keletkezése pi l lanatától 
kezdve á l landóan átalakul. !.,enyügöző 
az a mozgás és ezzel kapcsolatosan 
a változásoknak az a végeláthatatlan 
sora, amely Földünkön végbemegy. 
Ameddig a földréteg-ek kutatása !elüle. 
tes és az ősmaradványok megvizsgá· 
lása csak esetleg"es volt, az a nagy 
könyv, amelynek kőlapjaira a Föld 
történetének emlékei voltak írva, néma 
maradt. A kövületekben, az ősmarad

•Ványókban egyszerűen a természet já-
tékait látták. 

Minél több ősmaradványt találtak, 
annál több nehézséget ok,nott, hogy 
ezekben még ma is élő állati és nö
vényfajokat mut_assanak ki. Pedig a 

„biblia" szerint JJyen fajoknak kellett 
volna lenniök, hiszen Noé minden ál
latf a)tából egy �éldányt vitt be a 
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, {:uarnok sárkány) 6slénytanl lelet a.lapján készült rajza. Ennek az ősQyiknak - átlaQOS maQassága 1 2  méter volt. 

bárkájába, s özönvíz elmulta után 
.ezekkel az ál latokkal népesítette be 

aaz  Ararát hegyéről a Földet. Hook 

Róbert volt az első, aki ki merte mon
da ni . .  hogy kövületek nagy részében ma 
már kihalt rlö!ényekböl származnak. 
O1\·an. korban haltak ki. amikor em
ber 1tiég nem volt a Földön. 

A föld hialaliuláaa 

A Föld keletkezését magyarázó el
méletek közül ismert Kant lmmánuel
nek a híres köni1<sbergi bölcselőnek 
és Laplace ( Láplász) Pierre Simon· 
nak, a kiváló párigj matematikusnak 
az elmélete. Eszerint az elmélet sze
rint Földünk tömege, valamikor na
gye>n régen, az ősnap tömegéböl vált 
ki; velük szemben áll Schmidt szov• 

Jet tudó& csll lagász elmélete, aki su
rint földünk kozmikus porból ál lt  ösz
sze, s a belsejében levő hőt a benne 
végbemenö rádióaktív bomlások okoz
zák. Az utóbbi elmélet a legtöbb kér
désre ad magyarázatot. 

A löldtörté,..ti 

Aorbeo11gstá11 

A földtan a szilárd kéreg kialalrn
lásától napjainkig eltelt mérlietetlenül 
hosszú időt időcsoportokra, korsza
kokra osztja be. A földtörténeti kor
beosztás a földtörténeti multban élt s 
azóta már csaknem mind kihalt ös
ál latoknak maradványai alapján tör
ténik. Ezek mutatnak nekünk ub1t az 
elmult évmill iárdok rengetegében. Hi
szen az élet fej lődése következtében 
áJtandóan változott a Földet benépe

,sítö szervezetek sokasága is J(ezdet
ben csak egyszerű jellegű élőlények 
éltek itt, míg a fejlődés folyamán 
egyre tökéletesebb szervezett�égű ala
kok jelentek meg. Ezeknek a segítsé
gével az egyes ál latfajok vagy állat
c-sopM!ok megjelenéséből és kipusztu
lásából húzunk azután a földtörténet 
megszakítatlan folyamába olyan vá
laszfalakat, amelyek a könnyebb tájé
kozódást szolgálj�k. Földünk történe
tében öt nagy idöcsoportot különböz
tetünk meg. Ezek közül a legidősebb 
az öskor, ezután következett a hajnal
kor, majd az ókor, középkor és vé
gül az újkor. 

Az egyes korszakok persze nem je
lentenek azonos időtartamokat, még" 
kevésbbé az egye� időcsoportok. Az 
egyes Jdőcsoportok és ezeken belül a 
különböző korszakok években kifejez
hető tartama naIITon is különbözö. 
Talán akkor válik ez legvilágosabbá 
előttünf.., ha az egyik kutató szellemes 
hasonlatával igyekszünk szemléltetni, 
az egye� idők viszonylagos hosszát. 
Azt ajánlja e1; a kutató, hogy sűrít
sük össze a Föld egész történetét egy 
naptári évre. J(ezdődjék a földtörténet 
a szilveszteri óraütéssel. Akkor július 
23-án érnénk el azt az időt, amikor 
az első gerinces állatok a Föld törté
netében megjelentek. Ez pedig az 
ókornak „devon" elnevezésű szakában 
volt. Szeptember 13-án kezdődnék a 

nagy köszénképzödés idöszalia, az 
óliori karbon korszak. A földtörténeti 
másodkor, amikor a nagytermetíi sár
kányok uralták a földet s az első leg
kezdetlegesebb emlősök is megjelen
tek, október 20-án kezdődnék. Az új-

nyert •datok Fffld&nbt n eddigi llri
moknál jóvar idősebbnek tilntetik fel. 
l gy a módszer legpontosabb kidolgo
zója a Föld korát 3.200,000.000 esz
tendösnek találta. 

FölJünl, ,nai állapota 
Földünk alakja nagyjából gomb. Ez 

a gömb azonban nem szabályos mér
tani görnb 5 még abban az esetben 
sem. felelne mei pontosan a mértani 
gömbnek, ha hegyek nem emelkedné
nek és óceánok nem süllyednének be 
rajta. A föld annyiban tér el a sz�
bályos gömbtől, hogy sarkain a for
gás következtében kissé. belapult. Föl
dünk felülete 510,000.000 négyzetki lo
méter, amiből mintegy 149 mil l ió 
négyzetkilométer esik a szárazföldre. 
Európa és Azsia együttesen 54.l mii• 
l ió, Afrika 29.7 millió, Északamerika 
24 mill ió, Délamerika 17.7 mil l ió, An
tarktisz 1 4.7 millió és Ausztrália 8.8 
millió négyzetkilométer és mintegy 
361 millió négyzetkilométer az óceá
nok vizfelületére (Csendes óceán 1 80 
mil l ió, Atlanti óceán 106 millió és In
diai óceán 75 millió négyzetkilométer) .  

BRACH IOSZAURUSZ 
otr•nytant lelet alapjjn k•szUlt rajza. 
Ennek az 6s1tk.:::!'e/��Yt� maQassáQa 

Más szóval kifejezve a Föld felúleté
nek kb. 29 százaléka szárazföld és 
71 százaléka .vfa. 

A löld lejlődé,,,ét 

irángitó erőt. 

Földünk kialakulásának pillanatá
tól kezd�e a a;z.akadatlan változások 
színtere. A Föld életében pillanatny1 
nyugalom nincs, örök mozgás és vál
tozás megy rajta és benne ,·égbe. 
Ezeknek a változásoknak az okát Föl-
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(mennydöt'q,'! gylk) 6shlnytani leletek alapján késrlllt rajza. Ennek a vlzben 
c;iázoló 6ah0116nek hossza 20 méter, élc5 súlya 36.000 kc;i lehetett. 

kor kezdete december 13-ra esnék. A 
negyedkor története pedig csak de
cember 31 ·én, 14 órakor indul meg. 
Este 19 óra 32-kor lép föl az élei 
színpadán a neandervölgyí ember, 23 
órakor a már sokkal magasabb fej
lettségű cro-magnoni ember, 23 óra 
55-kor kezdődik a csiszolt kőkorszak, 
23 óra 56-kor a rézkor, 23 óra 57-kor 
a történelmi időszak. 

A föld 1'ora 
A földtan csak viszonylagos kor• 

megállapítással dolgozik. Kérdés. hogy 
vajjon abszolut évs1;ámokkal nem le· 
hetne-e rögzíteni a földtörténet. ese
ményeit. Sok számítás történt már 
erre vonatkozólag, de csak a leg 
utóbbl idó'kben jutottak olyan ered
ményekhez, amelyek legalább megkö
zelítően nagyság"rend szerint elfogad
hatónak Játszanak. 

Ujabban az urán óra néven ismert 
számítás szolgáltatja a legmegbízha
tóbb eredménye.kel. Ez azon az elven 
alapul, hogy az uránból rádióakt.iv 
sugárzás következtében, miközben hé
liumgáz szabadul fel, végül is unín
ólom keletkezik. Az ilyen alapon 

dúnk különfél� eröforrásaiban kell lát
nunk Miben is állnak Földünk erő
forrásai? 

A Föld már keletkezésekor az erö1< 
egész sorát hozta magával, amelyek 
kezdettöl megszabták fejlődésének irá
nyát. A legfontosabb erőforrások 
egyike a nehézségi erő. A nehézségi 
erö a föl dön a tömegek kölcsönös 
vonzásából és a centrifugális erőkből 
adódik. 

A Földön kívül álló helyröl, tehát 
a Holdról és Napról jÖYŐ erőforráso
kat külső erőiként szokták említeni, 
míg a magából a Földből származó 
eró'k a Föld belső erőit képviselik. 
Nagy általánosságban azt mondhat
juk: míg a .Föld külső erői arra tö
rekszenek, hogy a Föld egyenetlensé
geit eltüntessék, s addig a Föld belső 
erőit ezekkel az erőkkel ellentétes 
irányban dolgoznak s így Földünk fe
lületi egyenetlenségét hozzák létre. 

A földtani megfigyelések számára 
azok a jelenségek hozzáférhetők, ame
lyek a Föld külső szilárd kérgét fel
épitö kőzetekhez kapcsolódnak . . .  Kő
zetnek nevezzük a Föld szilárd kérgét 
felépítö tömeget, amely különféle ás
vány eleinrészekből épül fel. 

... .... , , 

A MINISZTERTANÁCS ME�YUGTATÓ - 11111 
a nyugdíjasok egyéb fo"ásból 

származó keresetét 
Hosnabb Ideje nyugtalanította 

nyugdíjas dolgozóinkat a reakció 
újabb és újabb rémhíre, amely egy
részt a nyugdíjak végleges beszün
tetését, másrészt minden mellékjö
vedelem eltiltását „jósolta" meg. 

Népi államunk tudatában van an
nak, hogy ma még szinte teljesség
gel lehetetlen olyan életkörülménye
ket teremteni nyugdíjasaink részére, 
hogy az fölöslegessé tegye mellék
jövedelem keresését. Eppen ezért 
i gen megnyugtatólag hatott a Ma
gyar Népköztársaság miniszter_taná
csának a közelmultban · megJelent 
rendelete, amelyben rendezte a 
nyugdíjasoknak a nyugdíj és bár
mely egyéb forrásból elért kereset, 
vagy jöved_elem fel!'ő határát. 

A reakció ismét kudarcot vallott. 
A nyugdíjasok érzik népi demokrá
ciánk gondoskodását és ezt annál 
többre értékelik, mert tudják azt, 
hogy a n_vugdijasok nagyrésze nem 
vesz részt termelő munkában, de 
ugy.anakkor az aktív dolgozókkal 
együtt részesülnek a..: életszínvona l  
emeléséből is. A hároméves terv 
végrehajtása során mind több és 
több nyug_dijas he-lyezkedett el, ka· 
pott munkalehetőséget, így nem volt 
közömbös számukra, hogy méltá
m•ogan rendezzék részükre a nyug
dÍí összegén felüli keresetet. 

ötéves nemzetgazdasági tMVünk 
lehetővé teszi újabb és újabb mun
kaerők beállítását. Ig,,. mindazok a 
nyugdíjasok, akik munkába akarnak 
áUni, maguk is beállhatnak a terme
lést előrelendítők soraiba. 

Ezzel kal)csolatban mind gyak
rabban vetődik fel a kérdés, vállal
hatnak-e munkát nyugdíjasok és m i  
az a kereseti határ, amelyet elfo
gadhat a nyugdíjas anélkill, hoizy a 
köziisség érdekét ne sértse. 

Err ad válas1:t a mini«ztertanács 
rendelete. amel ·et az  a lábbiakban 
teljes egészében közlünk. 

Mit mond a rendelet 
A Magyar Népköztársaság minis:,;ter• 
tanácsának 20/1950. (1. 18.) N. T. sz. 
rendelete a közszolgálati nyugellátások 
korlátozására vonatkozó rendelkezések 
kiegészítése tárgyában. (l(özigazifatá.si 

rendszám: 6270.) 
1. §. 

(1 ) A k!ízszolgálatl nyugdíjasok 
nyugellátásának csökkentésére vonat
kozó rendelkezések (6800/ 1 946. (VI. 1 4.) 
M. E. számú rendelet 7. §-a, a 8320/ 
1 946. Vll. 24. M. E. számú rendelet 
1 2- 17. §-a, 2290/1947. (11. 23.) M. E. 
számú rendelet, 1 3.400 1 947. IX. 20.) 
M. E. számú rendelet) alapján a nyug
díj csökkentésének nincs helye, ha a 
nyugdíj és a nyugdíjas által bármely 
egyéb forrásból elért kerseet, vagy jö
vedelem együttes összege a havi 1 200 
forintot nem haladja meg. 

(2) Arra az esetre. ha a nyugdíj és 
a bármely e gyéb forrásból eredö kere
set, vagy jövedelem együttes összege 
a havi 1 200 forintot meghaladja, a 
nyugdíj csökkentésére vonatkozó ren• 
delkezések továbbra is hatályban ma
radnak, azzal a megszorítással azon• 
ban, hogy ha ezeknek a rendelkezé
seknek alkalmazása folytán olymérvü 
nyugdíjcsökkenés állna elö, amely mel. 
lett a nyugdíj és az egyéb forrásból 
eredö kereset vagy jövedelem együt
tes összege nem érné el a havi 1200 
forintot, az említett 1 200 forintot érin
tetlenül kell hagyni. 

(3) Az ( 1 )  és a (2) bekezdésben em
lített értékhatárt a családi pótlékban 
vagy nevelési járulékban (segélyben) 
részesülö családtagok után egyenként 
1 20 forinttal magasabb összeggel keR 
számításba venni. 

2. §. 
( 1 )  Ar. illetékes miniszter javaslata 

alapján - kivételesen indokolt esetben 
- a pénzügyminiszter a l(lnevezési és 
Alkalmassági Bizottsággal egyetértés
ben a nyugdíjkorlátozás alól felmentést 
adhat. 

(2) A jelen rendelet rendelkezéseit 
1950 január 1. napjától kell alkalmazni. 

(3) A 1 0.210/1 948. (X. 6.) Korm. szá
mú rendelet 8. §•ának ( 1 :  bekezdésében 
foglalt rendelkezést 1 950. január 1 .  
napjától nem lehet alkalmaznl, 

A fenti rendelet teljesen érthető 
választ ad az eddig nyitott kérdé
sekre és egyben bizonyítja, hogv a szakszervezeteknek, mint a szerve
zett dolgozók érdekvédelmi szervé
nek szorgaimazása ebben a kérdés-

ben nem volt bbábavaló. � • 
munk kormányzata megértéssel 'lli
seÍtetett nyugdíjas tagtársaink érde
kei iránt: kérelmüket � 
megelégedésére rendeide. 

Többen azt kérdezték tölünk, do 
P.rt kell a Központi Számfejtő Híva. 
taltól kiküldött kérdőíveket kitöl
teni? 

Erdeklődésün�re a KSZH -.eze
tősége közölte, hogy a 6800/ 1946. 
M. E. számú és a 10.2 10/ 1 948. 1(. 
M. számú rendelet 8. pontja értel
mében minden nyugdíjas köteles a 

jövedelmében beálló bánni!yen vál
tozást a munkáltató által igazolt 
módon aronnal bejelenteni a l(öi
ponti Számfejtő Hivatalnak. Miu
tán akár a reRdeletek nem ismerése. 
akár konnyelműség miatt sokan el• 
mulasztottá� kitölteni, arniba 
folyólag sok tagtársnak anyagi kelJ 
Iemetlensége származott, vagy uár<1 
mazhat - ezért ezt a kérdést a kö,, 
zeljövőben közérthető módon Ffflo 
dezni fogja a MAV Központi Száma 

fejtő Hivatal. • • 
Ugyancsak felhívjuk rroknak • 

vasutas nyugdíjasoknak a figyelmét, 
akik a vasúton kívül mun'kát vállal• 
nak, hogy erre az időre sem maguk, 
sem pedig családtagjaik a MAV Be
tegség Biztosító Intézetet nem n
hetik igénybe. Visszaélés esetén a 

költségeket a vasuti nyugdíjasokkal 
a MAV BBI megfizetteti. Ez any
nyit jelent tehát, hogy ameddig • 
nyugdíjas vasutas vasúton kivüU 
üzemben dolgozik, betegség esetén 
csakis ,tz Országos Társadalombiz
tosító Intézetet veheti igénybe saját 
maga és családtagjai s1:ámára. , 

Amenyiben ny11gdíjas tagjaink, • 
fe,nti rendeletet nem Ismerve, Jgény
bevették a MAV B BI-t, 1 ebből 
anyagi káruk származott, ez eset� 
ben a helyi üzemi szervezeten ke
resztül forduljanak írásban taná
csért a Vasutas Szakszervezet köz

ponti nyugdíjosrlá!yáho1:. 
Nem egy panasz merült fel amiatt, 

hogy a beadott kérvényeket a szak

szervezet központja késedelmesen 
intézi el. Ebben, a legtöbb esetben 
maguk a kérelmezők a hibásak, 
mert nem szerelik fel kérvényüket 
az előírt, s a kérést alátámasztó ok• 
mányokkal. Ezért ismételten felhfv
juk nyugdíjas tagtársainkat, hogy a 

jövőben minden beadott kérvényük� 
höz csatolják az ig-azoló okmányo
kat és olvasható névaláírás mellett 

tüntessék fel a. K.SZH nyilvántartást 
betííjét es számát, valamint pontos 
laká�címűkel Ha ez megvan, zára
dékoltassák, bélyegeztessék }e a 
Vasutas Szakszervezet üzemi szer• 
vezeténél. Ily módon a l�róvidebb 
időn belül intézkednek ú!n'ükben. 

Elkészült a legújabb 
Skoda-mozdony 

a csehszlovák nehézipar páratlan alkttísa 
A pilszenl Skóda mozdonygyár dol� 

zól elkészltették leq(IJabb tlpusú mo1do-
11yukat. Á hat.alma.s gépet hiromhenci• 
res g6zer6mll hajtja, Csehszlovák mér
nökök tervei szerint minden alltatr• 
szét csehszlovtk üzemek készlte�k. 
na! �:i�n�i"�:;;;,efil, 
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t�X: 
klidó henQerkapcsolású berendez6se 
van, kezeléséhez nem &z0kséQes küló,,. 
leges képzettséqü szakember. A szénra
kodás qépi úton történik, a vtzellatá■ 
b,ztosltásáról seg6dmotorok qond�skod• 
nak úgy, t:OQY a Qépésznek ftem kell 
többé nehéz testi munk,t végeznie, min
den fiqyelmét az útvonal 6s a c;i6pezet 
pontos mllköd6sének ellen6rzb6re for• 
dith�•ja 

Az új Skoda-mozdony ciyorstehervon„ 
tot, t,ehézszemélyvonatot és c;iyonvanatot 
m

ar

���m����
t

t:· ::�:,�:21!,t!�'"��� . 
donyoknál szerzett tapasztalatokat a 
széria többi qé�inek 6plt616n•1 11 
flg

r
le

s'�d:.��l_!<ek doJc;iozól az dJ 
477-os típusa· mozdonyt, szélesnyom
távra való átszerelés és a l<Ulönleo•• 
k limatikus kör!llményeknek meqfelel5 
átalakftás után, mint a csehszlov6k 
nehézqépépft6 Ipar a),ndékát elkéut
tik a Szovjetunió szám>lra lu aJ6nd• 
kflt f950 május 9-én adJák ,t a c„t,. 
szlovák dolc;iozó nfp háláJának Jelekfflt. 
azokért az ii!dozatok6rt, amelyek• a Szovjetunió a Csehszlovák Köztársa„Q 
felszabadftásá6rt vlvott h,arcokllM 
hozott, 



l95t februlr f. 

A jobboldali munkásárulóhnak 

nem slk eriill állörni 72 millió 

szervezell munkás köziis frontját 
A bukaresti kongresszus befe1ezö közleménye 

Sevcsenko elvtár:o ntán Garcien 
Char:es francia gépkocs:vezetö, Biroul 
lengyel szállítómunkás és Chfarini 
ola5z közuti közlekedési doJgozo be
azit:t, kiegészítve a de:egáció vezetöi-
11ek beszámolójál 

Ezután került sor a kínai küldött 
beszédére. üdvözölte a kongresszust 
is tolmácsolta a Kínai Népköztársaság 
E.• Mao-Ce-Tung forró üdvöz:etél Ez
után történelmi visszapil!anlást nyuj
tott a fe!szabadulás előtti :dökre és le
frta azokat a szenvedéseket kizsák
mányo!tságot, amelyet az imperialis
ták és a feudálfs nagybirtokosok em
bertelen e!nyomá•a okozott a népnek. 
Beszámolt azokról a nagyszerű ered
ményekröl, amelveket a fe!szaba<lító 
néphadsereg mögött Kína hös vasutas
eága végzett, majd b-iszkén je'entette 
be, hogy az egyes felszabadított te
rületek vasúlhá!ózatának 89 százaléka 
Ismét üzemképes állapotban van és 
teljes l!rővel támogalia ,1 katonaságot. 
Az életszínvonal már':; emelkedőben 
van és a hátországban üzemben van
nak azok a gyárak is és vasúti míi
he!yek, amelyeket az imperial'sta 
zso!dban álló J(uomintang csapatok 
romnl<han ha1?Vtak hátra. 

Végül arról a segítségröl emléke
zeti meg a népi J<ína küldötte. ame
lyet a nairv Szovjetunió és Sztátn 
elvtárs j111tatott a kínai do'.gozó PPP 
1zámára. Han!l'ozlatta. hogv Mao-Ce
Tun.f! vezetésével tovább küz<lenek a 
vé!?leges gvöze'emért, a vi'ág békéié
nek meP'iirr.éséért. a haladásért. m'nd
azori c.t'o'<érl, amelvet a Szakszerve
zeti Vil ágszövetség irt zászlajára. 

A aaqy Szo•;e•aai6 
segíl&ége 

14-én a bizottságok folytatták mun
lá.iukat, ma;d 10 órakor megkezdödött 
• kongresszus. 

Charles Garcien, francia kü!dött be
terjesztette a szövetség szervezeti fel
épftéséröl szóló je!enlést. 

Utána Ver'ni Douilio olvasta fd az 
lgarolóbizottság jelentését. Eszerirt 
az értekezleten 55 kikü'dö1t és 2 meg-
figvelő vett részt, akik 6 007.578 szál
lító:parl munkást képv·se!tek. 

Az igazo!óbfzot!ság jelentésének el
hangzása után a francia, román, 
1<zovjet, olasz éS német küldötlség-ek 
iava,'.atára az értekezlet elhatároz'.a, 
hogy a szál!ítólparl munkások nemzet
közi szakma' szövetségének székhelye 
Bukarestben lesz. 

A szövetség végrehajtó bizottságába 
Franciaország-, a Szovjetunió, O!as7-
ország, a Csehsz!ovák J<Ö?;társaság, 
a Lengyel Köztársaság a J<,nai Nép
köztársasá<;( és a Demokratikus Német 
Kiiztárs�ság szál!ítóio1ri munkása'nak 
képviselőit vá'asztotlák be. Ugyanak
kor he!vet biztosítottak Afrika, az an
golszász államok és I.din-Amerika 
képv·selőinek Is a bizottság-bnn. 

A végTehaitól>:znt'ság tagjai !eltPk 
Drouard francia. Massini Cezare olasz, 
Li-Hi-Po kínai, Sevcsenko szovjet, R<>-

mán Chvalik német, M. Moraru ro
mán, Sz,'manek cseh és Sztakatz Szta
niszlav lengyel kü!dött. 

Ugyanekkor az ellenőrzö bizottság
ba Antonizzl olasz, Stojanov bolgár 
és Gáspár magyar küldöttet válasz
tották meg. 

Ezután ebéd következett, majd utána 
a vez.etöség megválasztotta az új szö
vetség fe'.ügyelőbizottsági elnökét, az 
olasz Anlon ·zzit. 

utána a vezetőség elnökét válasz· 
tolták meg, aki egyúttal a szövets�g 
elnöke és titkára is. Elnök: a franctn 
A 'phonse Drouard, titkár a román 
Moraru. 

Lálocratás a • Völ'Ö• 
Gri•ici:a• lómühelyben 
Délután 4 órakor a Szál ! ílóioari 

Munkások Nemzetközi Szövetségének 
?!akuló ülésén részvevő külfö'd. kikül
döttek 1 1-én szerdári rés7,lvettek ! 

Vörös Grivica" vasúti fömühely gyu
:�s&n A. munkr'.t:f)k me!e<! s:.P-�te't0' 

fogadták a vendée-eket. A gvíilést l. 
Boiern, a „Vörös Grivica" szakszerve
zeti elnöke nyitotta meg. 

A külföld' küldöttek sorra felszó'.al
tak, E!sönek a francia delegátus, Ju
Tes Crapler beszélt, majd Yeh-l(eh
Ming, a kínai kü'<lö!tség vez.etöje szóll 
a gyűlés részvevöihez. 

Ai:ut5n Anfonizz; Gu'do köszöntötte 
� munkásokat. Végül A. I. SPvcsenkc 
'smertette a Szovjetunió száMítómun
kásainak sikeres Ju-reát a kommuniz
mus építésének munkájában. 

A német kü'döttség; ne,·tlben Rnman 
Chvatek, a románok nevében Ste:iar 
Moraru elvtárs szólalt fel. 

A felszólalások során S. Rnszfov
�zk'/ hango�tatta, hogv a jobbo!�ali 
smciá'rlemnkrata munkiisárn!ók k's 
csoportjának nem sikerü!t szétszakítani 
� 72 m'llió munkás közös frontiát. A 
11agyg-víilrs véP'én távir2t,.,t kü'dtek a 
"?Q'V Sztálinnak és a Sz•kszen•rze•· 
Vilflgszövetség Végrehajtó Bizotlságá
.,ak. 

J<özben megérkf'zlek a konf!Tesszus 
to'só nap:án a koreai kiilclötlek is 

Este 7 ór.•kor folvtatta a kon1sresszus 
a munkáját, ame'.yben már a koreai 
dl'!egáció is résztvett. 

A korea' kikii!dölt Chim-Huan-ln 
elvtárs üdvözölte a knmnesszust e!
l'\�7�st kéri, hogy a küldöttséP', rajtuk 
!·ívülál'ó okokhól. csrl< késve érkPz"e-
1ett. H�ng-súlvozta, hogv mindenben 
mag-11kévá teszik a kongresszus hatá
rozatait. 

utána a konirresszus leírhatatlan 
'Plkesedés közben üdvö�lö távírr.to• 
·-.-, ' liötf Sztálin e!vlársnak. UR"\'�núm· 
a Szakszervezeti Világszövetségnek 

A kongTesszus végül k'á'lvánvt in• 
t&zett a világ összes országának sz'i!• 
1ítómunkás�lhnz, vahmint a szállító
ipari munkások sz�szervezeteihez. 

A k'á!tvánv le!'kes és egyhangú el
fogadása után az e!nó'< röv:d beszéd
del bezárta a kongresszust. 
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A debreceni műhelyben megalakult 
a• első 200-as brigád 

Munkában az ú j  komplex-brigád 

K O Z L E K E D E S  

� 

A TERMELŐ
SZÖVETKEZETEK ÚTJA 
Kétnapos értekezletre ültek össze a 

termelős1.öve'.lcezetl csoportok és v.én
állomások dolgozói. Megbeszélték elsö 
országos tanácskozásukon és megvi
tatták termelőszövetkezeti mozgal
munk valamennyi fontos 1<érdését, 
egyhangú lelkesedéssel határozatot 
hozlak, amely utat mut�t a jövőre 
nézve. 

A határozat kimondja, hogy né
pünk bölcs vezérének és tanítójának, 
Rákosi , Mátvásnak 1948. évi törté
nelmi jelentőségű kecskeméti beszéde 
óta eltelt másfélesztendö alatt a ter
melöszövetkezeti mozgalom gyökeret 
vert hazánkban és erötel ies felődés
nek indult. Ma már minden harm1dik 
községben működik termelőcsooort, 
amelvek iól megállták helyüket. Bebl 
zonyílotlák a kélelkedöknek, a tétová
zóknak. hogy a társas gazdálkodás !� 
'énvben van az elmaradt munkaeszko
zökkel klis1körl/í kisparaszti magán
gazdálkodással szemben. 

A szövetkezeti gazdálkodás maga
sabb terméseredménveket biztosít és 
a jómódú élet lehetőségeit nyitja meg 
a dolf!Qzó parasztság számára. 

A földmunkások mellett ma már a 
íö'ddel bíró dolgozó parasztok, újgaz
dák és régi birtokosok, törpebirto1<o
sok és középparasztok is egyre bál· 
rabban. egyre nagyobb számb?n _lft�
nek rá a felemelkedés, a falusi Jolet 
egyedüli helves útjára, a társas gaz
dálkodás útjára. 

A Szoviet példa lelkesít 
bennünket 

Az eddigi eredmények elérését or
uágunk felszabadilásával, a demo
kratikus földreform lehetövé tételével, 
a Szovjetunió és vezetője, népünk 
"llQ"V b2rália. a nagv Sz'á'in seg·tséae 
tette lehetővé. Termelöcsoportjaink 
munkájában lépten-nyomon éreuük 
a Szovjetunió felbecsülhetetlen értékű 
támogatását mindenekelőtt a szocia
lista mezőg�zdaság taoasztalatainnk 
átadá�ában. Paraszt küldötteink az 
e!mult nváron közvetlen közelről sa· 
ját szemükkel győződhettek meg a vi
lág elsö szocialista mezőgazdaságá
nak hatalmas slkereiröl. a kolhoz
gazdálkodás eredményeiről, a kolhoz 
parasztok vidám, boldog életéről. 

A szovjet parasztság élete, a Szov
jetunió szocialista mezögazdaságának 
eredményei lelkesitenek hennünket, 
tapasztalataikat !elhasználjuk termelő
szöveikezeti csoportjaink felvirágozta
tására. 

Termelőszövetkezeti mozgalmunk 
nagyarányú fejlödése másként azért 
történt meg, mert a mozgalomn�k 
olyan i rányítója és szervezője volt, 
mint a Magyar Dolgozók Pártja és 
népünk bölcs vezére, a magyar dolgo
zó parasztság nagy barátja és Iá· 
mogatója Rákosi Mátyás. 

A harcban megedződött fiatal ter
melőcsoport fiai máris a kulák elleni 
osztályharc erős bástyái lettek a fa. 
lun, de méginkább azok lesznek az 
eljövendő időben. 

A s:zövellcezet 
tágra nyitja kopuit 

a becsületes dolgozók előtt 
A határozat kimondja, hogy a ter

melöszövelkezeti csoportok mindent 
elkövetnek nagyobb terméseredmények 
eléréséért és a termelési színv:mal 
állandó emelésével növelni akarják a 
közös jövedelem alapját képező szövet-

VASUTASOI(: 
Bagi Antal fúrós (MAV H idm!füely� : ._ • •  , • • • , • 
Poesz István esztergályos (lstvantelkt Jarmujav1to NV) , 
Pásztor András műszerész (Északi Járóműjavító NV) • • 
Bordás Ferenc esztergályos (Miskolc f�t�há�� _. . . . • 
felner István alvázmázoló (Dunakeszi J'aromu,13v1to NV) • 
Erdei Zoltán esztergályos (Debreceni Járműjavító NV) • • 
Schulcr Jenő viii. heg. (felépítményi Vasanyagjavító NV) • 
Rákosi-brigád (felépítményi Vas�ny�gJa_y!tó_ �V) 
Erdélyi Julianna fúrós (Dunakeszi JarmuJav1to NV) • • • 
Erdei-brigád (Debreceni Járműjavító NV) • • • • • • • 

l(OZUTI KOZLEKEDF.51 DOLGOZOK: 
Deák Lajos esztergályos (Sallai főműhely) . • • � • • • 
Mészáros I I. Lajos műszerész (Vágóhíd műhely) • • • • 

. . . . Simon Gyula ifi esztergályos (Cinkota-telep) 
Börcsök András hegesztő (Sallai főműhely) • • • • • • 

GÉP JARMOVEZETOK: 

698% 
426% 
420% 
370% 
346% 
325% 
323% 
270% 
235% 
220% 

219,i; 
207% 
t67% 
166% 

Jancsek L'ászló (füsz�rértékesítő NV) , • • • 
Papp László (Magyar Tudományos Központ) • 1 • • 

Kiss Láuló (Autótaxi NV\ . • • • • • • • • 
Helyes Gyula (Autótaxi NV) • • • • • • 

135.000 km 
125.000 km 

240% 
220% 
187% 
195% 

198.21' 

Hal!ai Gyula autószerelő .. • , 41 • • , • , , • • 

Müller f erenc hegesztő • • • 1 • • • • • • • 

Balázs József esztergályos • • , 1 1 1 1 , , • • • 

SZALLITOM UN KASOK: 
Kollá.r Pálné (Terményforgalml NV) • , • • 
Varga Győzőné (Tenninylorgalmi NV) 

• 1 • • • 

. . . . 

Szabó József (ADami lrodatakarító NV) . . • • . . 

Rebró János (TOKER) . . . 

Hadnagy Lajos (TOKER) • • • , 
Katuza György (TOl(ER) • • , • • , • . . 

• • • 

. . 

Bekler József (TO KER) , • • • a • , • • 

H AJOSOK, REPOLOK, KIKOTOMUNJ(ASOK: 

3%4" 
320% 
3 15% 
3009' 
283% 

254.6% 
.250% 

Benovlts Ilona válogatónő • • . • • • • • • • • • 282% 
Nyul rakodómunkás-brigád a 200-asok versenyében • • • • 265% 
Szücsi rakodómunkás-brigád 200-asok versenyében • , , • 265 % 
Rordás rakodómunkás-brigád 200-asok versenyében • • • 226% 
Kovács Imre hajóasztalos • • • , • • • • • • • • , 153% 
J(ovác� Győző rcrü'őgérasztalt>s • , • , • • • • • • 14 1  % 
Vasallk Gyula hajó!akatos • • , • • • • • , , • • , 140% 
Szekeres Erzsébet repülőgép-kárpitos (betanított) , • • 132% 
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1949 decemterében 
897 úUtási javaslatot nyujtollak be 
A K,özlekedés- és Postaügyi Mi- vaslatot a dtak be. Ugyanakkor ezelé

nisztérium Ujítási Osztálya most bői elfogadtak 1 48 vasutas, 28 köz
tette közzé az 1 949 december havi úti közlekedési, 5 hajós és 66 gépa 
újításokról szóló jelentését. járművezető javaslatot. 

A jelentés megál lapítja, hogy A folyó hóban megítélt d íjazása!{ 
fenti időszakban 897 újítási javas- közel 1 00.000 forintot kitevő össze
ratot nyujtottak be a dolgozók, 14éből 65.555 forintot a vasutasok, 
ebből 247-et fogadtak el. A január 5.274 forintot a közúti közlekedés 
hónaoban megítélt díjazások száma dolgozói, 2.820 forintot a ha jósok, 
92.534 forint, m íg a várható évi és végül 1 8.885 forintot a gépjár
megtakarítások összege 1 ,672.325 művezetők kaptak. 
forint. A várható ev1 megtakarítások Ha a benyujtott, elfogadott ja- összege a következőképpen alakul: vaslatok számát nézzük, akkor a vasutasok újítása folytán stakmák szerint ezek a következő- 1 . 1 1 6.496 forint, a közúti közlekeképpen oszlanak meg: 

l

dés dolgozói újításaiból 49.066, a 
A vasutasok 576, a közúti közte- hajósokéból 38.085, végül a gép-

kedés dolgozói 1 42, a ha jósok 1 9, járművezetők újításából 468.678 
a gépjárművezetó'k 1 60 újítási ja- forint. 

A sztálini mfiszak óta 50 új bri
gád létesült a Debreceni Vagon
gyárban. Az els/í félhavi termelés 
kiértékelése alaoj�n a bogn-í ,mű
bely átlagos teljesítménye elérte a 
1 50 száza lékot, úgyhogy a műhely 
dolgozói má r a február 8-i tervelő
irányzatot teljesítik. Egyetlen bri
gád sincs a bogná·  műhelyben, 
amelynek átlagtel jesítménye 1 40 
százalékon alul lenne. A szekrény
lakatosok a február 1 -i tervelőirány
zatot teljesít'k. 200-as bri<Tád alakult 
a teni;elyesderga-mühelyben. A bri
gád tagjai Erdél11i Zoltán, Galgóczi 
József, Vasas Imre, Szabó Ist
ván karosszéria-esztergályosok vál
lalták, hogy ál landóan 200 sz�za'.ék 
fölött teljesítik normájukat. Vállal
ták, hogy újításaikkal igyekeznek 
megkönnyíteni az üzem többi dol
gozójának munkáját. Erdélyi Zol
tán a sztálini műszak 224 s1.ázalé
kos teljesítményét túlhaladva, 359 
százalékot ért el. Ezt az eredményt 
két munkafo�yamat egyesítésével 
egyidejű fügi:;ő!eges és vízs"intes 
esz:tergályozással sikerült elérr.'e. 
A kocsiosztálvban fizikai és mii 
sza1<i dolgozókból u1 k?mpl•x bri
gád alakult, amelynek feladata a 

kezeti vagyont. Minőségi vetőmagot 
vetnek, bevezetik a háromszori ka
pálást a kapásoknál, növelik szövet
kezeti állatá llományukat és felállítják 
állattenyésztő-telepeiket. Célul tűzik kocsiosztály eddigi szűk keresztmet- ki, hogy a szövetkezeti csoportokban szelének megszüntetése, a munka dolgozó minden családnak 1950-ben 

i'lbh meo-�,:ervezésE" é� :i tervnek a legyen saját fejőstehene, amellyel 
"kocsiosztályban való felbontása. életszínvonalát emeli és hogy mind�n 

A tak�rél,osság 
l,ommunista jellemvonás 

Naponta százával és  ezrével futnak 
he a gyárakból és üzemekből. a bá
nyákból és olajkutaktól, az �pítkezé
sekről és szovhozokból az értesít,ések, 
�melyek azt bizonyítják, hogy a szov
jet emberek erőfeszítései nemcsak a 
lerv túlteljesítésére irányulnak, hanem 
arra is, hogy a nagyszerű eredménye
kPt minél kisebb önköltséggel és mi
nél jobb minősé1.rü termékekkel telje. 
sítsék. 

kell dolgoznom, mert a haza és a nép érdeke ezt kívánja tőlem. 

MHDSz helyi csoport 
Dunalcestin 

Az elmúlt napokban ünepélyes 
keretek között alakult meg a MA V 
Dunakeszi Járómüjaoító NV-nek 
MNDSZ helyi csoportja. 

A főmühely nödo!gozói a helyi 
csoport megalakításával kapcsolat
ban levelet juttattak el hozzánk. 
amelyben hangsúlyozták, hogy az 
üzemszervezetet azért alakították 
meg, hogy az MNDSZ-en keresztül 
méginkább megtanulják a nők érté
kelni a szabadságot és hogy azzal 
élni is lud;anak. 

- Be akarjuk bizonyítani azt. -

írják többek között - hogy nálunk 
nem szólam az egyenlőség és a 
férfi dolgozókkal vállvetve kiuánimk 
együtt munkálkodni a termelés fo
kczásában, a tanu[á.s terén és egy 
subb jöuő kiépítésáben. 

család vághasson saját használatára 
hizlalt disznót. 

Féltő gonddal őrködnek azon, hogy 
az évvégi jövedelem elosztása igazsá
gosan történjék, mégpedig mindenki
nek, évközben elvégzett becsületes 
munkája után, a munkaegységgel való 
számolás alapj án. Erélyesen véget
vetnek az egyes helyeken elharapód
zott „egyenlősdi"-nek és a mult tdök
ből Ittmaradt elavult és reakciós 
munkamérési módszernek: a munka
nappal való elszámolásnak • 

A hátározat kimondja, hogy helyén· 
való és a termelőcsoport további fej
lődéséhez elengedhetetlenül szükséges 
az asszonyoknak és fiataloknak szö
vetkezeti tagként való felvétele. Ok 
is megkapják elvégzett munkájuk 
után az őket megillető munkaegysé
geket. 

A földtulajdonnal b!ró szervezett dol
gozóink minden bizonnyal tanulmá

Napról-napra újabb bi7Dnyitékát ad
ják a szovjet emberek lángoló hazali
ságuknak és szocialista öntudatuk 
me1Znövekedésének, amikor a népgaz-
1aság háború utáni fejleszl!!sét és fel
virágzását tartják szemelőt!. 

De mindenütt, szerte a Szovjetunió 
oan, minden munkapadnál milliókat és 
milliárdokat takarítanak meg, amelyek 
·elhasználósával a szovjet ipar több 
mint 2€1 milliárd értékű löbblettermé· 
\el áll ított elő. 

nyozni fogják a termelőcsoportok, Nemcsak a takarékosság gondolat„ 
gépállomások dolgozói tanácskozá3á- valósul meg egyre szélesebb körben, nak határozatát és megtalálják a

l

'tanem az is, hogy minden, amit ter• módját annak, ho!p' ezen a tági:any1- m�l8z, a legjobb minőségű Jegyen, !ott kapun becsuletes dolgozo pa• nmthogy ugyanolyan dolgozók szár�sz:ságunk swaihoz _ f:lzárkózva, nára kés�ül, mint _te magad vagy. A reszl\'�.gyenek a termdoszovetkezetek ;�1ahánov1sta szabaly azt mondja: ma munkaJ ában. JO! dolgoztam - holnap méi jobban 

Ennek a gondolatnak a jegyébe111 bizonyították a sztahánovlslák, hogy a :n�nka mi�den • területén leheteség adodtk takarekossagra, csak hozzáértón kell nekilátni a munkának. A szovjet ember tudja, hogy az önköltség további csökkentésének feladata nagymfrtékben a mesterekre, a moiszaki értelmiségre, a gazdasági vezetőkre és a munkásokra egyaránt hárul. Minden gyárban sokan vannak olyanok akik jó példái mutatnak magatartásukkal a nép java iránti gondoskodásnak. Az ő feladatuk, hogy módszereiket széles körben megismertessék. 
Fejleszteni kell a sztahánovista iskolát, termelési értekezleteken kell megtárgyalni a feladatokat és az élen• j�r.ók gyakorlatára �z élenjárók példaJára meg kell la!11tani a fiatalokat Is. Tudnia kell mindenkinek, hogy a takarékosságért és az anyagok gondos felhaszná lásáért indult mozgalom a szocialista tervgazdaság sajátossága. 
.,A társadalmi tulajdonnal való takarékosság - kommunista jellemvonás" - mondotta l(alirtin. E jellemvonást minden dolgozóban ki kell fejleszteni 
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Az Üzemi Bizottság segítségével lettem 
szta há novista 

"Tiszteft Szerkesztő Elvtárs! A 
Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetőségének határozatát olvas
tam. Ennek tudatában meg kell ré
szemről is, hagy említsem a szocia-
1.ista munkaversenyek sorár. elért 
eredményeimet és a további kitűzött 
céljaimat. A h ároméves terv során 
mindíg aion dolgoztam, hogy h o
l!'}'an lehetne vasuti viszonylatban 
is kellő lendületet adni a munka
-rersenyek kiszéksítésének. 1 949 ju
niusában, m ikor az Országos Szak
szervezetek Tan ácsa felhívással for
dult az üzemekhez. a munkamód
szer átadási mozQ'alom kiszélesíté
sére, én istvántelki viszonylatban 
legelső párként csatlakoztam a moz
galomhoz. 

Ez sikerrel :ifi rt, mert kevés idő 
leforgása a latt k iszélesedett műhe
lyeinkben, majd kiválva a csoport 
rendszerböl. megkezdtem az egyéni 
munkaversenj kiszélesífését. Ez 
kezdetben kis: néh�zségekkel járt az 
anvagellátás helytelen szervezése 
miatt. 

Az Ozemi Bizottság és a-z Ozemi 
Pártszervezet ·ezeket Is k iküszöbölte 
és biztosflotta a munka folyamatos 
ellátását. 

Az egyéni versenyek során foko
:r:atosan értem el mindíg magasabb 
eredménye�et 1 90-200, majd 0 
százalékot. De ezt nem hagytam 
magamnak, mert ig.yekeztem .szer
vemi é$ ta pasztalataimat átadni 
többi do!goz6 elvtársaimnak is. Az 
Oiemi Bizottság11;al karöltve oda
hatottam, hogy a csoportrendszert 
megszüntessük és minél többen kap
esolódjaAak be az egyéni vérsenv
mozgalomha. Ez oly s ikerrel járt.  
llogy ma már az osztályon nem 

akad 100 száza lékon alul'i termelés. 
Ennek tapasztalataival inditottuk el 
a �ztá l ini műszakot is,  amely nagy 

.sikerrel járt. A s2ltálini műszabn 
elért eredményem 720 százalék volt, 
de nf>mcsak nekem, hanem számos, 
hozzám kapcsolódó elvtárs kiváló 
eredményeket éri el. 

Ezzel a lendülettel fejeztük be a 
hároméves terv reánk eső részét is. 

Az ötéves tervet még nagyobb 
lendülettel és öntudattal kezdjük 
meg, mret csak így érhetjük el  a 
szocialista haza mielőbbi felépítését. 

En már kidolgozott terv után dol
gozom és igyekezni fogok, hogy ezt 
a tervet még fel ü l  is muljam. Tu
dom, hogy ezzel nemcsak magam
nak, hanem a szocia l ista hírsada
lomnak is segítek. Az ötéves terv 
folvamán üzemünkben ki akarom 
szélesíteni a sztahánovista moz11al 
mat, hogy így is minél erősebben 
tudjunk ál lni a béketábor melleit, 
mert m inél többel termelünk, annál 
�rő.sebben ál lunk szemben az impe
rialista háborús uszitókkal.  Tudom. 
hogv több és jobb munkával tudjuk 
csak megvalósítani II mielőbbi új 
szocial ista, boldog, erős és virágzó 
nép országát. 

A sztahánovfsta mozgalommal 
nevel jük ki az ój szocialista ember
fípust. 

Ennek tudatá'ban akarom az öt
éves tervet négv év alatt megvalósí
tani és r1>mélem . hog-v a Pfirt helves 
úmutatásával véghez i-s viszem. 

Eljen a Magvar Dol.aozók P ártja 
és annak bölcs vezére, Rákosi Má
tds elvtárs. · Elvtár,;i űdvözlettet: 
Bartos József élmunkás eszteq�álvos 
MAV. lstvántelki Járómííjavító NV. 

A MÁVAUT kocsiszekré nyosztályának dolgozm 
megalakították 2 00-as brigádjukat 

A MAVAUT kocsiszekrényosztá
lyán január  26-án megalakul t  az 
első 200-as brigád. 

Ebből ai a lkalombót jegyzőköny
vet vettek fel. amelyben a követke
w7<et mondják:  

„Alulirotlak, Párirmk útmutatását 
lrooetue átérezzük a munkauerseny
Mk a szocializmus yors építésében 
Mló jtlentöségét és elhatároztuk, 
hogy a sztálini műszak .lanulsáffQit 
felhasználva, termelékenyséiriinket 
méu az eddiginél is magasabbra fo
kozzuk. 

E célból mi, a MA VAUT kocsi
szekré11yosztálc1ának dolgozói 200-as 
brigádot alakítottunk és köteleztük 
magunkat, hogy normáinkat uala
mennyie,i 200 százalékon felül tel
jesítjük. 

Példánk követésére felszólítjuk a 
MA VA UT fömíllcely. valamint az 
orszáa üzemeinek minden do/gozó
iál. Szabadság! Sós II. István sk., 
Karsai Zsigmond sk., Rutai Já
nos sk . .  Hochholczer István sk .. Ma
ioros Miklós sk., Ruszller Ferenc sk., 
Fejes János sk. 

A munkaidő, a gép és a szerszám 
helyes kihasználásával 

1032 % -ot értem el 
f949 szeptember hónap előtt még 

ésoportban dolgczlam, a norma-telje
sítmény 1 10-120 százalék között moz
gott. Szeptember hónapban bevezet
tük az egyéni munkaversenyt, norma
százalékom 144 százalékra emelkedett, 
október hónapban 1 54 százalékra, nc
vember hónapban 166 százalékra, de
cember hónapban 220 százalékra. De
cember hó 21 -én, Sztálin elvtárs szü
letésnapján, átérezve a nap jelentösé
gét és a zt, hogy a kapitalista terme
lésről át kell térnünk a szocialista 
termelésre, mert rsak így tudjuk a 
szocialista Magyarországot minél elóbb 
megvalósítani és életszínvonalunkat 
emelni, Rákosi elvtárs útmutatása 
nycmán fokozott lendülettel indultam 
a sz.tálini műszakra. A munkaidö, a 
munkagép és a szerszám helyes ki
használásával a sztálini műszakban 
1032 százalékot értem el. 

Megjegyezni kívánom még, hogy a 
sztálini m[íszakra, amely 10 napi 
munkámnak felel meg. külön elszámo
lást kaptam, amely kitett 186 forintot, 
amit borítékban a kezembe is kap
tam. Tehát a hazug híresztelésekkel 
ellentétben, a tényál lás az, hogy az 
elért teljesítmények után, kcrmányza. 
tunk az érte járó bért is minden kö
rülmények között kifizeti. 

Ha vannak még dolgozóink közölt 
olyanok, kik ingadoznak, nem hiszik 
el, győződjenek meg a valóságról. 

En magam erról meggyőződtem és 
igvekezem élenjárni a termelésben, 
több és jobb munkával ·az ötéves ter
vünk rövidebb idö elölt való meg,•aló
sításáért, amely biztosítja számunkra 
a jobb életet, a szccíal ista Magyaror
szágot, Pártunk és Rákosi elvtárs ve
zetésével. Elvtársi üdvözlettel Lőrincz 

Gyula esztergályos, Székesfehérvári m. 

lgy született meg 
a 380 százalékos tú lsúly • • •  

.,Szerkesztő elvtárs! Nagy elfog
laltságunk közepet� csak most érilnk 
rá arra, bogy beszámoljunk n.-ról, 
miként kapcsolódtunk be Zászlósi 
János fűtő szaktársammal a ,,2000 
ionná.s" mozgalomba ,., mJ. 376-os 90-

rozatú gépünkkel. 
Ugy kezd(>dött, hogy még decent

ber 21-én, Sztálin elvtársunk szüle
tésnapján Kisterenyéról továbbítot
tuk a 8962/II. számú vonatot a 
376.486- számú kis.teljesítményű moz
donnyal az üzemi bizottsági titkár 
kíséretében. 

Mát1·c.; .indszentig a 62/I. résszel 
közlekedtünk. Az időjárás kedvező 
v-ott. Ott voJt 30 koc9i. Ebböl felvet 
tünk a két gépre 24 kocsit, mivel 
arra az elhatározásra jutottunk, 
hogy sok lesz egyszerre a VI. ter• 
helési szakaszban, mert nagyon 
hosszú a vonat és erősen kanyargós 
a pálya Mátra.balláig. 24 kocsi 
668 tonna volt, 

A homokolót jól előkészítettem és 
elindultunk, ::>a.gyon jól húz"ak a 
gépek. Az emeltyű 30-40 �zázalék 
között váltakozott. Az ívekben jól 
aláhomokol tam s így egészen jól si
került Mátraballáig eljutni- Itt arra 
az elhatározásra jutottunk, hogy az 
egész atjöhetett V'Olna, mert már 
nem egyszer elöfordul t, hogy egy 
géppel 16-18 kocsit áthOztunk a VI. 
terhelési szakaszon. 

Az első rész M átl·aballán ottha• 
gyott, ment a maga munkáját  vé
gezni, mi visszamentünk az ottma• 
radt részért. A vonatkisérö brigád 
várt bennünket, jól válogatott gye• 
rekek, akikben megbizhattam- Meg
beszéltük a teendőket és Mátrabal• 
lán 860 tonnával elindultunk Parád 
felé. Parád elölt van egy kényes 
emelkedő. jól meghúztam a vonatot 
és itt is sikerült a kimenő. Parádon 
közölte velünk a szolgálattevő, hogy 
15 kocsit kapunk, a vonatot meg 
kell osztani és a 8931-es személyvo• 
natot be kel lett várnunk, Most jött 
az erős pont, a vonat 94 tengely é.! 
1125 tonna és elöttünk a Siroki-part, 
ami V·ik terhelés. 

Parádról elindulva, mindent jól 
t!lrendeztünk és a pályaviszonyokat 
figyelembe véve. meghúztuk 50 km 
sebességgel, Mikor aztán jőlt az 
emelkedő, kevés homok alá .  aho
gyan kezdett lassulni az emeltyű, 
mindig nagyobb töltésre vettem, 
ú,i:yhogy a hegytetőn már odaadtam 
mindent. A vonat már erÖ<sen las
sult, de most már a gép fent volt a 
tetőn. Most erős homokolásr kapott 
a gép, hogy meg ne köszörilliön. Si· 
került. Most már mindig jobban 
ment a vonat, megnyugodtunk. Volt 
még egy emelkedő. de ez már köny 
nyen átment. Rendes töltéssel é� to
lattyúnyomáf\. a l  érkeztünk be Kál
Kápolnára. 

Az indulásnál jól összetóltuk a 
kocsikat és behomokoltuk, hogy ne 
köszörüljön, A fűtőm nyomást, vizet 
elegendőt: tartott, ezzel nem volt 
biba. Igy született meg a 380 száza
lékos túlsúly. Egész úton az a tudat 
fűtött bennünket, hogy mi is bekap
o.salódhatunk ., ,.2000 tonnás" mor

galomba és a szocializmus építését 
előbbre visszük. 

Elvtársi üdvözlet� 
Földi József sk-, főmozdonyvezető, 
Zászlósi Já.nm sk-. mozdonyfűlö-
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Üzemszervezeteink 
figyelmébe 1 

A Vasutasok •s Hajósok OrszáJ;?"OS 
Szakszervezete l(özpontí VezetőséJ;?"c 
ezúton közli a szakszervezet üzem• 
szervezeteinek vezetőségével. üzemi 
bizottságokkal, hogy igazo!ványt rend
szeresített a szakszervezet központjá
nak állandó politikai munl<atársai szá
mára. 

Ezek a sorszámozott, arcképes iJ;?"11• 
zolványok feljogosítják tulajdonosukat 
a rra, hol!"v a szakszervezetet frintő 
kérdés�kben az üzemszervezetekkel stb 
tárvvalha•s�nak. arla'o''"t kérhessenek 
és ellenőrzést gyakorolhassanak. 

Felkérjük üzemszervezeteinket, hogy 
az ilyen igazolványokkal ellátott ál
landó politikai munkai ársainkat közér
dekíi eljárásukban tó1ük telhetöle11 tá
mogassák. 

MIÉRT LETTEM ÚJÍTÓ ? 
Az újító- és élmunkáskongresszuson 

láttam a Szc,·jetunló sztahánovisláit 
és beszéltem velük. Mindig azt hittem, 
hogy valami különös emberek lehet
nek, pedig külalakra ugyanolyan dol
gozók, mint mi, de tetteikben és gon
dolkodásukban mások voltak, nagyon 
irígyeltem őket. Míkcr Bikov elvtárs 
szólt hozzánk és irányt mutatott, én 
elhatároztam, hogy még jobbaCl fogom 
szolgálni a szocializmus építését a 
Párt útmutatásai mellei{, az ítjításai
mon keresztül teszek hizcnyságot. 

Megtanultam gondolkodni a marxiz
mus-leninizmUs útmulatásain keresz
tül. Az újítókongresszus megmutatta 
gyakorlatban, hogyan kell alkalmazni 
a kongr·esszuson nyert tapasztalatck 
hatalmas anyagát. 

Visszatérve üzemünkbe, megkerestem 
a szűk keresztmetszeteket, végigjár
tam és érdeklődtem, mi Yan olyan, 
amiből igen sok anyag fogy és nehe· 
zen lehet pótolni, vagy nem lehet eg.y
általán pótolni, meg is találtam, 1 5  
újítást hajtottam végre, d e  a z  eddigi 
eredményt úgy tudtam csak elérni, 
hogy az üzemi párt- és szakszervezet 
minden támcgatást megadott. 

A sztál ini  míiszakra felajá-nlottam 
három újításom elkészítését, ami kő-

rülbe!ül 150.000 forint megtakatftkl 
jelent, ezt jóval túlteljesítettem. Ufy
szintén a százalékom 1 17 szhalékról 
130 százalékra emeltem, a sztálini 
műszak a latt ezt 450 százalékra k!lje
sílettem. 

UJításaim a következők: henger!tj
hideghegesztés, mechanikai csuklók ne,. 

geszlése, motorszelep-hegesztés, !argó. 
zsámoly elkészítése, bcrdás tengely 
krómmal való felhegeszlése, · i.jfajta 
hegesztökocsi, amivel a hegesztóezer
szám tönkretevése megszűnik, hornyog. 
tárcsa felhegesztése, krómviHáskulea 
felhegesztése, a selejtes, magasnyo
mású nyersolajcsövek megjavítása, 
kuplun�-kiemelövilla felújítása, kup,, 
Jung tanyér rugó repedésének hegeu
tése. 

Ozemellenőrzés alkalmával láttam, 
hogy a hűtőgépgyár nagy selejtlel 
készíti a dugattyúkat és a hengereket.. 
amit a hütögépekhez használnak fel, 
és áthoztam a selejtböl 1-1 darabd 
és megjavítottam, vagyis meghegesz
foltem az anyag hibás részét és vis> 
szaküldtem a hűtögyárba kipróbálásra, 
ami a próbáknál be is vált, és 14-én, 
szombaton voltam tapasztalatcsere ke

retében átadni az ott dolgozó 6 he
gesztő munkatársamnak. R.usz� J.., 
renc s. k. autcgénhei.esztö. 

(JJ0-t.,án1J 
az ü�emo.ro.o-J.i 1<-endJőh.m 

Miért váltottuk le Demeter Bélát 

„T. SzerkesztőS<!g! Mint a s-zolnoki 
Járműjavító NV szociálpolitikai fele
lő,;e, azzal a kéréssal fordulok az elv
társakhoz, hOll_Y az alábbi történetet a 
KOZLEKEDÉ::>-en keresztül hozzák 
nyilvánosságra. Bár remélem, hogy 
ha_son_ló eset nem fog előfordulni 
mas uzemek szociálpolitikai életében, 
mégis éberségre intés végett - ki
kívánkozik. 

A szolnoki MAY Járműj avító NY 
üzemorvosi ellátása nagyon szomorú 
képet mutalolt a legutóbbi idöben. 

Hosszú idö óta Demeter Béla OTI 
orvos látta el a műhely orvosi teen
dőit. A dolgozók szerették öt, meg 
voltak vele elégedv.e s az üzemi 
háromszögnek sem volt ellene semmi 
kifogása. 

Az elmuit hónapokban azonban -
ki nem derített okok következtében -
Demeter Béla orvos magaviselete 
egyreinkább megváltozott. Nem egy
szer 

előfordult, hogy kissé italosan jött 
be reggel 

szolgálatát ellátni. Akkor az üzemi bi. 
zottság íígyelmeztette őt az orvosi 
teendök ellátásánál meg nem �nged
hető viselkedésére, s ö igérelet is tett 
arra, hogy a jövőben i lyesmi nem fog 
előfordulni! 

De nem így lett a valóságban! De

meter Béla to\ább ivott, sőt már az  
üzemi orvosi rendelőben is tartott 
palackozott bort. 
. Ez a körülmény „ked,·es" epizódra 
1s adott alkalmat . . .  Eg,-egy élelmes 

beteg - akik valószlnüleg nem Iá 
voltak annyira „betegek" - a háta-

mögé somfordálva egy-egy ünggel 
elcsentek ebből a komoly „gyógyner
ből" . . .  

Mivel a figyelmeztetések, intő felhí
vások eredménytelenek maradt�k, vé
gülis az  üzemi háromszög döntó lé
pé.<;re határozta el magát: Demeter 
Béla orvost ellávolitotta üzemorvO&i 
beosztásából Ugyanakkor pedig meg
keresét intézett az OTI-hoz ebben ai 
ügyben, ahol még mindig körzeti or
vosi teendöket lát el . . . (D.e vajjo.n 
hog,an?) 

A történteket jelentettük szakszerve
zeti központunknak, és a vasút 
Egészségügyi Hivatalának is, amelye« 
az ü gyet kh·izsgálva intézkedésünket 
helybenhagyták. 

Az új üzemi orvosunk néh"ány nap 
alatt rendet teremtett. 

E� ma már szolgá!atképtelenné váló 
beteg dolgozóink bizalommal mennek 
az orvosi rendelöbe, mert tudják, hogy 
gondos vizsgálatban és szakszerű ke

zelésben részesülnek. 
,,Nálunk legfőbb értél{ az ember- -

s hogy ez II valóságban is így legyen, 
�nna� elengedhetetlen elöfeltétele a jó 
uzem, orvos. 

A szocializmus építésénél erős éll 
egészséges dolgozókra van szükségünk 
és fő-célunk a dolgozók egészségének 
biztosítása! 

Szolnok, 1950 január 13-án. 
Sebestyén János 

szociálpolitikai felelős.• 

A kikötömunkáso� munkaf2!aiánlással készülnek 
felszabadulásunk tvf ordu�ójának ünnep tre 

A Vasutm!Ok és Haj6"ok. Országos Ezért elhatároztuk, hogy a,: eddlg2 szakszervezetének Hajózást Osztá.- M1agot 168 s.záZ.v.lé.króJ 188 százalékra. l.)l'á,h<Y.i: a kikötömunkások levelet jut- te.h.á.t 20 szá.za.Iékkal fokozni r-....,,,,.• t:.t ak el, a.melyben „ követikezól<et v,;J..-. 

1rják: egyben kihlvjttk a Szahadk.ikötő ÖIBZ-
„:mrtesítjük a Szakszervezetet, hogy szes dolgom t, hogy indíttrunk egy 

mi a Sziabadkikötö F. 4-ee raktárá.- nemes verseny arra, hogy kitogjlr 
ban dolgozó Petr!k-hrigá.d tagjai el . legméltól:>ban megünnepelt.ti a magyar 
határoztuk, hogy most, am kor öt muo,<ásosztály !elszaoodulásá.ru.k On
éve _lesz a.Jlllak április 4-éa:l, hogy a nepét_ dtcSőséges · Vörös H!idsereg leverte De egyben csatlakozáara. bfvjuk fel kezünkről a bilincset é• telszabadl- az ci<>.szes hajózá.;i és légügyi üzemek tolta hazánkat a hitlerj fasizmUs alól dolgozóit .1,s és kér}ük a wzeV<a&we,t, mely naptól kezdve a magya:r mun'. -..,, 
kásosztá.Jy helyzete kedvezően meg-

hogy kihlv�nka.t a többi üzemek 
vál ozott és alrumit, ezt s. n11cgy na- dolgozótval közöJnt szíveskedjék, 
J)Ot munkafelajá.olással ünnepeljük hogy minél mél'.óbba.n ü.nn.(1)clhes�űk 
meg, hogy ezzel is lerójuk háláJlk:tt meg hazánk és a magyrur ,mu.n.ká.S
fe1szabadilónk, a hatalmas Szovjet- o.-ztáJy felszabadulá.sá,t. 
unió és na.gy vezére, Sztá]iin elvtárs . 15 bri.gádiag aláírása mellett Petrlill iránt. 1 János s. k., brlgádV>ezető." 

1 Magyar Dolgozók Pártia, Rákosi Mátyás elvtárs vezetésével 
eló,e az ötéves terv gyóze méért l 
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Az Esu:iá Ffil't5ház �noki
lan gyúl'tek össze ai ország mindml 
i&zének vasútüzemi dolgozói, hol{J' 
Népszava-szerda keretében tárgyalják 
� a_ téli szállítási és a munkás
'itlnatok pontosságának kérdéseit, va
lamint az<Jlkat a javaslatokat, ame
l'yeklrel Czima János ferencvárosi fűt6-
házi mozdonyvezető és Gálos Dez,;ó 
'l!!ukl fűtőházi személyvonati mos
donyvezető fordultak az ország teher• 
é-s személyvonatokat továbbító moz.. 
donyvezetőihez és vasúti dolgozóihoz. 

A vasutasok Népszaua-szerdáját /{,o
,_,,, Imre elvtárs, a NépsZJ1JUa szer
ttsztőie nvltotta meg, majd Czima 
János ál lott a mikrofon elé. 

A YaSU'tasok sriahánovista 
mozgalma 

- A St"Ovjetun!ó hős "Rsotasainak 
nyomdokain haladva, u; elmult év 
a_ugusztusában a 2000 tonnás ,kezde
ményezéssel indult el a vasutas dol
l!OZÓk i;ztahánovista mozgalma, ainely 
a hároméves terv két év és öt hónap 
alatti eredményes befejezését szolgálta. 
Az. ötéves terv többtermelése, az ári1-
forgalom növekedése újabb mPgol• 
dásra váró feladatok elé ál lítja II vasút 
dolJ:?Ozóll A téli időjárás viszontag
Ngai nem egyszer komoly közlekedési 
akadályokat jelentenek. ami l<ésl�Iteti 
• áruk továbbítását. Ha megnézzük 
11gyanakkor gyáriparunkat, azt látjuk, 
hogy a tél nem érinti közvetlenül ter
melékenysége rokozásában. Iparunk 
tiermelésének elsőrendű szempontja, 

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

� 

TOVÁBBFEJLESZTJÜK 
az idóiárás viszontagságai ellenére is 
A 112000 TONNÁS" MOZGALMAT 

Az ehH1 vasutas ,,,Népszava-szerda" fontos határ(natokat h.ozoU 
és új feladatokat jelölt ki 

zötd-utdt"' - a naboo utat. Külö
�ös 11ondot kell forditani a vonatok 
észszerü öszeál l itására, hogy ne kell• 
jen már a második állomáson a Y<?· 
nat közepéből kivenni egy vagy ket 
kocsit A vonatkísérö'k, az állomás
szeinélyzet és a mozdonyszemélyzet 
beszélje meg az állomásokon elvég
zendő tolatásokat, mert így is !!dk 
hiábavaló munkát takaríthatunk meg. 
A pálya[enntartásí szakas�ok feladal_a 
- amivel a mozdonyve-ietok kezdeme
nyezését támo11atják -. hog; váratlan 
havazás esetére szervezzék- meg az 
eltakarítás munkáját. Ne várják meg 
az ezen munkaterületen dolgozó szak
társak, amíg a bevágások eltömődnek, 
hanem havazás és erős szél esetén 
időben készüljenek � .i hóeke-mene
tekre. 

- Ha munkánbt összehangoljuk, 
tervsze-rüvé tesszük és elvégezzük a 
ránkháru•tó feladatokat, akkor komoly 
eredményeket érünk el a perccl-ért in
dított harcban és Pártunk irányításá
val, a Szovjetunió támol,l'atásával bii:• 

amelyeken az idősebb szaktársak át
adják tapasztalataikat a fiatalabbak
nak. 

Németh Mihály, Szolnok, a forgalmi 
dolgozók nevében, /(opjálik Károly a 
debreceni fűtőház dolgozói nevében 
csatlakozott Czima János és Gáio. 
Dezső mozdonyvezetó felhí•ásáho� 

Újítási javaslatok 
Tóth 111. János, miskolci fútóházi 

mozdonyvezető, aki előszoc továbbított 
2000 tonnás vonatot, javaslatot tett 
arra hogy a mozdonyvezetők vegye
nek ' részt a mo:&donyok javításában 
és legyenek jelen a mosásoknál is. A 
miskolci fűtőház mozdonyvezetői ne
vében elfogadta a javaslatokat és ki
bővítette: a fi3talabb szaktársakat és 
fűtöket megismertetik a mozdony min• 
den alkatrészével. 

forgalnú � -.aetöje adWlt meg 
a válaszokat. 

Gáspár Sándor, a Vasutasok és Ha
jósok Szakszervezetének főtitkára fel
szólalásában hangsúlyozta, hogy az ér• 
tekezlet csak akkor végez eredményes 
munkát, ha javaslatait, mint határo
utot az tizernl háromszögek, az üttmi 
bizottságok megfelelő politikai és tu
datositó munkával a szélea tömegek 
közkincsévé teszik. 

A liatároza-t 
A. határozatban, amelyet Gdlos De

zső terjesztett elő, az értekezlet részt
vevői kimondják: 

Födi Sándor északi fútóházi moz• 
donyvezető és Kosztolányi Elemér ke
leti lüt5házl mozdonyvezetők a mun
kásvonatoknál fennálló hibákat ismer
tették, Ezek közé tartozik, hogy nem -
fuvatják ki a fűtőberendezést, aminek 
következménye, hogy „lefagy". Jgy 
a korareggeli órákban fütetlenül, hi· 
deg kocsikban utaznak a munkmk. 

„A Vasutasok és Hajósok Országos 
Szakszervezetének s-zervezett dolgozói 
és a Népszava Szerkesztösége javasla
tára közösen rendezett „NtPSZAVA
SZERDA" résztvevői megfogadva a 
Magyar Dolgozók Pártja Központi Ve
zetőségének január 21-i határozatát a 
szocial ista munkaverseny eredményei-

Szabó József rákosi fűtőházi moz
donvvezető a 4 1 1 -es mozdonyok szer
kocsi vízputtonyánllk észszerüsitésére 
tett javslatot. Buocz Sándor keleti 
fűtőházi vill amos-mozdonyv1>zetö be
számolt a hároméves tervben elért 
eredménveikröl és java�latot tett a vil
lamosmÓzdonyok gazdaságosabb k;i. 
haszll1Ílására. 

Bazsó Andrms no!nol« fíltöházi 
mozdonyvezető a kocsivizsgálók és 
mozdonyvezetők lrozöttl jóviszony 
megteremtésére ismertette a szolnoki 
fütöhát: mozdonyvezetöinek jnasla
t.it. 

1 

a6al!Menlk biztosítására, .... 
fütöin k  tüaeléstechnikai ismeretét, a_ 
helyes tüzelés elsajátítását, a külör>
böző fajtájú szenek tulajdonságainak 
ismeretét, hogy ezzel . i� elős;gít• 
sük · mozdon.y.iink tel1es1toképessegét. 
Ugyanakkor önkritikát gyakorolunk,_ a 
szén minőségére tett panasz nem !;l�n
den esetben igaz;olt. Nagyobb korul• 
t-ekintéssel, előrelátással, a tüz i dgj>en 
v.aló tisztltásával, elövigyázatos luze
léssel, a tűz jobb előkés!ítéséve! sok 
bajt., nehézségf't megelőzunk. 

5. A forgalmi szolgálat blztasftja a 
vonatok akadályta lan közlekedését: , a 
,.zöld ntat", Megszüntetjük a vonatok , 
indokolatlan ácsorgását., a jelzéi'knél 
való megáll ítását. 

6, R:ülönös gondot foi ditunk a w
natok észszerű, szabályos összeátlitá• 
sára, hogy a vonalon való lölöslegu 
tolatásokat elkerülhessük. 

7. A múszak vállalja, hogy a -.ona• 
tok gőzfűtését és légvezettikelnek � 
mörségét biztosítja, s víztelenlti a 
lékberendezéseket és légvezetékeket. A 
fékpróbákat szabályszerűen, lelkiisme
retesen megtartják, hogy ezáltal 11 �z-
tonságot fokozzák. A vonatok előluté
sét biztosítják, hogy a munkábamenók 
és a munkából hautérő dolgozók 
egészségét ne veszélyeztessék, mert a 
uocialista tár�adalomban legnagyobb 
érték a:& ember. 

8. A pályafenntartási ua\MZok 
megszervezik időben, havazások ese
tére a szolg-álatot., hogy váratlan ha-

A--z els6 vasutas .. Népszava-sz er.da" résztvev61 elhatározták 
• »2000 tonnás mozq.il om lovábbfeJ lesztését. 

/(e/.emen. Gyula tszakl Járót11újavító 
NV dolgozója hangsúlyozta, hogy a 
munka pontos és jó elvégzésevel já
rulnak honá a mozdonyvezetők kez. 
deményezéséhez. CzimJI Janos mo:rdonyvezet6 beszél. Ba lról Jobbra: Csanádi Györqy vez6ri-

lior'!' a n,ersanyagot, az ánrt meg
felelő időben megkapja. Ezek a sz •m
pontok késztettek arra, hogy lelhí\'ás
aal forduljak mozdonyvezető társaim
hoz. l(ezdeményezésemet a szakszer
Tezet és a budapesti fűtöházak dol
�zól támogatták és javaslatot tetkm 
arra, hogy a menelrendfüggelék V. 
táblázatában a téli viszonyokra elöirl 
terheléscsökkenléseket a fövöben ne 
vegyük igénybe és vőnatainkat a téli 
Időjárás viszontagságai ellenére is túl
terheléssel, de legalább rendes terhe
léssel továbbítsuk. Ez semmivel sem 
nagyobb feladat, mint amilyennek a 
2000 tonnás moz11alom látszott meg
indulása idején, hanem a 2000 tonn:is 
mozgalom téli viszonyoknak megfele!ö 
továbbfejlesztését jelenti. 

- A tehervonati mozdonvvezetök
höz intézett felhívásomat Gólos De
zső személy\'onati mozdonyvezet5 ja
vaslata kÖ\·ette, amely a munkásvon11-
lok pontos menetrendszerinti továbbí
tására hívja lel a szaktársak figvel
mét. Ez a javaslat mennyire döntő, 
azt alátámasztja az a tény, hogy a 
vonatkésések kö\'etkezlében naponta 
töbhezer munkás késve érkezik a 
munkahelyére, ami 3-4000 munkR
órakiesést jelent naponta országos vi
uonylatban. 

Százszázalékos 
Ozembiztonságot 

l továbbiakban Czima elvtars rá
lfflltalott azokra a feladatokra, amelyek
nek megoldása előfeltétele a túlterhe
léses vonatok téli idöszal<ban történő 
avábbításának. 

- ,Legfontosabb feltétel mon-
dotta - a mozdonyok karbantartása 
és azok üzembiztonságának százszá
ulékra fokozása. Ezt csak úgy ér
hetjíik el, hogy az érkezés után és 
Indulás előtt figvelmesen megvizsgál
juk mozdonvainkat, körülteldntöen elö
kész[tjük azokat és rendben tartjuk 
homokszóróinkat. Az ellenál(Yak és 
lt!gveze!ékek víztelenítése, a fagyás 
elleni rendszabályok betartása, kenő
helyek és szelencék lis1.tántartása, 
lazaságok megszüntetése, a kazán le
fuvatása, a tűzcsövek kifuvatása, to
lattyúk helyes állása - ilyen a moz
dony kifogástalan állapota, Szakszol
rilati f1ínökségek részére fontos a 
lő szénkeverék biztosítása, fűtőink tü
aeléstechnikai ismereteinek fokozása. 

- A vonatok menetrendszerinti köz
�keMtt és a túlterheléses vonatok 
zavartalan továbbítása folytatta 
Czima elvtárs - nem mindig és sok 
esetben nem csak a vontatástól függ. 
,l lorealomnak kell biztositani, a 

losan haladunk az ötéves terr meg
valósítása felé fejezte be Czima 
elvtárs a na2:y érde!Jödéssel kísért be
szédet, 

Harmincnyolc hozzászólás 
Czém<t. elvtárs beszámolója irlá-n 

kezdetét vették a hozzászólások, ame• 
lyeknek során 38 felszólaló tárta fel 
azokat a hibákat és hiányossá�okllt, 
amelyeknek kiküszöbölése a mozealom 
elindításának előfeltétele. 

Lengyel József, a ferencvárosi fűtő
ház mozdony,ezetöje felszólalásában 
han,!'súiyozta, hogy a túlterheléses 
vonatok to\'ábbftásánal< gyakorlati elő
feltételei megvannak. Ezt alátámasz'.ja 
- mondotta -, ho11v a nagy hide,!' 
ellenére is zavartalanul közlekednek a 
túlterheléses vonatok a szolnoki és 
ferenc\'árosi pályaudvarok közölt A 
munkásvonatok pontos továbbításának 
kérdéséről szólva, elmondotta Lengyel 
elvtárs. hogy a munkásvonatokon 
utazó üzemi dol'l(ozók fegyelmezetlen
sé,!'ükhel nem egy esetben késleltetik 
a vonalnak az állomásról való pon
tos kiindulását. . 

Tarkó József dorogi mozdonyvezetö 
újítását terjesztette az értekezlet elé. 
Az újító javaslata alapján alkalmazott 
kimosófedél a kazán külsö felületén is 
tömít. 

Fonó Mátyáe a nagykanizsai fütő
ház dolgozói nevében bejelentette

J ho,!'Y c�atlakozn-ak Czima János és 
Gálos DPZSÖ elvtársak felhívásához, A 
továbbiakban hangsúlyozta a pálya
ismeret fontosságát. A fiatalabb moz
donvvezetök felé szól\'a, felhívta a fi. 
gyelmet a 11vakorí tüzkezelés fontos
ságára, amellvel elkerülhető a nagy 
hideg okozta gözhiány. 

Lantos l(ároly keleti fűtőházi moz
donyvezető a bri1tád-alakítás eredmé
nyeiről számolt be, Szilágyi Imre bé
késcsabai mozdonyvezető, valamint 
Serfőző Dénes, az Istvántelki lőmíi
hely dolgozója felszóla lásaikban csat
lakoztak Czlma János javaslatához, 
majd Serföző Déne-s beszámol-! a Nép
szava-szerda résztvevőinek Muszka 
elvtárs istvántelkífőmühelyi látogatá
sáról. 

Borsós János, a szombathelyi átlo• 
más dolgozója, felszólalásában kriti
kát gyakorolt a szakszolgálat felett és 
mint hibát említette meg, hogy e�es 
mozdonyvezetők felso7>brendúséguket 
akarják éreztel(li a vonatszemélyzettel 
szemben. 

Lindner József, Pécs, a fútöház dol• 
gozói nevében csatlakozott Czima elv
társ javaslatához. A gyakorlati meg
val<ls'tás érdekében - mondotta -
bevezettiü a rendszeres értekezleteket, 

Süroege!1 Mihály. a bélcéscsabai fútő
ház mozdonyvezetője i,;mertette újítási 
javaslatát, amely a 4 1 1 -es mozdonyok 
gözfékcsapjaiból kiáramló göz kondeTJ-
zálását teszi lehetővé, Csernuily Já
no� a keleti pályaudvari forgalmi 
szakszolgálat dol giozói nevében telt 
ígéretet arra, hogy a munkásvonatok 
pontos közlekedésének elősegítésére 
biztosítják a „1.öld utcát". Takács 
Sándor, a hatvani fütöház mozdony• 
vezetője, fontos gyakorlati szempon
tokra hí\'ta fel a jelenlévő mozdony
vezetők figyelmét. Szakács Lajos, a 
székesfehérvári állomás vezetője ís
mertelte kialakult módszerüket. ame
lvet akkor alkalmaznak, ha_ túlterhelé
ses, vagy nagy terheléssel közlekedő 
teher\'onalot kell megállitaní a bejárati 
jelzőnél. I lyenkor a tartalékgépet kül
dik segítségül . Józsa Sándor, a sá

toraljaújhelyi forgalom dolgozója be
s1.ámolt a 2000 tonnás mozgalomban 
elért eredménveirőL Fáncza János 
pusztaszabolcsi" mozdonyvezető ugyan
csak felvetetle, hogy a munkásvonato
kon utazó do! �zók is megkésleltetik 
fegyelmezettlenségükkel a vonatokat. 

A „zöld pálya" biztosítása 
Sali József szombathelyi mozdony

vezető hangsúlyozta, hogy a forgal 
misták helvtelenül ál l ítják össze a 
vonatokat ·és ennek kő\'etkezménve a 
rossz gépkihasználás_ Sali elvtárs és 
az utána felszólaló komáromi moz
donyvezető, Szabó István csatlakoztak 
felszólalásukban Czima János és Gálos 
Dezső mozdonyvezetők javaslataihoz. 

Tóth Lajos. a debreceni pályafenn
tartás dolgozói nevében tett ígéretet: 
mind . a „zöld pálya" bizlosításával, 
mind a pálvának jó állapothan való 
iartásával biztosítják a vontatási szak
társak mozgalmának sikerét. Horváth 
J IL  Lajos dombóvári fíítő a szénelö
készítéssel kapcsolatban elmondotta, 
hog-v télen is meg lehet locsolni a 
szenet, csak 20-30 centiméter vastag
ságban porszénnel kell letakarni. Do
monkos Laj05 győri mozdonyvezető 
a munkás\"Onatok pontosságának kér
déséről szóh·a. csatlakozott Gálos De• 
zső javaslatához. Bánfi Péter, a déli 
pályaudvari fűtöház dolgozója hang
súlyozta a sz�ktoktatás fontosságát és 
rámutatott, hogy a vonatkísérők gyak
ran lelelötlenül végzik munkájukat. 

Hat.n József dorogi fíítöház, a von
tatás és a fíítőház kollektfv munkájá
nak fontosságát, Arti Ferenc hatvani 
OB-titkár pedl,!' a politikai felvilágo
sító munkM fontosságát hangsúlyozta. 

A hozzászólásokra Hajdu József, a 
MAV Politikai Osztályának képviselője, 
Párducz 'Richárd, a siakszotgállrl he
ly,ettes osz.tályvezetöje és Oláh Imre a 

qato, Komor Imre sz:erkesztó, Czima János, Gáspár Sándor f6lltkv. 

net megszilárdításáról és !0YábbfejleS1:
téséról, az alábbiakat határozta el� 

A1: értekezlet résztvevői megállapit
ják, hogy 1949 júliusától, amikoris év• 
százados technikai normákat oontöt
tün-k meg a vasut terü !etén a „2000 
tonnás" mozgalom megindításával, de 
különösképpen Sztálin eldárs 70. szü
letésnapján, a sztálini müszakban, az 
üzemi teljesítmények területén döntő 
módon áltőrtük a termelés frontját. 
Pártunk, Rákosi elvtárs útmutatása 
alapján az egyéni versenyt továbbfej
lesztettük és irányt vettünk arra, hogy 
ötéves tervünk sikerét az egyéni ver
senynek tömegmozgalommá való fej
lesztésével biztosítsuk. 

Meg,áltozott viszonyu-nk a tennelé�
hez, a dolgozó néphez, elmélyitettük 
szeretetünliet a hatalmas felszabadító 
Szovjetunió iránt és hasznosítottuk és 
alkalmaztuk a szovjet sztahánovisták 
tapasztalatait a szocialista vasút meg
teremtésében. 

A termelés emelésével kapcsolatos 
legutóbbi határozatunkból a 2000 ton
nás mozgalommal összefüggő feladat
vállalásunkat túlteljesítettük. 

Amikor mindezeket megállapítjuk, 
Pártunk Központi Vezetőségének hatá
rozatát mag-unkévá téve, elhatározzuk, 
hogy az ötéves terv sikeres megvaló
sítása, az életszínvonal további eme
lése, s a szocial izmus építése érdeké
ben fokozzuk erőfeszítéseinket. 

L A „2000 tonnás"-mozgalmat to
vább szélesítjük az időjárás viszontag
ságai közepette is és a Menetrendffig
gelék V. táblázatában, a téli zord idö
járás esetére engedélyezett elegysú!y
csökkentést nem vesszük figrelembe, 
hanem vonalainkat továbbra is túl
súilva�. de legalábbis rendes terheléssel 
továbbítjuk. 

2. A munkásvonatokat, nagv nemzet
gazdasági érdekeire való tekintettel. 
wrd idö.iárás alatt is menetrendszerint 
fogjuk közlekedtetni, 

3, Hogy ezeknek eleget tehessünk, 
mozdonyaink üzembiztonságát fokozzuk. 
Ezért érkezés után és indulás elölt fi. 
gyelmes mozdonyvizsgálatot tartunk. 
Az észlelt hibák ja\'ltásba adása, vala
mint a feladott javítások $Zakszeríi, 
pontos elvégzése kifutó mo1donyaink 
gondos előkészítése, homokszóróínk 
rendbentartása és megfelelő homokkal 
való ellátá&a érdekében kellő ellenőr
zést fogunk gyakorolni. Nagy gondot 
fordítunk az ellenágvak és a légvezeté
kek víztelenítésére, a fagyás elleni óv
rendszabályok betartására, a ke"5he
lyek és 5zelencék lisztántartására. a 
kazán leluvatásiira, a tolath-úk helves 
áll�sára, a t/izrsÖl'ei< kifu\'alására 

f. Gondot lorditunjl a megfelelő 

vazáskor akadályok ne képződjenek. A 
lassújelekeJ minimálisra csökkeniik. 
Havazás és erős szél ese,tére felké
szülnek a hóeke-menetekre. 

9. Fokozott figyelmet fordítunk a SZl>• 

cializmus építésében bennünket tevé
kenyen se,!'itő műszaki értelmiség tá
mogatására és a kapcsolatok elmélyí
tésére. 

El vagyunk szánva arra is, hogy 
tovább fokozzuk az osztályéberséget és 

a reakció elleni harcol a termelés vo
nalár. is, s ezzel válasioiuok ellensé
geinknek, 

Nagyon jól tudjuk, hogy ha mun! 
kánkat összehangoljuk és a maga te
rületén mindenki elvégzi a reáháruló 
feladato.kat, akkor komoly eredménye
ket érhetünk el a percekért indított 
harcban. 

Azt i� tud juk, hogy minden határ&
zal annyit ér, amennyit megvalósíta
nak belőle, éppen ezért etlenörizni fog: 
juk határozatunk végrehajtását 

Határozatunkkal egyben méltóan 
akarunk hozzájárulni hazsnk felsza
badílá�a ötödik évfordulójának meg
ünnepléséhez, mert tudjuk, hogy a 
szocial ista munkaverseny eredményei
nek megszilárditásával és továbbfej
lesztésével, a szocializmus építésének 
meggvorsílásával hálálhatjuk meg 
Sztálin elvtársnak, a hatalmas Szov
jetuniónak felszabadításunkat és me
netelhetünk nagy Pártunk és annak 
bölcs vezére, Rákosi Mátyás elvtá;s
nak. y('.ze_tésével az __ ötéves terv mcg
valos1tasan kereszlui a szocializmua 
felé, 

Éljen a felszabadító Szovjetunió, a 
világbéke őrei 

Éljen Sztálin elvtárs, népünk nagy 
baratja, az emberiség bölcs v1>zetőjel 

Éljenek a hős szovjet vasutasok, • 
magyar vasutasok mintaképti! 

tljen győzelmeink szervezője a Ma
gyar Dolgnzók Pártja és népünk for
rón szeretett vezére Rákosi elvtársi 

El jenek a sztahánovista magya1' 
vasutasok, a szocialista vasút építőilw 

Az értekezlet résztvevői a legna
gyobb lelkesedéssel csatlakoztak a Gá
los Dezső által előterjesztett határo
zati javaslathoz, majd Nagy Piroska 
az első női m0zdony\'ezető javasla: 
tára, táv'ratban üdvözöliék R.ákosi Má
tyás elvtársat. 

Táviratban üdvözölték a Népszn.: 
szerda résztvevői Apró Antal elvtár
sat is. 

Hari1áth elvtár� szombalhelv1 doi,. 
gozó elöter jeszté�ére ezután � "7ér>
$Zava-szr.rda résztvevői távirafoai, kö
vete'ték a gyilkos lengvelkáp ·nai ku:á
kok legszigorúbb megbüntetését. 



vt.aaUrlt&baL 

EsuUn aor terllt • � .. 

PoataOl)'I Mlnlazter 6jltúokt!rt ldlJ. 

d6tt jutalmalnak • sdtontWra: 

S6nla Zolt6n mGvezet6 6jlt6d&t 
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Felszabadulásunk 5-ik évfordulóját Muszka elvlárs lálogalása 
ünnepeljük munkafelajánlásokkal ! az lslvánlelki-lőműbelyben 

Ta«ács Pát elvtárs, sztaháno- mévá teszem és vállaiom a lcnedcezö 
.uta élmunkás marós az !::szaki munkák elvégzését: 
Járóműjavító NY kiváló dolgozója Jelenlegi teljesítményemet áffairosan 
munkáslevelet intézett a Vasutasok 610 százalékról 850 százalékra emelem 
és Hajósok Országos Szaksza-veze- és a munkámat teljesen selejtmentesen 
téltez. Levelében felhívást intéz a véirzem el, s ezáltal az önköltség,emet 

00.5 százalékra csökkentem. 
nsutas dolgozók másfélszázezres 
tómegéhez, hogy ápri l is  4-ét, felsza- E11vben felhívással fordulok az ilsz
bildulásunk s., évfordulójának em- szes vasutas dolgozókhoz, hol!Y csat-
1.ékilnnepé! lako:(zanak munkamel(ajánlásaikkal 

kezdeményezésernhez, ho irY a munka
megaján!ások tömegmozgalommá 
válva, ötéves tervünk beindítását és 
életszínvonalunk emelkedését bizto
sítsa. 

munkalelaJánlAso'kkal tegyé'lt azzá. 
ami, u egész dolgozó. mairyar 

nép ldejtheletlen úmepévé. 
Takács elvtárs felhívását az 

•lábiakban ismertetjük: 
, 

.4tla6o• tel,Jesítményemet 
610 % -ról BSO-re emelem 

• .u 1950 január 25-én megtartott 
N$PSZA V A SZERDA frtekezleten 
elhangzott felhívást, hogy áprílis 4-ét, 
ors:r:igunk felszabadulásának emlékét 
aunkafelajá�ással ünnepeljük, maga-

Ezen megajánlásokkal fejeuillc ki 
határtalan hálán.lc.at, szeretetünket a 
dicsösél(es nagy Szovjetuniónak s 
annak bölcs vezére, Sztálin elvtárs 
iránt, aki kiü:cve országunkból a német 
fasizmust, megadta függetlenségünket 
szabadságunkat és lehetővé tette, 
hogy példáik nyomán a Magyar Dol-
gozók Pártja és annak bölcs vezére, 
Rákosi elvtárs vezetésével építsük öt
éves tervünkkd a szocialista Magyar
orszál(0L 

Káderek előkés•ítése 
a s§ovjet kö•lehedésben 

Irta : L. V olgin 

:A SZOVJET V9Stl.ft közle�és ku1-
lilrá.lt és tech.ni.ka!La.g felké.9Zlilt szak
ianlberelnek képzésére 11. ta,ni.ntézetek 
lmt'Ell'je,dt hálózatát ala.kltották meg, 
.J,,. mérlnökökei; 13 különleges intézet 

,., lreszitl elő. A l,Z()IVjet hatalom évei 
g.latt több mint 50 eze<r szakembert 

: képeztek ki, mag�lru toohnika.i 
k,épcz.e(tséggel. Most a va.sűtintéze\ek
ben kőr!illbelill 20 ezer & növendékeik 
82láma.. Két«21& ennyien ianulnaik „ 

85. vasutt szaklskolába.n. A teohniku
e<>k etök�tése különböző tnmolya.-
111okkal 18 U:icrténik. Itt többnyire a 

- ft8Utak gyakorlati emberei 1,aJlu).n.ak. 
A. azéles a.1.rupon megsze�zett ma.

. gMtamwás segltségéveJ a va.sűt dol
: Cozól. 82lintén elnyt'l.ihtjik e. mérnöki 
' és technikai képesítést anélkül, hogy 
• télbe kellene sza.lóta.niok munká.jUk,at 

a t-ermel-é.•ben. A hallgnitók többsége 
: q m�tekben és .sza.kisko!.ákba.n 

oly11111. á.!lami öszt{>ndíjakban részesill, 
. mely e;nyagila.g teljesen gonooskodik 

róluk. A ldllanösen Jtlvá.ló ha.JJ_ga.tók 
magas ösztönd1jak;at kapnak. Az i:n,.. 
tézetek és .szia.kiskoláJk rendszerint jól 
berend�t tnternlltusokka.l, étter• 
mekltel és kh1bokkal rendclkeznek. 

.A. J.egfelsObb pamncgnokl személy. 
a:et; kil<ép:Dé.,,e (tökéletesítése) a. vas

; 61t közlekeóés akadémiá� klétéves 
poly� törté:ni.k, 

A. MAGAS SZAKKPZfflS:00--0 
tmmká3ok elökészltésére a szovjet 
közlekedésben 132 szakiskola mükö
dllk Sok munká,- különböző tanfoJya. 
mokon é8 sztahánovi&ta Lskol.á.ban 

1, fokozza. szakképzettségét. A t=ulás 
!f itt l.ngyenes. A SZl!Jtk-épzettgég eme

lé.ole ma.ga után vonja a munkabér 
1 eimelkedlésé/t mert a. Szovjetun.l.óba.n a 

munka.bérrendszer a. mUllika. mennyi
, el,ge és m.lnösége sz.er'nt való fizetés 

BZ()Cie.llsta elvének legszigorúbb be
" tartásán épli1 feL 

Az. wnult 1949. éV'ben a. �et ál
lam 11. vasutas káderek elökéSZitésére 
6w továbbképzésére 902 mill.ió rubelt 
Jratött. E7.e1t a sza.kmai oktatásra. ki
utslt óriási ős.szegek lehetövé tették 
& -...suta.sok munkaterme!ékenységé
nek további növekeoését és élet,szín.. 
vonaluk emelkedését.. 

A -.-iti közlekeóés mu.nk'liak.á.de
r-ei·nek utánpótlás.a. túlnyomórészt a 
"\1111.SUti iskolák DÖV'edékeiből rekrutá
lódik. Az ipari és v-a.suti t8JÚ:n1,ézefok 
valamint a gyári uzemi iskolák, a 
munkatarta.lékok m n!,sztériumának 

' hatáskörébe tartoznak. Ezeknek a 
tamntézeteknck a növendékei a tanu
lás egész ideje alatt a Szo'GJE>t állam 
11Brhére teljes ellátMba.n része,rulnek: 
Ingyen k�sk 111.ká.,t a közöS SZI\Uá-
1!11)11, ingyen loapn,ak ruhá.t, ágyn,emil.t, 
é)e!mezést. 

A gyári üzeirni lskolá.k1ba.n, e vaeutl 
la.nQ.n1 ézetekben é.s a különböző tan
folyamokon évenMnt sokszázezer 
nwDkáa tanul és fOlkoma. sza.k.k4>zett
aégl6t. 

A közlekedési. vállalatoknál a fiatal 
mun.ká.sok.a.t egyenil..g is oktatják, 
mQvezetökre, vagy Idősebb rmmká
eokre. bizzák őket, a·klk a munk� fo. 
lyemAn adják át az ifjűSágnak a 
1n1mlu1.mód.!,zerelket. 

A SZOVJE'l' V A.SUTI MUNKASOK 
SZtJ<.k¾>zettségének emel,ését el&eglti 
.. sz1.a.h.anovisták ta.paszta.!a.ta éo; & 
� & S2l()Cialista. verseny is. A s20vjet 
közl.ek� ötsziázaaok hata.lm411 
m=ga.lma :iinduJ.t meg. Igy newzlk 
&mkat a mozdonyv,ezetőkei:, a.kik 
mozdonyaJkk.al egy nr.ip a,J,,�t 500 .k.ilo
méternyl vagy még ennél is na. 
gyobb utat t,eswek meg. Az 500-a,;o,k 
mozgalma & S:zt.a.há.nov-mozgalom 
egyik m�asa.� �a.kasmt ��ti � 
a lrozlekedé,s -wiils.mennyi szakmabeli 
dolgozójának v-ereeoy,ét ú:j szint4-e 
emelte. Ez a mozgalom a sz<>vjet 
vasu1i káderek me>,terl t>t.ldását, ki
váló teahnikai felkélSZültségét bi.zo
nytt j" és azt a képessógill<et, hogy az 
elsőrendű teoontka.i berendezésből a 
lehető l.eg'többet tudják kis&jtol:nt. 

Minden swv:iet mu.nká.s előtt nyitva 
áll aa: űt � Ismeretekhez és a ezol
gálati e<J.örelhia;]adlásh.QQl. A mai ml.Jll,. 
ká.s holnap mJá.r mémök lehet. válla.
latvezetö, vasutt föoök. Igy pl. N.vel 
Nikolájevks Gorcujev, &z ész,ikke.u
ká.zusi vasút főnöke a. multban le.
katog "l'Ql t. Alexaoo.r M:lhá.j'lovies az 
amUI"i. vasú tvona1 :fönöq p&n6Zt:S2lil.
lők gyermek.e, 

A Szovjet állam és a Kommun.ist,11. 
Párt minden módon elösegitl a mun
kások teremtő, kezdeményező képes
l!égéne.Jc fejlődését, azt, hogy kulturá
lis szf.nvonaluk a mérnöki, mü.szlllk.i 
dolgowink .sz1nvona.lá.r& emelkedjék_ 
A szli&h.á.novi.sta. mund<á.eooc a. maga� 
sa.bb termelési kultűra ( dolgozói) 
hordozói; Vezető á.lláeokba kerülllek. 
A vasutak donyeci körzetének élén 
Pjotr .&rtvooosz, a. Szociali.."tS- MUZika 
H&e vezérigazgató ál!l a.lti a mult
b81Il., mint mozdonyvezetö 91'.Z.ta.háno
V'ista m021ga.lom kezdemény-ezöje volt 
a közlekedésben. A sZállitá•ok irányi
tásá;n,ak kérdé,,-eivel a. közlekedés
ügyi minisztériumban Vaszil ij Timo
tejevics Osiz.ipov, e. Szoc!a.Jist,a Munka 
Hőse foglalkozik, aikl mérnök, a tecll
nikai tudományok jelöltje, a mullban ped'g egyszerű sztab.ámoviista vasutas 
volt. Rengeteg ilyen példa v,an_ 

A SZOVJET KöZLEKED:m8NEK 
vannak saját tudományos i.Il.téretel is. 
A szovjet; ±udoook közül több mint 
2000 foglalkozik a. közlekedési tudo
mállllyal. A va;;uti közlekedés ÖSZBZÖ
vetségi tudományos kutató intézet.é
nek kitü.nöen fel#,erelt Ja,boratóriuma.! vn.n.nak. A S.zovjet Tudományoo 
.A.kn.démia rendsrerében ön.álló köz.le. 
kedés.i o.sztály működik A tudomá
nyos dolgozók sokat 

. 
fáradoznak, 

hogy a közlekedé;;i technik!ának, a 
te-chnol-óginl folyamatokna.k új. töké
lete;iebb vál tozatait t;eremtsé:k meg. 
Tevékenységük köwetlen kapcsolat. 
ba.n áll � élenjáró sztahálnovist& 
mu.nká.sokkal, a·kik.n-e-k a. tapasz1aJa
t&it öe.szegezik és figyelembe vesZ!ik 
a k!llön.bözö tudományos problémák 
megoldásáná.l. A tudÓS()lk és & mun
kások együttmüködéSe az alkotás ki
meríthetetlen forrása e. i;ZOvjet em
berek kölcsönös ge.zda.godáeá.na.k. 
ak k egyre el� haladnak a nagy 
eél, & k� f� 

Dolgozóiall: m1111kásle,relekbe11 aámolaak be a aagy 11
1

apról 

Az Istvántellci Járómíijavító NV 
rlolgozói nagy lelkesedéssel fogad
ták azt a hírt, hogy Muszka I mre 
elvtársunk 24-én délben kijön üze
múnkbe. Nagy izgalom uralkodott 
a VI l l/b, esztergamúnelyünkben és 
a V l l l/a. gyártási műhelyünkben, 
hogy szemtől-szemben tanui lehet
nek Muszka elvtárs munkamódsze
rének, a gyorsvágás bemutatásá
nak. 

Már maga az a p-uszta tény, 
hogy Muszka elvtárs egyszerű kék 
munkásruhában megjelent a dolgo
zók között. határta l an tiszteletet és 
me<Tbecsülést .._ sugárzott felé. 
Muszka elvtárs egyénis<>ge oly le
nyügözö erővel hatott dolgozóinkra , 
hogy erre még igen sokáig fognak 
a dolgozók emlékezni. Amikor az 
első gépnél megvizsgálta a mar 
előre elkészített esztergakéseket és 
megátla pitotta, hogy azok teljesen 
eltérően, a Bikov-féle gyorsvágó 
késektől vannak elkészítve, de még 
ennek dacára is hozzálátott a kés
nek az álköszörüléséhez. Megma
�ya rázta minden gépnél dolgozó 
esztergályosnak a negatív l<ésrend
szer formáját és kezelési módját. 
Amikor az  első gyorsvágást bemu
tatta, hatalmas gyűrűben, még a 
míihely szerkezt-ti vázakon is ott 
ültek dolgozói�k és érdeklődve 
figyelték a műveletet. 

Annyi bizonyos, hogy nem h iába
való fáradtság volt Muszka elvtár
,unk tanítása, mert most dolgo-
1.óink között szinte versenvszerííen 
folyik a munka, hogy ki bírta job
han elsajátítani Muszka elvtársunk 
gyorsvágá i munkamódszerét. 

Munkaidő után Muszka elvtár
sunk az Istvántelki főműhely kul
túrtermében a Szovjetunióban szer
zett tapasztalatairol számolt be 
dolgozóinknak. A zsúfolásig meg
telt teremben még a légy zümmögé
sét sem lehetett volna meghal lani, 
mert a dolgozók csi11ogó szemmel 
figyelték Muszka elv!árs előadását, 
amelyet a Szovjetunióról tartott és 
azt a körülményt, hogy Sztálin 
elvtársat leírta nekünk. Minden 
t>gyes dolgozónk úgy érezte. hogy 
most ott ül a moszk-vai nagyszín
házban és együtt ünnepl i  Sztál in 
elvtárs hetvenéves születésnapját. 
Felejthetetlen és gyönvörü élménye 
volt Muszka elvtársunknak István
telken tett látogatá,a, mely erőt 
adott II dolgozóknak a rra, hogy az 
újtípusú szocialista embert kinl;'VP!
hesse az  újjáépülő szoci a lista Ma
g-yarországon. A becszéd végén a 
dolgozók megfogadták. hogy 
Muszka elvtársunk útmutatása 
nyomán termelékenységünket olyan 
,zínvonalra fog-Ják i-melni,  hogy 
ezzPl elő�egít. ük az ötéves tC"rv és 
a szocializmus mielőbbi megvalósí
tását. 

Vereckei János 
termelési felelős. 

1 bemotald arra is id ,olt. 
hagy kimazdflsan bl!nni'n'f P.f 

elmaradottsAgunkbél 
„Tisztelt Szerkesztöség! Január 

gépen gyorsított 'rágást végezni, ha
nem arra is, hegy ielrázza az ls.tván
telki-Főmííhely esztergályosait elma
radotlságukbó� mert látják, bogy .a 
gép jobb kihasználásával és a kés 
helyes köszörülésével nemcsak a saját 
százalékukat emelik, hanem nemz.et
gazdaságunknak is jelentÖ!I hastnot 
hajlanak vele. 

)::n, mint ifi elmunká5 awn ltszek, 
hogy Muszka l.mrétól tanult gyorsított 
vágást alka lmazzam gépemen és má
soknak is átadjam azt. Szabadság! 

Varga Mihály "· k. 
Ifi élm1rnkáa 

IE CSAK A GÉP GYORS JORCÁSÁVAL 

HANEM AZ ELŐTOLÁS NÖWELÉSÍVEl IS 
GYORSÍTJUK A MUNKÁT 

„Kedves Elvtársak! Mu$zka elvtárs a 
f6mUhelyUnkben munkamódszerátaclá5' 
ra ezterqályos vonaJon a qyorsv.iq,61 
technikiJát bemutatta, az elvtársak é! 
munkatársak szeretettel vették körül 
Muszka elvtársat és fiqyelemmel klsérték az 6 technikáJát az eszterqélyos 
szakma von.aián„ 

A Vl l l /b, a Vlt.1/a es:zterqamahelybe 
Jött és ott meqJet.enésévet. forradalma
sította a% összes es�terqályosokat, s6t a 
többi szakma clolqozói is látni akarták 
Muszka etvtirsat és munkamódszereit a qyorsv,jgással kapcsolatban. 

Itt az aclott körülmények az II k6sköszörü"senek módszereit Ismertetve 
é• bemutatva meqmul.ttta qyakorlat
ban a tapaszt.tt.at.tit. 
rejifk,���dot:

e

vi::�!
tá

:�tá::.
b

h�f}: 
,.nemcsak a qép qyors forqásával. ha• 
nem .iz előtolás növelésével is meqa 
qyorsíthatja munkánkat. Ami ldáiq 
02-03 tizecles •16tolás volt, most 08 
tizedes elötólás leqyen, mert e:zzel is növelhető a qépek kapacitása. am1 a termeJékenyséqOnket meqqyorsftja''. Azok a munkaqépek, met.yek meq lassú forqásúak, azokat a fel�tárcsa 
emelésével fokozni tehet, mondJ• Muszka et.vtárs és hoqy a húzási 1tr6 Jobban leqyen képvlset.ve. az áttétet.! Is be lehet 
kapcsolni. 

A fels6tércsa emelésével az é1Utel bekapcsolásával. qyoroítdtt váqást érh• 
tUnk el, hozzászámítva a meqemeft el6-tol.ást, iqy meqkapJuk munkánk qyor. sabb •lvéqzését. Muszka elvtárs a mahelyilnk kultúrt<>rmében el/ladás fonnáJába,:, beszámolt és elllaclta az elméleti tudá•át és hatalmas tapasztalataJt, melyeket a Szovjet„ unióban szerzett az ott i.tt qyér/.itoqa, tások alka lmával. 

Ezeket az átvett munkamódszereket rsmertette Muszka elvtárs, az Istvántelki Járóm(ljavitó NV összes clolqozól előtt. hoqy ml Is követni tuclJuk ezen szakmák technikáját, mert szociallzmusunkat a SzovJ•tunlótól átvett Jó mun-

kamódszerekket. 61 te�lat t SIII 
épl.tJUk. Et.vtársl lldv6zletW� Ital .... 
D1tZs6 s. k, -qály", .......... 
F6mühely." 

1 gyorsvA1ts bemmtka • 

fellendült nálunk a termelés-

„T. Szerkesztő 1E Jvtársl ·Munkia 
elvtárs f. hó 24-én fömúhelyúnkben 
járt és bemutatta gyorsvárási móó
szerét. 

Én igazán mondhatom, 1 ki,-áneai 
voltam, hogy mit tudok majd els.1• 
játítani, mert magam is s:ttahán<W
ista vagyok, de még gyorsvágással 
nem dolgoztam. Mikor Muszka l eiv
lárs megérkezett mühelyünkbe, ..-a. 
lósággal ellepték a ki..-áncsi sz„ 
mek. 

Mikor Muszka elvtárs l a  padhj:11 
állt valósággal u ra vott a jmt.,._ 
nak és ezzel mindjárt megmutatta.. 
hogy valóban jó szakember, iMrt 
csak jó szakember képe!S ' u el\9& 
meglására az idegen gépeknél jé 
munkát végezni. 

Muszka elvtárs megmutatta, lioc, 
a gyorsvágáshoz jól megköszörült 
kés szükséges. utána bemutatta 
a gyorsvágást, ami Mgy sikerrei 
járt. Ezzel főműl]elyünkben fellen
dítette a termelú-á,Jokozását, meg• 
mutatta, hogy1 lehet többet és joóbai 
termelni. 

I::n hiszem és állitom, hogy ti,. 
műhelyünk rövi d  í dö a latt n'agy dl
tozáson fog • átmenni, és nem l esB 
olyan esztergályos, aki nem · fog 
gyorsvágást alkalmazni ott ahol }e. 
het. Ezzel megfogjuk teremteni az 
á l landó 200-300 százalékos átla
gos teljesítményt az osztályokon. 

Ez a változás mindjárt má.s� 
megmutatkozott, mert mmdeffld 
nagy lendülettel fogott .a gyond
gás elsaját ításához. 

En, mint régebbi élmantás '5 • 
üzemi egyéni verseny ke:tdemén:,.
zője, szintén sokat tanuft.ala 
Muszka elvtárstól l és ennek tudaU
ban mindjobban fogom teljesítmé
nyemet fokoz�i .  Elvtársi üdvözlet
tel: Bartos József s. k. éln,unkás. 
esztergá lyos, Istvántelki Főmübeiy. • 

Ünnepélyes keretek között 
avatták fel a tapolcai helyicsoport 

1 OOO személyes kultúrtermét 
A tapolcai üzemszervezet január 

29-fo avatta fel a régi szakszen,P
zeti székház folytatását képező, új
onnan épített, l OOO személy befo
gadóképességű gyönyörű kultúrhá
zat. 

A tapolcai vasutas dolgoz.ék 11 
Szaktanács és a Vasutas Szakszer
vezet Központi Vezetöségének segit
ségével, anyagi és erkölcsi támoga
tásával, a kezdeti időkben a maguk 
anyagi és fia:ikai á ldozatválla lásával 
építették fel a kultúra új otthonát. 

Amikor megdícsérjük derék tapol
cai vasútasainkat, meg kell emlé
kezni a rról, hogy komoly 

elismerés illeti 

A köztársasági induló után, ame,: 
lyet a szakszervezet 1<:özponti fúvós,. 
1.enekara inton,Ut, Zöldi Sándor ..i.. 
társ szavalóművész adta elő Seniá
min, 

A kultúra oHhona 
éímií versét megérdemelt' sikerrel. 

Utána Sömjén Sándor a SZOT 
Harmath László a Szakszervezet 
központi vezetősége, Kocsis Medárd 
élmunkás pedig a tapolcai dolgozók 
nevében mondott ünnepi beszédet. 

Az ünnepségen a Sza<kszervezett 
Tanács képviseletében résztvermi 
szándékozó Rudas Béláné elvtárs• 
nő, a SZOT kultúrosztályának veze
tője és Végh Lajos elvtárs, a 5T.ak• 
szervezet elnöke hófuvás miatt T11-
polca közeléből kénytelenek Tolta} 
visszatérni Budapestre. 

24-én abban a megtiszteltetésben volt 
része az lstvántelki-Főmííhely dolgo
zóinak, hogy a Szovjetunióból vissza
tért Muszka Imre esztergál yos elvtárs 
e l látogatott hozzánk, hogy a vasutas 
dolgozóknak is bemutassa és beszá
mol.ión arról a gyorsvágásról. melyet 
a Szovjetunióból itt járt Bikov elv
társtól tanult. 

Már napokkal előtte l ázas érdeklő
dés előzte meg jövetelét. Minden elv
társ kíváncsi volt Muszka Imrére. 
mini emberre és mint gyorsvágó 
sztahánovistára. Főleg a Vll l/b. osz-
1 ály dolgozói várl�k l ázasan, hisz itt 
c,lvan nehé1. feladat elé lett á l l ítva 
Mr1szka elvt;írs „gépek lassúsága és 
régi vol ta miatt", melyet nem igen hit. 
tek, hogv át tud majd hidalni. De 
Muszka elvtárs nem ijedt meg a kez
�eti nehézségektől. Azok. akik látták, 
hogy mi lyen hamar feltalálja magát 
n idegen gépeken és látták állata 
bemutatott gyorsított vágás!, azok 
mind elismeréssel beszélnek róla. 

meg Huszár László elvtársat, a he
lyicsoport titkárát és Kiss István 
elvtársat, a helyicsoport elnökét, 
akik éjt nappallá téve, mun
kálkodtak azon, hogy megvaló
sítsák régi á lmukat: a vasutas 
dolgozók tapolcai kultúrotthonát. 
Köszönet jár Kovács István építő 
elvtársnak is, aki önzetlenül i rányí
totta az építkezést, a terveket in
gyen készítette el és mindv„gi� 
készségesen á l lt, mint kívülálló, a 
szakszervezet rendelkezésére. 

Este 8 órakor műsoros-est ltöw!
kezett, amelyen közreműködtek 1 
szaksz!!rvezet központi fúvó5zene
kara, tánccsoportja, szabad-sthl
játszó csoportja, Tóth Valéria ope
raénekesnő, Kovács Dénes IN!g� 
művész, Vadas Lajos dalmfivési tr. 
Zó!di Sándor elöadómíivész clvt�. 
sak. 

A műsoros esten részt 'n!"flS ikif. 
gozók meleg ünneplésben részesít«• 
ték az előadókat. 

. A Vasutas Szakszervezet a doll!Q-1.ok kullurális szükségletét biztosltó 
új kultúrház felavatásával ismét erős bástyával gyarapodott. 

Ez a bemutató nemcsak arra volt 
jó, hogy meg!anuUuk, hogyan kell a 

Az ünnepség 10 óra után meg
k�dödött. 
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Ujításommal elősegítem 
hón fu t á sok  meg a k ad ál yo z á s á t  

Hetmeczi Sándor lakatos a deb
receni MAY Járóműjavító NV mű
helyében dolgozik és újításaival 
nagybah hozzájárul dolgozótársai 
munkaeljárásának észszerűbbé és 
gyorsabbá tételéhez. 

Felkerestük Helmeczl elvtársat 
h?gy egyik nagyjelentöségű újításá'. 
rol. amely a „csapágyfémolvasztó
tégely" módosításával foglalkozik, a 
ltOZLEKEDES hasábjain kereszt• 

felulnezet és 

fül, vasutas dolgozóinknak számol
jon be. 

- őrök vasutasprobléma a h15n
futások megszüntetése - kezdi be
számolóját Helmeczi elvtárs. Régen 
foglalkozom már én magam is en
nek a kiküszöbölésével. Végülis -
egy egyszerű fizikai törvény alkal
mazásával -, talán sikerült a hőn
futások nagymértékbeni meg-szünte
téséhez hozzájárulnom. 

- A régi eljb.Jás szerint az ol• 
vasztótégelyben az olvaszt-ísra 
szánt fémforgácsokat és tötnbfémet 
együtt olvasztották be. Ebből a 

szennyeződéses folyékony anyagból 
öntötték ki a csapágycsészét. A 
csapágyfém tömbösítésénél igen 
sok idegen anyag kerül a csapágy. 
fémbe. úgymint vasreszelék és 
vasfomács. Ezek az idegen anva
gok nagymértékben előidézői a hőn
futásnak. 

Az új eljárás szerint az olvasztó
tégelyek módosítása aként történik, 
hogy a tégelvbe középen egy vá-

kereszf met.s2.ef. 

!asz-fa lat hegesztenek be. amely így 
két - en-vmástól különálló 
a lsó részét 25 mm magasságig' lyu
kakkal tördelik át. A tége'.y egy k 
részébe történik a fémforgács és 
tömb:ém betáplálása. A megolvadt 
fém a közlekedő edények törvénye 
szerint átfolyik a másik részbe is. 
A folyékony fémben lévő anvagok 
fajsúlya kisebb, mini a megol
vadt fémé. tehát azol< a megolvadt 
fém felső fe'.ében helyezkednek el .  
!gy a vasreszelék és forgács nem 
tud átjutni a tégely másik részébe. 
Az újítási elj árás kipróbálása is ezt 
igazolta. 

Új munkaeljárásommal hozzájárulunk 
az ötéves terv sikeréhez 

Berze János, a szolnoki MAV Járó- - Uj munkaeljárásl kísérleteztem 
l)'IÜjavító NV műhelyének kocsilaka. kii Egy hidraulik-us prés-géphez ké
tosa a 86-os ágytokok alsó részének szíteltem egy negatív és egy poziliv 
egyengetésére és il lesztésére komoly ágytok-idomot. A gép alá helyezel! 
újítást terjesztett elő. negativra ráhelyezzük a deformálódott 

Felkerestük Berze Jánost munkahe• ágytokot, majd a gép a pozitívot bele• 
Lyén és megkértük, hogy újítását is- préseli a deformálódott ágytokba és 
mertesse olyasóinkka!. így annak eredeti formáját az tökéle 

- A gyakorlat azt mutatja, lesen visszaadja. 
mondja Berze elvtárs, hogy az - Az új munkaeljárás előnye még 
ágytokok, a teherkocsik tengelyének a munka vontossága mellett az, hogy 
ágytokjai. átlag két év alatt deformá- a munkadarab meleg.tés nélkül nyeri 
lódnak. A régi munkaeljárás szerint  I vissza erede!i alakját, s így az anvag 
ezeket a formájukat vesztett ágytoko. nem lágyulhat kJ, A gép kezeléséhez 

pozitív-idoa.. 

fl.egtl}l\J•idOll. 

fat 2-3 sőt olykor 5-6-szori mele-
1 

nem szükséges szakmunkás. A mun• 
gi!éssel, 'kézikovácsolással ijn'ekezt,ek k�eljárás_t be,anít0tt !l"�pmun�ás ;s el
ismél eredeti a!akjukba v1sszaka ,a•  vegezhelt. Megtakantiuk meg a regi 
pálni. A munka végzéséhez legkeve- rnunkaeljárással szemben az azelőtt 
sebb 2 kovács (egyik melegített, a melegítéshez elhasznált szénmennyisé· 
másik egyengetett) volt szükséges. get' is. 

De ez a munkae!járás nem v?l! tö- - Az új munkaeljárás ideje így 
kélelesnek mondható. A deformalodolt valóban 19 századóral 
ágytokok eredeti . for_máját visszaac)�i 
csak kevésszer s1kerult. A munkaelJa• 
rás ideje munkadarabonként 19  szá
zadóra volt hivata losan. de a munka
Idő a gyakorlatban eltartott 40 per• 
clg is. 

- Ujításommal az ötéves terv mi
előbbi megvalósítását kívánom szol
gálni! 

Berze János újításáért 400 forint 
jutalomban részesült. 

a vasut 
Politikai Osztálya 

kiadványaiból 

1'1118 ,.,, .. ,. 

Sztahánovista 
vasutas sportolók 

A Va.,,--utas Sza.k.szerv&et Sportosz.-
15.ly,a azél�s nfapdkra fektette a tö
m,,g·iportot or zá.gos vtszonyl11'1bnn te 

A vasutas dolgozók minden vonat- ezál!at b!ztooitotta a minőségi sport 
kozásban érzik a vasút Politika! Osztá. fejlődését és az élsportolók u:anpót-
lv ár.�1< támo«atásáf, iránv:tá•át. Ez l

á.i;�rveze'ünk minden dot�« nagyban megkönnyíti munkájukat. s� 

tá!n·k, újjitói.nk és klváló lllllillm. 
sal.nk. Ezek k¾ill klemelkedlik &. 
ráth István Jakatoa, l&bda.rugó, Szöl. 
lös;;y JáJlos föműveze.ö. p &tolylövó, 
Szabó Lá.c:z.!ó lia.katoo, sa.klrozó, 8111 
&szaiki FöroüheJyből, Boros Józ.cef 
műszerész, blrkóZó az latvá.Dtelkl Fö.. 
millhelyből, Amrus JA.no.a m\i"'7,ai·.:sz, 
lab,i'.:.rugó, Szo'.Jlok MA V Mühelyool, 
Né.ne� .Józ,ef furós, ökölvivó, Szom. 
b, 1 ·:iely MA V Mű.hely. Puohler István 
gé_;,1.a.katos, Celldömölltl Oln.,égtffl., 
0á.uy&i M.i.háJy mo21donyfelvlgyá7.ó 
spoa:ttvezető, Róna.! Feronc fömoz. 
donyvooető labda.rugó, :t\lazakl Fülö. 
há.zból. 

A közelmultban vasutas NÉPN EVE- ré.37-ére elérhe�övé teszi a SJ)O!l"tot é3 
LOT adott ki a Politikai Osztály, gOJYJoskodik 8dl.llak hlzt<Y-"ltáS'/i;róll., 
amelynek rendszeresen megjelenő szá- sportte'epelten, veroenyle.rmekten 
mai harcostársai lesznek n�pnevelőink. 1,z&r1k0-r.,b · tno..l< dolgozó nk munk�juk 
nek munkájukban. Ezen!<ivül képes bro. után, ahol meg-fe!elö feiszerelések .a. 
surát is ad a vasút Politikai Osztálya no,'< rcnde'.kezésire, 
dolgozó:nk kezébe TANULJUNK A Srorb'ó'nk polii kal sza.kvonaU �
H OS SZOVJET VASUT ASOI( ÉLETÉ- vc1isét az ors-zígos viszonyl0fban jól 
BOL ÉS M U N KAJABOL címen. klépi·ett apacit;.r„on kere ztüt jtl''ta •j:i 

Mindkét kiadvánnyal segíti a Politi• 1 el a sporlveze ök'h5z, alt.1.k •· t tová,))'b 
kal Osztály a vasutas népnevclőket s.dva, s21skvon<11li előocló'miik adják á.t. 
abban, hogy emeljék munkájuk szfn- Szak<'lbadó'nk él!'p.ort�lól<lcnl e-.-yti't 
vonalát, és hatékonyabban tehessenek irányít 'á,k a Lokomotlvok, Sport K� 
eleget azo!mak a fe!arlatoknak, amelye- rö'<, üzeml !O'lOrt�orto!<on belill 
ket nagy Pártunk, �ákosi elvtárs Jelölt Nép\ Demokrác\ánkb3Jl nz ú ·ttpu-sú 

Spor olóink fejlődése, űgy a. t;erme. 
Jkben., mint a sport terén blzto . t ;a 
Va.Il, · mm van i.lánylt.ója, van re� 
löje tanítója. Pé!dakép, ame'.yet 
köv�tni tud: a S7ovjetunió szocia• 
lista sportemberét! 

meg számunkra. szwi:I.lls a sporto1ó1< nevelését. 
Az angyal fötd:ek 

ki .únő sze,eptése 

A vasutas N ÉP NEVELO anyagát vasu1a.s spCT+oJó n.k űgy or,izágos 
úgy val .>galják össze, 1:ogy azo� híven vlszo,iyhtbsn. mint remzetközj von-a. 
tükrözzék Pár!W1k pO:itiláját, hogy 10, éle.n ho1adr.::Jc és k·m•ga�Jó ered. 
erős reflektorfénybe kerüljenek első- m6n·-elkkel szer�zn„lt d1csős6get a 
sorban a ma,;-yar vasutasság kérdései. va"Uh� sport-O!n k•r=till Népi De- A Vasutas Szakszervezet Sport

osztálya első nyilvános sífutó-ver
senyét 1950 január 1 2-én rendezte 
meg a Széchenyi-hegyen, a Csillag
vizsgáló környékén. 

az rliit' ii', áfö fe'a<!,tok. mokr"d.Ciá.n.k s]?OI1já.nak. 
A képes kiadvány arra hivatott, 

hogy megismertesse a hatalmas Szov
jetuniót, a hős szovjet vasutasok éle
tét, munkáját, hogy azok példáján el. Km:iga-'16 eredményc-k nemc<;ak a 
indulva, a termelékenység tl";ivelésévcl sport toron mu a'koznnk meg. hnnem 
segitsük mielőbb megvalósítani hazánk. meg-mu1atkozik a terme'é•ben ls Leg. 
ban a szocializmust. utóbb me:rt•rto1f sz?kszervert f nn-

Nagyszámú indulók közül az első 
helyezettekből négy mozdonyvezető, 
három fűtő és egy lakatos kerü t ki. 

Eredmény�k: 1. Juhá z (Angyal• 
földi VSK) 25:20, 2. Kuruc (An• 
gyalföldi VSK) 26:20. 3. Lá 0zló 
(Angyalföldi VSI<) 27:36, 4.  Ko
vács (Angyalföldi VSK) 28:03. 5. 
Tóth ( Bp: Lok.) 28: 1 2, 6. Kokron 
(Bp. Lok.) 29:35. 

t' mi' <'r �c'.f"...,.en E�vözt' iiik a l<özös polton. na���nb�.n k.:·--1i.Htek kJ a 
célért küzdő új sajtótársainkat, felhív- sp:>r olók közül az:-k a d:>I,ozók akl!lt 
juk olvasóink figyelmét a két klad-

1 
a termeté,.,';}en elért ere<Iményeil< ah,p

ványra. l(isérjék figyelemmel és kérjék ján R l"lllllka érdemrendjével leitcl< 
a párt. és üzemszcrvezetek útján azo. kitü,t tve é<; ,z�rezték meg az él
kat, olvassák, tanulmányozzák és ter. munk:ís k tllnte ést. 
Jesszék a yasutas dolgozók között. -e•munk'Ú! jelvé�.nyel tuntették ki 

Az angyalföldi sportolók kitiinó 
teljesítménye nemcsak a s'szakosz• 
tá lyon belül domborodik ki ,  hanem 
kiemelkedő eredményeket érnek el 
bi rkózó, labdarúg-ó és a többi szak
osztályok sportoló! is. 

Zó,a Knzmogvemszka,a 

nevét mindenki ismeri, róla szól a 
,,Zója" c1mu film. Kisgyermek
korától kezdve mutatja be életét, 
jellema'.akuását: az élénkeszű kis
lányból komszomolka, majd parti· 
zánlány, a Szovjetunió Hőse lesz. 
A bátorság zászlóját mindig ma
gasra tartotta és amikor arra ke
rü!t a sor hősként halt meg. 

Tömör KáToly ifjlimunk.is l'kntos, 

• 

labda:-úgót, Seller Imre ifjűmunJ,á.s 
lak•t:>9, tabchrug-ó. �ki Fömühzly 
spo folólt. Varga Mihály lfjúmunkás 
eszterg-ályo:l, mo oros, Kőműves Já
nos ifjúmunkás müszerész, labdn
rug-6, M S'k6 Vllmos esztergályos, 
sidö, Bartos JózSPf cszterJrá;'yos, 
ökölvlv5, Fogarasi Ká'min véfős. at. Az év első országos vasuta,s-baJ-
1.étr.. VUm:l.nyi T0'b:>r c�z1er�ályos, bir· nokságát teke-sportban rendezi meg 
k->Zó nz Istv'nt•'l<I Fömüh•lv spor. a Szakszervezet Sporto,ztálya. 
1016 . Szakos I•tvén SZIT- ;tl<á,r gép. 1 950 február 4-5·én Kecsk<'mé• 
l3k.9' o,, röphb!:1:izó. Bé""" l,stvá,n fö. ten kerül lebonyolításra, úgy a női, 
mo-xi nyvez?\ő síelő, Gálos Dezs-ö mint a férfí országos va5utas leke
r·"mozdonyvezetö. sakkozó, az :esrz..a,ki bajnok•ág. Az erldlg brérhzett ne,. Fütöh:í.z sportolót. vezésekből mei,állap'tható az. h 'gy 

V t 
Dombovárl V.1SUhs Sport KÖ!I' a vasutas tekézők élvona'.ban h a-

aSU as ö'<ölvlvó ��?sztá)y edző� Horvf_ h ladó sporlkörei is nagy,zámban 
m. L-,jo,s füt3, élmUJJlkás kltünte,eat vesznek részt a ba ínnk,ácrhan. ez 

szolidaritás 
'

k
��

t.
:p:stl LokomoUv J1Öj ko.sárlaJ>.. m_egm11tatkozi'� Ceglérl, Székf'sft•hér

dizója Dre's!n;;er Júlia ugya.ncsak

l 

\'ar, I<ecs;kf'met. �opron; Sz"�"d, 
(Szentesről jelenti munkáslevele- é!mu:·kás k

. 
ltiln.te ést nyert el 5zombalhely, Szo nok es a tobbi 

zőnk:) l!)Jmun,kásn.l.nkk3I együtt harcolnak vas11tas ,norlköröktől beérkezett ne
Mák I lmre fűtő és felesége a vasu- a termeléSbe:n spo: toló sztaháncl<vm· vezésekből. 

tas szolidaritás kitűnő példáját 
,;zolgáltatták. 

Dögei Sándorné. kinek két i!'fer
meke van, súlyos betegségével sür• 
i;i:ős kórházi ápolásra szorult. ame
lyet az orvosok előreláthatólag két 
hónapi időtartamban állapítottak 
meg. Dögeiné a kisgyermekek m'att 
nem tudta igénybevenni a kórh ázi 
beutalást. Az operáció sürl!'íS volt. 
de hozzátartozója 11em lévén. a 
gyermekeket nem hagyhatta ma
gukra, bár a hadiözve,.,v egészségét 
sú l vos veszély fenvegette. 

Dögeiné helyzetéről tudom:íst 
�zerzett Mák fmre szentesi fütlí és 
felesége. Megbeszélték egvm ís kö
zött a dQfgot és ú gv hatá·oztak, hoay 
segítenek a szaktársnón és a kis 
iskolást, meg a hároméves k 1s g-ver
mekel mag-ukhoz veszik gondo
zásra. 

Ugy is történt. o;;g"iné kórh �zba 
került. ahonnan két hón�p rnnlva 
egészsé'<esen. narry munknkerlvvel 
viss7.akerült gyermeke'hez és b11ldo• 
gan vette át az aorr\s-ígo1c<tt a derék 
Mbk Imrétől és feleségétől. 

Mák Imre és feleséi,e kitünö pél· 
dáját nyujtották a ko1 1e1<tív érzés
nek és a vasutas szol 'daritásnak. 
Tanulhatunk tőlük sokan az ország
ban. 

ODVOZOLJOI( A „KALAPACSOT'', 
a Debreceni MAY. Járműjavító NV. 
dolgozói híradójának első számát. Sok 
sikert k ívánunk mü�ödé�éhcz a szo. 
cializmusért vívott közös harcban. 

Felhívás a repülőszakmában 
műszaki képesítést. szerzett 

do�gozókho_z ! 
A repülésünk újjáépítésénél is, szakmunkáshlányt és egyben biztosi

mint a többi ip1rágaknál, a Szov· tani ezen szakmában az ulánpófást. 
jetunió seg!lőkeze volt az. amely ta· A Szakszervezet felhívással fordul 
mogalta fejlődésünket. Ennek a ba· azokhoz a műszaki dolgozókhoz, 
ráti segltségnek köszönhető, hogy akik a repülési szakmában müszaki 
ma mf.r állandóm fej lődő, repü:ö- képesltéssel vagy gyakorlattal ren· 
gépekkel fe:szerelt repülötereink de keznek: amennyiben fo!ytatm ki• 
vannak. Ennek fo!yomlin;aképpen vánják a repü!ésnél megszerzet• i;ze
ugyanúgy, mint a többi iparágban, relő vagy bármilyen más műszaki 
a repülémél is jelentkezik a szak· szakmájukat. je!entkezzenek irás
munká�hiány. ban vagy személyesen a Vasutasok 

A Maszovlet vezetősége Szakszer- é.s Hajósolt Szakszervezdél;en, a 

vezetünk tómogatá•át kérte arra. 
I 

hajózási és légügyi szakosztá·yniil. 
hogy segítse leküzdeni a műszaki (Budapest, Munkácsi Mihá!y-u. 16-) 

A KtlZLEKEDtS SZERVEZETT DOLGOZOINAK EGYStGES LAPJA 
Fösze1·kesztö· 

GASPAR SANDOR 
(Vasutas Szakszer vezet) 

Felelős szerkesztl'l: FtlLDVARI AL ADAR 1Klizlekedés1 Alkalm. Szaksz.l 
Szakmai szerkesztőt<: TOTH BtLA 1r.épJármOvezetők Szaksz,), IVAN MIKLOS 

(Szállltór,ounkások Szat<sz.1 FERZSIGAN LASZLO (Hajós Szaksz.) 
SzerkeszU és a lap kiadásáért felelős• 

SZELECStNYI ISTVAN 
Laptulajdonos· Magyar Kllzlekedés1 Onll!OZók Szakszervezete - Szerkesztőse,i és k!adóh1va..al: Budapest._ VI., 

n�\��yl���éa�· 16. - Telefon; 1 13-892, 

.Szikra Lapnyomda NV Budapest Vll l.. Rökk Sz!lárd-utca 4. 
Felelő, nyomdavezető· Povárny Jenő. 

A szocializmus építésében· harci fegyver a munkóssajfó l 

OLVASD, TERJESZD A NÉPSZA YÁT! 



VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

Népünk legjobb fiainak, 
a sstahánovistáknalt út_ján 

e l ő r e 
as ötéves terv győ�lméért, 

a s�ocia lism11,sért t 

XLU. toVFOLYAM 3. SZAM. * MEGJELENIK MINDEN Hó 1-ÉN 11S 15-1!:N * 1 950 február t. 

e g é r te t t ü k  á r t u n k  h a t á r o z a t á t !'>  

.-...--e szÍlárdÍtjuk és továbbfejlesztjük 
a szo�·alista munl�ave•·seny eredményeit 
A sztálini műszakban elért kitűnő építése, népünk eletszínvonalanak fo- M egállapith<1tjuk, azt is, hogy még Végre biztosítani kell, hogy az ösz· �an a „sztahánovistu" büszke címét. · 

és kimagasló csúcseredmények vabui eme,esc, új3bb komoly eröfeszí- ma is, sok alulról a dolgozó tö- szes üzemeinkben, s főként a vasút te• F olytassuk ernyedetlenül továbll 
Illan a közlekedés szervezett dolgozói: téseket követel tölünk. megek mélyéről jövő helyes kezdemé- rülctén a vasúti fömííhelyekben 'l leg• <1 szakma legjobb munkása clmé-
.-a vasutalok, hajósok, közúti közlekedt1

�i N�m hunyhatunk szemet .'delett, nyczés sikkad el állami és egyéb szer- rövidebb időn belül megtörténjék a ért folyó versenyt és terjesszük fd 
alkalmazottak, gépjárművezetők, szá 1- hogy egyétú versenyzéí'mk szá• veink bürokratizmusa miatt. tervnek egészen a munkapadig, az le(!jobb sztahánovista munkásainkat, 
tómunkások, repülök és kikötőmunká- • ·t d '  ha egyes dolgozóklg való felbontása, ami mérnökeinket, művezetőinket, csoport-ma, akar a vasu i, közleke esi vagy Pártunk Központi Vezetőségének -
sok örömmel és nagv megelégedéssel gépjármüvezetöl, hajózási üzemeket tározata megjelölte • mi számunkra is eddig előttünk ér!hetetlen módon, mind vezetöinket kormánykitüntetésre és ju-
logadták Pártunk Kózponti Vezetösé- • • fel d I d a mai napig nem történt meg minden •a•,omra, _ ahogy azt Pa'rtunk határ• • k h t ·  t ·t. nezzük, meg ma sem öleli o go• azokat a legfontosabb fela atokat, ame- • 
cene a aroza a . ,  "el t 'k . • b d üzemünkben. zata kimondJ·a. 

Ebben a határozatban Pártunk meg• aomk J en e eny reszet. Nem sza a lyeket a szocialista munkaverseny ered-
illapitotta, hogy 1949 második felé- kampányszerűen kezelni ezt a kérdést, ményeinek megszilárdítása és tovább- Arra kell törekednünk, a felbon- Fejlesszük ki fizemeinkben, karoljuk 

ben, különösen pedig 8 Sztálin elvtárs és meg kell szilárditanunk az eredmé- fejlesztése terén el kell végeznünk. tott terv alapján, hogy dolgozó- fel a munkaverseny kollektív formáit: 

70-ik születésnapjával kapcsolatos mun- nyekeL Ezek szerint tovább kell szélesíteni ink ne csupán normájukat, hanem ter- a 200-as és 300-as brigádok és műhe• 

kafelajánlás és sztálini műszak Idején, üzemeinkben, bár a norma- és bér- a munkaversenyt, az egyétú versenyt, vüket is teljesítsék, illetve túlteljesít- lyek mozgnlmát. Szélesítsük ki a ve.,. 

a szocialista munkaverseny, a Magyar r.salások megsz:üntok, sok helyen még á:tandósítanunk kell a versenyt, ki kell sék. senyt a t;akarékosságért, az anyag• és 
Dolgozök Pártjának vezetésével, tö- ma k magas selejt-százalékkal dolg�z• küszöbölni a kampányszerűségeL Meg Oda kell hatnunk, hogy felkaroljuk energiafogyasztás, a szerszám- és gép,, 
aiegmozgalommá fejlődött. A Párt út- nak és • k áros jelenségekkel szemben kell érteniük dolgozóinknak, hogy , és támogassuk .a dolgozók úgynevezett törések számának csökkentéséért, q 
mutatásának megfelelően az egyéni párt- és iizeml szervezeteink, az üze. munkaverseny a szocializmust építő „üzemi ellentervelt", melyeknek célja önköltség leszállításáért. 
verseny vált a munkaverseny alapfor• mek vezetöi nem harcolnak kellő erély- népi demokráciában nem kampány, saját egyéni tervük, brlgádjuk, műhe• Mutassuk meg, hogy a téli zord idö
májává. lyel és következetességgel Sz,akszerve• hanem a termelés, a termelékenység, lyük, üzemük tervének megjavítása, a járás közepette is megálljuk helyünket. 

lgy van ez nálunk, a közlekedés ieteink, különösen a felső szakszerve- ezzel az életszínvonal emelésének, az terv 6.ltal előírt termelésnél magasabb és zavartalan közlekedést biztosítunk 
fZervezett dolgozóinál is. Követtük • zeti vezetés még nem á'.Jította át mun- előreh.aladásnak állandó eszköze, a termelés, jobb minőség, alacsonyobb nemzetgudaságunk számára 
Szovjetunió nagyszerű sztahánovistált, káját oly módon, hogy képes legyen szocializmus építésének kommunista önköltség elérése - lehetőleg anyag• 
llzemeinkben is megjelentek a normá• lót megszervezni az üzemi munkásság

' 
módszere. mell't.aknrítással és költséges. újabb be- �zámoljuk fel ifjúmunkásainknak • 

jukat sokszorosan túlteljesítő sztahá- versenymozgalmát, harcát a terv ma- Vlgyázmmk kell arra. hogy ne csak ruházások nélkül 
munkaversenyben való viszonylagos 

novisták. Meg·mdult a ,,2000 tOMás" d 'ktal t lj ·t· "rt ílle.._ t·'"tel • é han " • elmaradását és még többet kell töriill-
ra e an e est esee , , , .. e ... • mennyis gre, em mlnosegre is tö- Meg keff határoznunk végre, hogy • d • -

aioz„alom e's a napokban "md1'tottuk el J 'té urt '·edJünk 
núnk a olgozo noknek a munkaver-

" es1 Se<: , re.. . kit tisztelünk meg, ki viselheti joao-
Budapest-Ferencváros áEomásról az 

„ senybe való bevonásá\"\J. 
1500-ik túlterheléses von�toL Nyugod• ••------------!----------�--------------------.

1 

Ne hanyagoljuk el és döntő módoa 
tan megáJ:apíthatjuk, hogy üzemeink• ., szilárdítsuk meg a munkafegyelmet, a 
kn, fömííhelyeinkben számtalan mun- SZTAHANOVISTA' INK törvényes munkaidö teljes kihasználá-
kacsapat, sőt egész műbelyrésiieg tel• • •át, a dolgozók szakmai továbbképzé.. 
jesiti nonnáját átlagosan 200-300, sét. , 
ftgy ermél magasabb százalékban. Adjunk tájékoztatást .� munkav� 

sztahinovlstáln'.rat őszinte lelkese- le lkesm készu·· tnek a .,..,ebrua
..,

r 26-11 
seny ered�ényeitöJ t'IIÚnelyelnkbi:n: k°' 

dés hatja át, s mint azt már / f t, azok, akik élenjárnak. _ 1 
megírtuk, volt jelentkező, élenjáró: Bar-

1 
,,- V „ k „ yt h w 

to- József elvtárs, az lstvántelki Jár- e „ 

I 
„ 

k 
„ 

egyun aan arra, ogy ez 

műjavító NV sztahánovisb élmunkás so orszagos anacs ozasra már e�k:"�unk�:!:ny�:
m

�:1:! esztergályosa, aki a sztálini müsuk- zék és hogy elsajátítsák a technikát, 
ban 3085 százalékot teljesített, de hogy igazi közlekedési sz<1kemberekké 
máris kljelenlette, hogy az ötéves terv- A Szakszervezetek Országos Ta• pasztalatai és módszerei teljes mér- , ket a tartalékokat igazán csak váljanak a maguk területén. 
ben átlagos teljesítményét 500 száza- nácsa határozatot hozott a Sztahá- t 'kb lk J h tók k" J k d · kk tud · k b 
uk 1• H • e en a a maz a a oz e e es a or JU asznos1tani, ha a Fordítsunk "-emi par· tszervezete·,n-"' ra eme 1. osszu számoszlopokb,on novisták I. Országos Tanácskozásá- t · 1 t · t"bb l k '  · k d 

"" 
lehetne felsorolni sztahánovista női, ifi «iinak összehívásáról. 

eru e en, a o i szocia ista építő- mun assag, üzemein olgozóinah ken keresztül különös gondot a mun-
élenjáróinkat is, nem kevésbbé újitóin- munkában. hogy e módszerek jelen- széles tömegeit segítik technikai  kaversenyben k!-:áló pártonkívüli mun- -

kat és észszerüsítöln:ket. Miért van szükség ennek a la- tösen meggyorsítják az építés üte- tudásuk átadásával , a technika kások és műszaki értelmiségi do:gozók. 
l(ezd tömegmozgalommá válni ná• nácskozásnak a megtartására, hl- mét, új, magasabb színvonalra meghódításával, magasabb terme- újítók, munkamódszerátadók támog.,. 

hmk is a:zT újítók és észszerűsitök moz- szen a magyar munkásosztály. a emelik a munka termelékenységét. lési színvonalra emelni. tására, politikci és szakmai fejlődésü� 
ra'.tna. Decemberben például a vasuta- magyar dolgozó nép szebbnél szebb és. egyútt�l emelik dolgozóink élet- Látni fogjuk, hogy az első ta - elíísegítésére és tegyük lehetővé Pár-
sok 576, • közúti közlekedési dolg� eredményeket ér el a munkaver• szmvonalat nácskozás az új, magasabb techni- tunk határozatának értelmében, hogr 
zók 142, a hajósok 1 9, a gépjármü- seny-mozgalom során és Pártunk A „ Sztah!nov-m_ozgalom, öt_éves káért, a technika ural ásáért folyó P.zck a klvá:ó dolgozók mielőbb Pár-
vezetök 160, összesen 897 újítási javas- kritikája és útmutatása nyomán tervunk elso heteinek eredmenyel harcot is szolgálja. tunk tagjelöltjei, illetve tagjaJ lehe,,-
ta•ot nyuitottnk be. Ebből 247-et elfo- �zéles tömegmozgalommá fejlődött új módon vetik fel a munka te•- .. .. . . senek. 
gadtak, amelynek révén közel 2 millió A vasutasok, hajósok, közúti kör melékenységéért folyó harcunk ker- - �1egkez.?t�k _u�e:nemkben � Je- Pártunk Központi Vezetősége IJé-
for,int megtakarítáS! értünk el. A dolgo. lekedési alka lmazottak, gépJ'ármíí- déseit. Döntő kérdéssé lett sza- lolesek �lokeszl_teset. A tana�sko- lyesli és magaévá teszi a dolgozó ta-
zók 1 00.000 forir,iot vettek fel meg- k h .. . zásra mmdenkeppen a terme lesben 
l·te'lt di'i•za·s c'im'n. vezetők, száll ítómunkások, repülök mun ra az, ogy uzememk mun-

e'leni·a· ro· mu k
. 

k t . -k"k t • megek, így a közlekedés szervezett 
�• " k '  · • d - 1  bb • t 'kb n aso a , merno o e es d 1 -1 • • ől 1 

Műszaki értelm:ségünk mind jobban és kikötömunkások tízezrei vesznek assaga mm sze ese mer e en techniku . k I f . 
k k

" 
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O gozo reszer s mind szélesebb 

és jobban kapcsolódik be a verseny· részt egyéni versenyben, brigádban. ismerje meg a technikái és a tech- d "tf . 
k
s� � 0�l� 

k
lJ� 0 �- u_- körben mell'nyilvánuló kezdeményezést, 

mozaalomba és tao. unk hasábjain el- a „2000 tonnás"-mozgalomban, ki- nika eredményesebb kihasználását. 0 J�m e uzeml e e_z ete en va- hogy h112ánk felszwadításának ötödik 
" . . . • lasztiuk meg, demokratikus alapon, · f d 1 ·1 · t  • T 4 ·t, 

mondják, hogyan segítik a munkwer- tünö sztahánovisláink vannak. A A mozgalom tovabbfeJlesztese er- üzemeink munkása inak legszélesebb 
ev or u O a •  apn 15 -e az egyéni 

senv kifej"ödését, az eredmények foko- sztálini műszak sok rejtett tartalé- dekében ül össze tanácskozásra ieb- bevonásával. · ,  munkaverse11y további kiszélesítésével, 
zását, az ötéves terv diadalra juttatá- kot hozott felszínre. üzemeinkben · 26 • 1 k" · 1  'bb 

brigádok, műhelyek és üzemek munka-
't ._,1 • ruar . -a!] ? eg ·1va O 

• 
magyar A közlekedés szervezett dolgozói• felnJ"ánlásával, magasabb termete·ssel •a , a szoci ... zmus építését. a munka termelékenységének eddig szlahanov1stak első orszagos értP- nak sztahánovistái . élenj áró leg- ünnepeljük meg. 

Ha  azt nézzük, hogy mi biztosi- ismeretlen emelkedését hozta létrP kezlete. jobbja ink rtagy lelkesedéssel készül-
totta a munka termelékenységé- az egyéni kötelezettség-vállalás. SP- A Szaklanác.; azért hívja össze nek az országos tanácskozásra és E lvtársakl Szaktár-$ak! Nem viht• 

nek e. le!t;ir.é_kenv emelkeMsét, meg gítettek ebben újítóink és eszszerfí- sztahánovistáinkat és ismerteti l 1 , h tt 
ható, hogy munkaversenyUn.knek 

lehet állap1tan1, hogy ez Pa'rtunk, a · k 
e vanna e szanva arra, ogy O a most következ6 úJ"abb, ha•·t-as fe' s1töin . mérnökeink, technikusaink, össze a tanácskozá az o · · l '  bb • ·t · · k .....,.. '" 

vasút P�!itikai Oswilya, a szakszerve- míívezetöink. 
· son rszag szocia izmus gyorsa epl esene lendülése. a termelés és termelékeny• 

zeteink útmutQtása, irányíto· ,  felvna· .. � E 
többi sztahánovislálval, hogy ta- ügyét fogják szolgálni. ség további emelkedes' e lesz a leg-

�v- 1 lehet mondani, hogy a közle- pasztalata'kat · sító, szervező munkáJ'ának köszönhető k d · 
,1 az egesz magyar Sztahánovistáink nagyon 1'ól tud- szebb em,ékmü, melvet a Szov;·et H� e es szervezett dolgozói határta mu k " • k" k" • · t · 

� 
döntő módon. TevH,envs�"· ük közép- n assag oz mcseve egye e.'\ J'ák, hogy a hatalmas Szov1·etun·10· sök ezreinek állíthQtunk, ak'ik haza·n1c, · lan lelkesedéssel indultak el a Szov- 1 1 d tt k t • 
pontjába • termelés ·feladatait. az ezze az e mara O a a es a gyen- hős sztahánovistáinak útJ·a : a be- népünk szabadságáért huUatták nem-• . k . jehmió hős sztahánovistáinak pél- ge'bben d J "k t ·•- ·1 

.... 
egyem verseny ltej!esztfaét 3 szocia- o gozo a seg11.se az e en- csíllet és dicsőség úti· a és ezért te- vérüket. 
U t k dáin és hogy ,,Sztálin elvtársnak, 1'á 'k k· 'd · k ·t ·t 1 · s a mun avers„ny mee:szervezését ro mun !1010 szeren,. ·  a ve e e- kinlenek nagy bizalomma l és ér- Csakis így, ezzel a szellemmel, ke-
átr' tták d világ dolgozói nagy vezérének ben . 1h •,o · szülelésnapJ'át kiváló munkatelJ"esit- ü- dekléídéssel a konferencia elé. Addig meny e atározássaJ gyorsítjuk meg a 

Nem kis mértékben befo!yásolla u zemeink sztahánovistá 1  a többi is sztahánovistáink jó munkával �ost induló ötéves népgazdasági te11-
lparl termelés értékének és a munka ményekkel írják be aranybetükkPl magyar sztahánovistával együtt készülnek a tanácskozásra, kiszéle- vunk sikeres megvalósítását. Nem fér 
termelékenvsé07.ének emelkedését az Magyarországon a szocialista épí- meg foaia" k  v·1zsg ·1 · két • h · h 1 �· .,., a m a verseny sí tik a munkav. ersenyt, ÚJ- sztaha' _ s.e. g oz.za, ogy ezze a munkáv.il, 
iletszínvonal emclkedé= a dolgozók !tis történetébe". edd'g' d • ·t f 1 f "k t '  · k I k d ,.,.n OOO ---, 1 1 ere menyei , e ogJa arm novista eredményeket érnek el. a. oz e __ e_ cs """·. . .s.zervezett do!a• 
megváltozott viszonya a termeléshez M · d •t • h "b 'k t • ehé • k t j ·· tl é I d t  L, 

" 

egm u, a nemes versenge� a I a a es n zsege e . s az üzemeink sztaha' nov·1sta·i· b'lzonyo- z.o. a erost s sz, ar I Ja a oeke ••ont• 
'5 dolgozóink elmélyült, szorosabbó .. · kb k 1 · bh k ih • ·1 á • • 1 • k áj "' 

ál k 
uzemem Pn a sza ma egJo eze e an , sara szolga o eszközö- sak abban horrn a maa,•ar sztaha' _ Jana r . a eső sza'lcaszát a háborlla 

" t apcsolata nagy felszabadítónk- munkása címée'rt is, de m1'nth� kel h · üt' t ··1 ··d · bb ' "·' "' gyujtogat kk I b A 
boz, a Szovjetunióhoz, amely magával 

· • ogy lgy egy mu ,o ve, JO novisták első · or5zágos tan�sko-
1

-
0 a szem en. , z sem két-

vonta azt, hoey nagyobb sikerrel sajá- újabban megfeledkeztünk volna és több munkával elősegítsék az zása hozzájárul ötéves terv�nek :�ges,_ hogy ezz�l a munkankkal segít• 

tftsuk el és allialmazzuk a szovjet dol- róla. Ujból fel kell vennünk a to- :íllalános felemelkedést. m l' 't' 'h  , k t - l 
Juk novelnt a béke, a demokrácia és a 

-L'- na Lat � ki k.ell énitenünk a ver- s tah · 
.e�a 051 as� ?� es ,«;zen er�z u 

I 
szocializmus hatalmas táborának er .. 

fO.-.nt ga:de.1? tarasztalatalt szocialMa senyt <>zen a terül�ten is. 
z anovlstáink felkészülnek an d nep1 demokra�1a!1k uJabb �ozel

,: 
.iét. melynek élén példaképllnk, IJarA-

fp/törnunHn' ban, a dolgoz4k javára. is, hogy felszínre hozzák az erszá- �h�z: R szooi11�1zmus gyorsötemu tunk, szövetségesünk, 8 SZ11clellsta 
Amll:or örömmel és . büszkeséggel A magyar sztahánovisták, közöt- gos tanácskozáson a rej lett tartalé- eptleséhez. Szovjetunió halad 5 melyn k _.,._ ha,, 

1,esz�ünk eredmfnyeinkröl, meg ke!I tűk a közleked�s szervezett sdahá kokat, hogy azokat hasznosítani tud- _Eppe� ezért, � �eladat �omolysá- talmas bástyáját; hazánka: d�::&éll'l9 
'1'.11prtan11nlc, horrv az ötéve� t�rv sl- novistái, beblzonyitottált, hogy a jnk a szocial'sta építés mec-gyorsí- gahoz � D_'.'gysag:ihoz mérten, ala Pártunk, Rákosi elvtárs veietl Mt• 
..,_ mcrvalósítása, ,. uoclaf1Z111111 siovjet SztahálJov.mozgalom ti,. tása érdekében. Termésuteseu eze po&an k�ulnek ra. tó.ltlithatatlanul 8 uociallzmus le16,' • 
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A. löld hialahulása és leilődése . 
lsmeriük meg földün ket 

:Az emberi élet a bölcsötöl a sírig 
ÍI Fö:dön játszódik  le. A Föld mind
nyájunk lakóhelye, amelyet véglegesen 
elhagyni eddig még senkinek sem si
került. Emberi létünket és társadalmi 
éleliinket �záz meg szá:t s.zál tűzi 
a Földhöz. Eppen ezért a Föld létre
jötte, kialakulása és fejlődése mind
nyájunk előtt izgalmas kérdésként 
µti, hogy álljon. 

Javaink végeredményben mind a 
Föld termékei, amit munkánkkal érde
meltünk ki, bár a legutóbbi időkig 
csak töredékben jutott a do! gozókna k. 
Az emberi élet szempontjából ann;ira 
nélkülözhetetlen víz pedig úgyszólván 
ajándék. De a viz nem csak mint ivó
víz játszik szerepet életünkben. A 
tisztálkodá5ban, gyógyításban, !par
ilan, energiatermelésben stb. szintén 

i5rlásl jelentősége van. Gondoljunk 
csak arra, hogy a különböző gyógy· 
vizek és hévizek hány ember egészs�
gét adták már vissza, hány beteg 
embert tettek ismét munkabíróvá, az 
emberi társadalom iljra dolgozó tag
j�vá. Vagy jusson eszünkbe, hogy mi
csoda hatalmas erőket állít az emb�r 
szolgálatba a mozgó viz energiája. A 
sokféle víz észszerG felhasználása, :i 
gaz;daságos viztermelés c.s.ak a Föl
dünk éA a többi természeti és mfi
szakJ tudomány Ismeretében lehetsé
ges. 

A másik hatalmas energiaforrásunk 
a szén, szinlén a Föld ierméke. De 
innen nyerjük a kőolajat, a földgázt, 
stb. is. 

Ételeink nélkülözhetetlen lzesltöje 
egyetlen ásványi élelmiszerünk a 
konyhasó vagy kősó, azintén a Föld 
kincsei közé tartozik. 

A földtan nem egyéb, mint a ter• 
mészcttudományoknak a Földre való 
al kalmazása. 

Mint mirden a természetben, a Föld 
Is létrejött s keletkezése pillanatától 
kezdve állandóan átalakul. Lenvügöző 
az a mozgás és ezzel kapcsoÍatosan 
11 változásoknak az a végelá!hat.atlan 
sora, amely Földünkön végbemegy. 
Ameddii:? a földrétegek kutatása felUle. 
tes és az ősmaradványok megvizsgá
lása csak Psetleges volt, az a nagy 
l<önvv, amelvnek k6lapia1ra a Föld 
történetének emlé.kef vollak írva, néma 
maradt. A kövületekben, 3z ösmarad
ványokuan egyszerűen a természet já
tékait  látták. 

Minél több !551T!11radvényt találtak, 
annál löbb nehezsé.get okozott, hogy 
ezekben még ma is élő állati és nö
vényfajokat mutassanak ki. Pedig a 
„biblia ' szerint ilyen fajoknak kellett 
volna lenniök, hiszen Noé minden ál
Jatfajlából egy példányt vilt be a 

TIRANNOSZAURUSZ 

(ZSaMIOk sárkány) 6�1énytanl lele.t alap. 
,lán készUlt rajza. Ennek az 6sgylknak átlagos magassága 12 méter volt. 

b!rkájáha, s özönvíz elmulta után 
ezekkel az állatokkal népesítette be 
az Ararát hegyéről a FöldeL Hoak 
Róbert volt az első, aki ki merte mon
dani. hogy kövületek nagy részében ma 
már kihalt élőlényekből származnak. 
Olyan korban haltak ki, amikor em
ber még nem volt a Földön. 

A föld lilalalialása 

jet tudós csillagász elmélete ald sze
rint iöldünk kozmikus porbói állt ösz
sze, s a belsejében levő hót a benne 
végbemenő rádióaktív bomlások okoz
zák. Az utóbbi elmélet a legtöbb kér
diésre ad magyarázatot. 

A löldw,-.;neti 

l,or6eo1ustá11 
A földtan a szilárd kéreg kialaku

lásfitól napjainkig eltell mérhetetlenül 
hosszú időt időcsoportokra, korsza
kokra osztja be. A földtörténeti kor
bcoszlás a föld!ör!éneli mullban élt s 
azóta már csaknem mind kihalt ős
állatoknak maradványai alapján tör
ténik. Ezek mutatnak nekünk utat az 
elmult évmilliárdok rengetegében. Hi
szen az élet fejlődése következtében 
állandóan változott a Földet benépe
sítő szervezelPk soka�ága ls Kezdet
ben csak egyszerü jellegű élőlények 
éltek itt, míg a fejlődés folyamán 
egyre tökéletesebb szervezett�égú ala
kok jelentek meg. Ezeknek a segítsé
gével az egyes állatfajok vagy ál!at
rsopnrtok megjelenéséből és kipusztu
lásából húzunk azután a földtörténet 
megszakitatlan folyamába olyan vá
laszfalakat, amelyek a könnyebb tájé
kozódást szolgálják. Földünk történe
tében öt nagy időcsoportot különböz
tetünk meg. Ezek közül a legidősebb 
az őskor, ezután következett a hajnal

kor, majd az ókor, középkor és vé
gül az újkor. 

Az egyes kor�zakok persze nem je
lentenek azonos időtartamokat, még 
kevésbbé az egyeA időcsoportok. Az 
egyes !dőcsoportok és ezeken belül a 
különböző korszakok években kifejez
hető tartama nagyon Is killön böző. 
Talán akkor válik ez legvilágo�abbá 
előttünk, ha az egyik kut�tó szellemes 
hasonlatával igyekszünk szemléltetni, 
az egye11 !dők viszonylagos hosszá!. 
Azt ajánlja ez a kutató, hogy sürít
sük össze a Föld egész történetét egy 
naptári évre. Kezdödjék a földtörténet 
a szilveszter! óraütéssel. Akkor július 
23-án érnénk eJ azt az Időt, amikor 
az elsö gerinces állatok a Föld törté
netében megjelentek. Ez pedig 11z 
ókornak „devon" elnevezésü szakában 
volt. Szeptember 13-án kezdődnék a 
nagy köszénképződés időszaka, ez 
ókori karbon korszak. A földtörténeti 
másodkor, amikor a nagytermetü sár
kányok uralták a földet s az elsö le�
ket.det!egesebb emlősök is megjelen
tek, október 20-án kezdödnék. Az új-

nyert adatok Földünket az eddigi szá
moknál jóval idösebbnek tüntetik fel. 
!gy a módszer legpontosabb kido:go
zója a Föld korát 3.200,000.000 esz
tendősnek találta. 

Fiildünh ,asi állapota 
Földünk alakja nagyjából gömb. Ez 

a gömb azonban nem szabályos mér
tani gömb s még abban az esetben 
sem felelne meg por.tosan a ,mértani 
gömbnek, ha hegyek nem emelkedne
nek és óceánok nem süllyednének be 
rajta. A Fö!d annyiban tér el a sza
bályos gömbtől, hogy sarkain a for
gás következtében kissé belapult. Pöl
dünk felülete 510,000.000 négyzetkilo
méter, amiből mintegy 149 mtllió 
négyzetkilométer esik a szárazföldre. 
Európa és Azsia együttesen 54.I mil
l ió, Afrika 29.7 mill ió, Eszakamerik3 
24 millió, Délamerika 1 7.7 mill ió, An
tarktisz 14.7 millió és Ausztrália 8.8 
millió négyzetkilométer és mintegy 
361 millió négyzetkilométer az óceá
nok v[zfelületére (Csendes óceán 1 80 
millió, Atlanti óceán 106 millió és In

diai óceán 75 millió végyzetkilométer) . 

BRACHIOSZAURUSZ 
osr•nytanJ lelet alapJ6n khzDlt rajza. 
Ennek a.z 6s�tk.!::�r'��yis magassáqa 

Más szóval IdfeJezve a Föld felületé
nek kb. 29 szazaléka szárazföld és 
71  azázaléka víz. 

A föld lejlődésél 

irányltó erői, 
Földünk kialakulásának pillanatá

tól kezd,e a szakadatlan változások 
szlntere. A Föld életében pfllanatny1 
nyugalom nincs, örök mozgás és vál
tozás megy rajta és benne végbe. 
faeknek a változásoknak az okát Föl-

BRONTOSZAURUSZ 

(mannydör'Q6 qylk) c5slénytanl l■letak alapj6n készlllt rajza, Enn11k a VIZbffl guoló 6shllllön■k houza 20 m,ter, "4 súlya 36.000 kQ lehetett. 

kor kezdete december 13-ra esnék. A 
negyedkor tllrténete pedig csak de
rembet 31-én, 14 órakor Indul meg. 
Este 19 óra 32-kor lép föl az élet 
színpadán a neandervölgy! ember, '23 
órakor a már sokkal magasabb fej
Iett.ségü cro-magnonl ember, 23 óra 
56-kor kezd6dik a csiszolt kőkorszak, 
23 óra 56-kor a rézkor, 23 óra 67-kor 
a történelmi id6szak. 

A föld kora 
A földtan csak viszonylagos kor

megállapítással dolgozik. Kérdés, hogy 
vajjon abszolut évszámokkal nem le• 
hetne-e rögz.itenl a iöldlörténet ese
ményeit. Sok számítás történt már 
erre vanatkozólag, de csak a Jeg 
utóbbi időkben jutottak olyan ered
ményekhez, amelyek legalább megkő
zelilően nagyságrend szerint elfogad
hatónak látszanak. 

Ujabban a.z urán óra ni!ven Ismert 
számítás szolgáltatja a legmegbízha
tóbb eredményeket. Ez ,u;on az elven 
alapul, hogy az uránból rádióaktív 
sugárzás következtében, miközben hé
liumgáz szabadul fel, végül is urfo
ólom keletkezik. Az ilyen alapon 

dünk különféle erőforrásaiban kell lat
nunk. Miben is állnak Földünk eró
[orrásai? 

A Föld már keletkeztlsekor az erök 
egész sorát hoz.la magával, amelyek 
kezdet161 megszabták fejl5désének irá
nyát. A legfontosabb eröforrások 
egyike a nehézségi er6. A nehézségi 
erlS a földön a tömegek kölcsönö� 
vonzásából és a cenlrlfugális er1Skb31 
adódik. 

A Földön klvül álló helyröl, tehát 
a Holdról és Napról jövő eröforráso
kat külső eröiként szokták említeni, 
míg a magából a Földből származó 
erök a Föld belső eröit képviselik. 
Nagy általánosságban azt mondhat
juk: mlg a Föld külsö eröi arra tö
rekszenek, hogy a Föld egyenetlensé
geit eltüntessék, s addig a Föld belső 
erőit ezekkel az erőkkel ellentétes 
irányban dolgoznak s így Földünk fe
Iüleli egyenetlenségét hozzák létre. 

A földtani megfigyelések számára 
azok a jelenségek hozzáférhelók, ame
lyek a Föld külsó szilárd kérgét fel
építő kőzetekhez kapcsolódnak . . .  Kő
zetnek nevezzük a Föld szilárd kérgét 
felépítő tömeget, amely különféle ás
vány elegyrészekb51 épül fel. 

A MINISilERTANÁCS MEGNYUGTATÓ MÓDON RENDUIE 
a nyugdíjasok egyéb forrásból 

származó lreresetét 
Hosszabb ideje nyugtalanította 

nyugdíjas dolgozóinkat a reakció 
ú jabb és újabb rémhíre, amely egy
részt a nyugdíjak végleges beszün
tetését. másrészt minden mellékjö
vedelem eltiltását „jósolta" meg. 

Népi államunk tudatában van an
nak, hogy ma még sz:nte teljesség
gel lehetetlen olyan életkórü lménye
ket teremteni nyugdíjasaink részére, 
hogy az fölöslegessé legye mellék
jövedelem keresését. Éppen ezé�t 
igen megnyugtatólag hatott a Ma
gyar Népköztársaság ,nin!sz-tertaná
cgának a közelmultban megjelent 
rendelete, amelyben rrndPzle a 
nyugdíjasoknak a nyugdíj és bár
mely egyéb forrásbcíl e!ért kereset, 
vagy jövedelem fe!ső határát. 

A reakció ismét ku·farcot vallott. 
A nyugdíjasok érzik népi demokrá
ciánk gondoskodását és ezt annál 
többre értékel ik, mert tudják azt, 
hogy a n_yugdíjasok nagyrésze nem 
vesz részt termelö munkában, de 
ugyanakkor az aktív dolgozókkal 
egyGtt részesülnek az életszínvona I 
emeléséből is. A hároméves terv 
végrehajtása során t11ind több é.s 
több nyugdfias helvezkedett el, ka
pott munkalehetöséget, így nem volt 
közömbös számukra, ho� méltá
nvosan rendezzék részükre a nyug
dli összegén felüli keresetet. 

ötéves nemzetgazdasági tervünk 
lehetövé teszi újabb és újabb mun
kaerök beállítását. Jgv. mind�zok n 
nyugdíjasok, akik munkába akarnak 
R!Jni, maguk is beállhatnak a terme
lést előrelendító'k soraiba. 

Ezzel kapcsolatban mind gyak
rabban vetődik fel a kérdés, vállal
hatnak-e munkál nyugdíjasok és mi 
az a kereseti határ, amelyet �lfo
ctadhat a nyugdíjas anélkül, hogy a 
közösség érdekét ne sértse. 

Erre ad választ a minisztertanács 
rendelrte. amelyet az a lábbiakban 
teljes egészében közlünk. 

llit mond a rendelet 
A Mairyar Népköztirsasárt miniszter
tanácsának 20/1950. (1. 18.) N. T. �z. 
rendelete a közszolgálati nyu11cllátások 
korlátozására vonatkozó rendelkezések 
klertészltésc tárgyában. (l(llzlgazgatási 

rendszám: 6270.) 
1. §. 

(t) A közszolgálati nyugdíjasok 
nyugellátásának csökkentésére vonat
kozó rendelkezések (6800/1 946. (VI. 1 4. )  
M. E.  számt'l rendelet 7,  §-a, a 8320/ 
1946. VII. 24. M. E. számú rendelet 
1 2-17. §-a, 2290/1947. (II. 23.) M. E. 
számú rendelet, 13.400 1 9-17. IX. 20.) 
M. E. szil.mú rend,bt) alapján a nyug
díj csökkentésének nincs helye, ha a 
nyuiidfj b a nyugdíjas által bármely 
egyéb forrásból elért kerseet, vagy Jö• 
vedelem együttes összege a havi 1200 
lorfntot nem haladja meit. 

(2) Arra u esetre, ha a nyugdfj és 
a bármely egyéb forrásból eredii kere
set, vagy jövedelem egynttes összege 
a havi 1 200 forintot meghaladja, a 
nyugdlj csökkentésére vonatkozó ren
delkezések továbbra Is hatályban ma
radnak, azzal a megszorítással azon• 
ban, hogv ha ezeknek a rendelkezé
seknek alkalmazása folytán olymérvU 
nyugdijcsökkenés állna elö, amely mel
lett a nyugdíj és az egyéb forrásból 
eredő kereset vagy jlivedelem cgyllt
tes összege nem érné el a havi 1200 
forintot, az említett 1 200 forintot érin
tetlenül kell hagyni. 

(3) Az ( 1 )  bi a (2) bekezdésben em
lített értékhatárt a családi pótlékban 
vagy nevelési Járulékban (segélyben) 
részesülő családtagok után egyenként 
1 20 forinttal magasabb összeggel kell 
számításba venni. 

2. §, 
(1) Az !Detékes miniszter javaslata 

alapján - kivételesen indokolt eo;ctben 
- a pénzilgyminiszter a l(ínev-ezésl és 
Alkalmassági Bizottsággal egyetértés
ben a nyugdíjkorlátozás alól felmentést 
adhat. 

(2) A jelen rendelet rendelkezéseit 
1950 január 1 .  napjától kell alkalmazni. 

(3) A 1 0.210/1 948. (X. 6.) Korm. szá• 
mt'l rendelet 8. §-ának ( 1 :  bekezdésében 
foglalt rendelkezést 1950. január t .  
napjától nem lehet alkalmazni. 

A fenti rendelet tel jesen érthetö 
választ ad az edd:g nyitott kérdé
sekre és egyben blzonyítia, hogv a 
szakszervezeteknek, mint a szerve
zett dolgozók érdekvédelmi szervé

ben nem volt hiábavaló. Népi álla• 
munk kormánvzata megértéssel vi
�e'itetett nyugdíjas tagtársnink érde
kei iránt: kérelmüket mindenki 
megelégedésére rendezte. 

Miért kell a wasutasoknak 
KSZH kérdö:tet kil.ölieai 

Többen azt kérdezték tőlünk, ml
�rt kell a Központi Számtejtő H ív.i
taltól kiküldött kérdőíveket kitöl
teni? 

füdeklödésünkre a KSZH vezP
iősége közöae, hogy a 6800/ 1946. 
M. E. számú és a 10.2 1 0/ 1 948. K. 
M. számú rendelet 8. pontja értel
mében minden nyugdíjas köteles a 
jövedelmében beálló bármilyen vál
tozást a munká Itató álial igazolt 
módon azonnal bejelenteni a Köz

ponti Számfejtő Hivatalnak. M:u
tán akár a re,1deletek nem ismerése, 
akár könnyelműség miatt sokan el
mulasztották kitölteni, - amiböl 
fo\yólag sok tagtársnak anyagi kel
\emPtlensége származott, vagy szár
mazhat - ezért ezt a kérdést 11 kö
zeljövőben közérthetö módon ren
dezni fogja a MAV Központi Szám
fejtő Hivatal. 

Ugyancsak felhívjuk azoknak a 
vasutas nyugdíjasoknak a figye'mét, 
:ikik a vasúton kívül munkát vállal
nak, hogy erre az idöre sem maguk, 
sem pedig családtaJ:?jaik a MAV Be
tegség Biztosító Intézetet nem ve
hetik igénybe. Visszaélés esetén a 
költségeket a vasuti nvugdí jasokkal 
a MAV BBI megfizetteti. Ez any
nyit jelent tehát, hogy ameddig a 
nyugdíjas va�utas vasúton kivüli 
üzemben dolgozik, betegség esetén 
csakis a1. Országos Társadalombiz
tosító Intézetet veheti igénybe saját 
maga és családtagjai számira. 

Amenyiben nyugdíjas tagjaink, .a 
fenti r!!r.dcletet nem ism�rve, igény• 
hevették a NIAV B BI-t, s ebből 
anyagi káruk származott, ez eset
hen a helvi üzemi szervezrten ke
resztül forduljanak írásban taná
csért a Vasutas Szakszervezet köz
ponti nyugdijosztályához. 

Nem egy paryasz merült fel amiatt. 
hogy a beadott kérvényeket a szak• 
szervezet központja késedelmesen 
lntézl el. Ebben, a legtöbb esetben 
maguk a kérelmezők a h ibásak, 
mert nem szerelik fel kérvényükt>t 
az elöírt, s a kérést a!5támaszt6 ok• 

mányokkal. Ezért ismételten felhív
juk nyugdíjas tagbirsainkat, hogy a 
jövöben minden beadott kérvénvük• 
höz csatol ják az igazoló okmányo
kat és olvasható névaláírás mellett 
tüntessék fel a KSZH nv!lvánta rtásl 
betűiét és számát, valamlnt pontos 
lnkáscímüket. Ha ez megvan, zára• 
déko\tassák, bélvegeztessék le a 
Vasutas S'l.akszervezet iizemi szer• 
ve7.etén é1. Ilv módon a leJ:?r0v1debb 
időn belül intézke,dnek ügyükben. 

Elkészült a legújabb 
Sk :1da-mozdony 

a csehszlovák nehézij:ar páratlan alkotása 
A P,llszenl !;koda mozdonygyár dolgo

zói e,l<észitetthk legújabb típusú m<>zdo• 
nyukat. A hatalmas qépet háromhenge,, 
res qözerömíl hajtja, Csehszlovák .,,ór
nökök tervel szerint minden alkatl"► 
szé . csehsz:ovák Uzemek készttett,jk. 

A háromhenqeres üj Skoda-mozdony
nak központi vezérleta. teljesen t;nmu
ki'd6 henqerkapcsolású berendez6se 
van, keze:éséhez nem sz0k56qca kUllln
leqes képzettségil szakember. A szé.ira
kodás gépi úton történik, a vtzell.St.ú 
blz!ositásáról seqédmotorok gond�Gkod
nak úgy, hogy a qépésmek nam k•II 
többé nehéz testi munkát végeznie.. min
den flgye'mét az útvonal és a gépezet 
pontos mílködésének ellenőrzésére fm-, dltMl,a 

Az új Skoda�mozdony qyorstehervona-
tot, neh.ézszemélyvon�tot és qyorsvonatot 
�c,varánt vontathat, Set>essé~o óránk<lnt' 
100 kllométer. Az U;i:embcállltott mo:o, donyoknál s%erzett tlpasi:t;ilat,;::.kat a 
széria t6bbl népeinek épltésénél IS 
flqvaiembe vcsz•k. 

A S!<oda-mavel< dolgozói az tlf 
477,os tlnu5ú mozdonvt, s,,élesnyom
távra való á!szere'és és a kU 11ln'eqes 
kl'mat'kus ktlrUlményel<nek moqfe!el.S átalakltás után, mint a csehszl<-vák nehézg�'>éPl'6 Ipar a lándék�t elkészltlk a Szovletunló számára Az a)ándi-1,ot 1950 rnáJus 9-én adlák át a csehs>:lnvil< do'goz6 nép hálájának Je'ek6nt, ;1zol(órt az á1dozato!"'.4rt. am�lv•k•t a �:"'viet11ni6 a Csehsz•ovák Köztársas"1 

A Föld keletkezését magyarázó el
méletek közül ismert Kant lmmánuel
nek a hlres könig�ri;; bölcselőnek 
és Laplace (Láplász) Pierre Simon· 
nak. a kiváló párisi matematikusnak 
az elmélete. Eszerint az elmélet sze
rint Földünk tömege, valamikor na
,r>n régen, az Osnap

. 
tömegéből vált 

fii velük ,,embeii iu Sehmidt JZQV.• t 
n...� szorgalmazá.s� �bb� Ja kérdés- fe'sz•badltás.i"1 vlvott j,arcokbaq Jtazott, 
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A Jobboldali munkásárulóhnak 

nem sik erült állörni 72 millió 

szervezeti munkás közös lronljál 

.c4. bukaresti kongresszus bef e1ező közleménye 

Sevcsenko elvtárn után Garcien 
Charles francia gépkocs:vezető, Birou; 
lengyel szállítómunkás és Chiari,u 
olasz közutl közlekedési dolgozó be
SJ:P;t, kiegészítve a de!egác;ó vezetéíi-
11ek beszámolójál 

Ezután került sor a kínai küldött 
beszédére. üdvözölte a kongresszust 
'5 tolmácsolta a !(inai Népköztársaság 
&. Mao-Ce-Tu11g forró üdvöz'etét. Ez
után történelmi visszapillantást nyuj
tott a felszabadulás előtti ,dőkre és l e
írta azokat a szenvedéseket kizsák
múnyoltságot, amelyet az imperialis
ták és a feudális nagybirtokosok em
bertelen e!nyomá<a okozott a népnek. 
Beszámo!t azokról a nagyszerű ered
ményekről, amelveket a fe'.szabadító 
néphadsereg mögött Kína hős vasutas
sága végzett, majd Mszkén je'entette 
be, hogy az e,n,es felszabadított te
rületek vasúthá'.ózalának 89 százaléka 
ismét üzemképes á' Japotban van és 
teljes erővel támogatja a katonaság,!. 
Ai életszínvonal már'.:; emelkedőben 
van és a hátországban üzemben van
nak azok a l!'Várak is és vasúti míi
he'.yek, amelyeket az imperial'sta 
zso'.dban álló Kuomlntang csapatok 
romokban hagylak hátra. 

Végül arról a segítségről emléke
zett meg a népi Kína küldötte. ame
lyet a nagy Szovjetunió és Sztátn 
elvtárs juttatott a kínai do'.gozó nóp 
számára. Hangoztatta, hoJ:!V Mao-Cc
Tun� vezetésével tovább küzdenek a 
vée-leges győze!emért, a vi'ág- békéié
nek mei?éírÍéséért, a haladásért. m'nd
azon cé'okért, amelyet a Sz�kszerve
setl Világszövetség írt zászlajára. 

A aagy Sso,.Yet-ló 
segítsége 

14-6i a b!zoltdgolt foly!atUlt mun
iAJukat, majd 10 órakor meJ?keu!ődö!t 
i konl?]"'C58ZUS. 

Charles Oarclm, francia killdött be
k,jesitette a szövetség szervezeti fel
�íléséről szóló Jelentést. 

Utina Ver:nl Dovitlo olvuta fel u: 
lga:zolóblzoltság Jelenté6él Eszerint 
az &tekezleten 55 kikü:dö!t és 2 meg
flgyell! �tt rés1.t. akik 6 007.578 szál
Ulólparl munkást képv!se!tek. 

Az lgaro!óbrzottság Jelentésének el
bngdsa után I Francia. román. 
IU>vjel, olasz é9 német küJdöttséJ?ek 
fava�latára az értekezlet elhatározta. 
hou a szát:ltóiparl munkások nemzet
közi szal<mai szövetséJ?ének székhelye 
Bukarestben lesz. 

A szövetség véJ?rehaftó blzotts4J?ába 
Franciaország, a Szovje!unió, O!as,:
orszál!', a Csehszlovák KöztársPság. 
a Len.l?')lel Röztársasár:r a Kinal Nép
köztár.iaság és a Demokrat!kus Német 
Kildársaság szál:ítóipari munkása·nak 
képviseto!t vá:asztották be. Ugyanak
kor llf':vet blz!osítottak Afrika, az an
golszász 1il lamok és Lotin-Amerika 
képv'selö!nek is a bizottsá1?ban. 

A vég-rehajtób'znilsá<? !Pg-jai !e•tek· 
Drouard francia. Mass:ni Cezare olasz, 
Li-Hl-Po kínai, Sevcsenko szovjet, Ro-

mán Chvalik német, M. Moraru ro
mán, sz·mariek cseh és Sziakalz Szla
nisz!ay lengyel kü!dött. 

Ugyanekkor az ellenőrző bizotl�á�
ba A(ltonizzl olasz. Stojanoo bo.gar 
és Gáspár maiaar kiildöllel ,·álasz
totlák meg. 

Ezután ebéd következett, majd ut,ína 
a vezetőség megva!asz!otta az új szö
vetség fc'.üg-yelőbizolts{1gi e:nökél, az 
olasz Anion ·zzlt. 

Utána a veze16ség elnökét válasz
tották meg, aki egyúttal a szövets�g 
elnöke és titkára is. Elnök: a franc10 
A�phonse Drnurird. titkár a román 
Moraru. 

Látogatás a • Vörös 
Grivic :i• főműhelyb en 

Dé!ulán 4 órakor a Szál!ilóipari 
Munkások Nemzetközi Szöve'ségének 
?'.akuló ü!ésén részvevő kü'.fö'd" kikül
di\llek J,Lén szerdán rés>.h·etlek a 
,,Vörös Grivica" vasúti főműhely ,gyű; 10sén. A munk;-; �'>k mc�e� S�fl .. ,..lP't,.. 
fogadták a vendéveket. A gvülést 1. 
Boieru, a „Vörös Grivka" szakszerve
zeti elnöke nyitotta meg. 

A külíöld: küldöttek sorra felszó!al
tal<, Els5nek a francia delegátus, Ju
les Crapier besz�lt, majd Yeh-1<.eh
Ming, a kínai kü'döltség vezetője szólt 
3 gyű'és részvevőihez. 

Azután Anlor/:!zi Gu'do köszöntötte 
a munkásokat. Végül A. 1. Sevcsenko 
'smerte!le a Szovietunló szál-!ítómun
kásain1k sikeres hrrcát a kommuniz
mus építésének munkájában. 

· A német kü!döttsé� nevében Roman 
Chaa/ck, a románok nevében Ste'.lan 
Moraru elvtárs szólalt fel. 

A felszólalások során S. Rosztov
·•zk'f h�ngozlatta, ho� a jobbo!cla'.i 
smc!á't!emokrata munkásáru!ók k's 
c.soportjának nem slkerü'.t szélszakftan: 
a 72 m!llló munkh kózős frontját. A 
nagvgvül(½ végén táviratot kü'dtek a 
"al!V Sztálinnak és a Szakszer.·eze1 " 
Viligszövetség Végrehajtó Bizot!ságá
�ak. 

Közben megérmtelt a kon�szus 
•to'.só nap:iin a koreai küldöttek is. 

Este 7 órakor totvtatta a kongresszus 
a munkáját, ame'.yben már a koreaf 
dP!egácló is részlvett. 

A koreai kiküldött C1rlm-Huan-Tn 
elvtárs üdvözölte a kone-resszust e'.
nhést kért. hoizy a küldöttség, rajtuk 
t-ivüláPó okokhól. csak késve érkezt-e. 
•ett. Hnn�ú!vozla. hogy mindenbe� 
rnag,1kévá teszik a kongresszus hatá
rozatait. 

Utána a konlsfCSSZUS ?eirha!atlnn 
1P'kesecrés közben üdvözlö távirPto' 
••;;'"ölt Sztálin e!vlársnak, ugy�rú,,, 
a Szakszervezeti Vi!á ((szövetségnek 

A kongre•sz11s végül k"á'lvánvt in
•é,eft a vilál{ összes országáaak s�r.•. 
'"tómunkásaihoz, vahmint a szállitó
ipari munkások sz"1<,zervezeteihez. 

A klá:tvánv le!kes és egyhangú e'-
1ogadása után az e'.rö'< röv:d beszéd
del bezárta a kongresszust. 
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A debreceni műhelyben megalakult 
a!Z első 200-as brigád 

Munkában az ú j  komplex-brigád 

A TERMELŐ
SZÖVETKEZETEK ÚTJA 
Kétnapos értekezletre ültek össze a 

terme!ös7.öw'!.ezeti cs?portok és véo
á!lomások dolgozói. Megbeszélték első 
országos tanácskozásukon és rnegvi
latlák termelőszövetkezeti mozgal
munk valamennyi fontos 1<:érdés�t. 
egyhangú lelkesedéssel határozatot 
hozlak, amelv utat mut�t a jövőre 
nézve. 

A határozat kimondja, hog\ né
pünk bölcs vezérének és tanilójának, 
Rákosi Má!vásnak 1948. évi tört�- 1 
ne!mi jelentőségű kecskeméti_ beszéde 
óla eltelt másfélesztendö alall a ler
melöszövetkezeli mozgalom gyökeret 
vert hazánkban és erötelies felödés
nek indult. Ma már minden hamrn.lik 
községben működik termelöcsoport, 
amelvek iól mef!állt&lc helyüket. Bebi 
zonyították a kételkedőknek, a tétová
zóknak, hogy a társas gazdálkodás lö
'énvben van az elmaradt munkaeszkö
sökke! k1iszJ,ödö ki�oaraszli mugán
gazdálkodással szemben. 

A s7,öyetkezeli gazdálkodás maga• 
sabb terrnéseredménvekel biztosi! és 
a jómódú élet lehetőségeit nvitja meg 
a dolr:ozó parasztság számára. 

A földmunkások mellett ma már a 
földdel bíró do!g-ozó parasztok. újgaz
dák és régi birtokosok, törpebirto�o
sok és középparasztok is egvre bat· 
rabban egvre nagvobb számban lép
nek rá' a [elemelke·dés, a falusi jólét 
egvedüli helyes útjára, a társas gaz
dálkodás útjára. 

A Szoviet példa lelkesít 
bennünket 

Az eddigi eredmények elérését or• 
�zágunk felszabadításával, a demo
kratikus földreform lehetővé tételével, 
a Szovjetunió és vezetője, népünk 
�agy b?rálj�. a nagy Szlá " in seg·tsér,e 
lelte lehetövé. Termelőcsoportjaink 
munkájában lépten-nvomon érezzük 
a Szovjetunió felbecsülhetetlen értékü 
támogatását, mindenekelött a szocia
lista mezőgazdaság tapaszta lalain�k 
átadá�ában. Paraszt kü!éötleink az 
elmult nyáron közvetlen közelröl sa· 
ját szemükkel gvőzödhettek meg a vi
lág elso szocialista mezőgazdaságá
nak hatalmas sikereiről, a kolhoz. 
gazdálkodás eredményeiről, a kolhoz 
parasztok vidám, boldog életéről. 

A !\zovjet parasztság élete, a Szov
jetunió szocialista mezőgazdaságának 
eredményei lelke�rtenek bennünket, 
tapasztalataikat felhasználjuk termeléí
szövetkczeli csoportjaink felvirágnzta
tál;ára. 

Termelös1:övetkezetl mozgalmunk 
nagyarányú fejlődése másként azért 
történt meg, mert a mozgalomn.1k 
olyan irányítója és szervezője volt, 
mint a Magyar Dolgozók Pártja és 
népünk bölcs vezére, a magyar dolgo
zó parasztság nagy barátja és tá· 
mogatója_ Rákosi Mátvás. 

A harcban megedződött fiatal ter
melöcsoport fiai máris a kulák elleni 
osztálvharc erős bástyái lettek a fa. 
!un, de méginkább azok lesznek az 
eljövendő időben. 

A szövetl<ezet 
tógra nyitja kapuit 

a becsületes do'gozók elóu 

VASUTASOK: 

Bagi Antal fúrós (MAV Hidmühely� : • _ _ • . · •  · · · 
Poesz István esztergályos (lstvántellu JarmuJaVtto NV) , 
Pásztor András műszerész (Eszaki Járóműjavító NV) . 
llordás Ferenc esztergályos (Miskolc fűtőház) . • • • 
Feiner I stván alvázmázoló (Dunakeszi Járóműjavító NV) • 
Erdei Zoltán esztergályos (Debreceni Járműjavító NV) . 
chuler Jenő vHI. heg. (Felépítményi Vasanyagjavító N V) , 

R ákosi-brigád (Felépítményi Vasanyagjavftó NV) 
Erdélyi Julianna fúrós (Dunakeszi Járműjavító NV) 
Erdei-brigád (Debreceni Járműjavító NV) . . • • 

l(ÖZUTI KOZLEKEDESI DOLGOZOi(; 
Deák Lajos esztergályos (Sallai főműhely) . . . 
Mészáros II. Lajos műszerész (Vágóhíd műhely) 
Simon Gyula ifi esztergályos (Cinkota-telep) 
Börcsök András hegesztö (Sallai főműhely) 

GEPJARMOVEZETOK: 

Jancsek László (Füszuértékesitö NV) 

598% 
426% 
420% 
370% 
346% 
325% 
323% 
270% 
235% 
220% 

219% 
207% 
167% 
166% 

135.000 km 
125.000 km Papp László (Magyar Tudományos Központ) 

Kiss László (Autótaxi NV) . • • • 240% 
Helyes Gyula (Autótaxi NV) 
H allai Gyula autószerelő 
Müller Ferenc hegesztő . 
Balázs József esztergályo� 

SZALLITOMU NKASOK: 

, , 220% 
187% 
195 % 
198.2% 

Kollár P álné (Terményforgalmi NV) 
Varga Győzőné (Terményforgalmi NV) 
Szabó József (Allaml lrodatakarító NV) 
Rebró János (TOKEIO . 

. 

. 

.. 

, 

324% 
. 320% 

315% 
300% 

Hadnagy Lajos (TOKER) 
Katuza György (TOKER.) 
Bekler József (TOKER) 

283% 
. . 25-1.6% 

.250% 

HAJOSOI(, REPOLOK, l(IKOTOMUNK.ASOI(: 

Benovits Ilona válogatőnő . . . . . , , 282% 
Nyul rakodómunkás-brigád a 2OO-asok versenyében 265�� 
Szücsi rakodómunkás-brigád 200-asok versenyében 255 0, 
Bordás rakodómunkás-brigád 200-asok versenyében 226 % 
Kovács lmre bajóasztalos • • • • • • • . • 153% 
Kovács Győző rcpl'"öirérasztalos • • • • • 1 4 1  % 
Va•alil< Gyula hajólakatos . . . . . 1 40% 
Szekeres Erzsébet repülogép-kárpitos (betanított) 1 32% 
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1949 decem erében 
897 úHlási javaslatot nyujtottak ·be 
A Közlekedés- és Postaügyi Mi

nisztérium Ujitási Osztá lva most 
tette közzé az 1 949 december havi 
újításokról szóló jelentését. 

A jelentés megállapítja, 1iogy 
fenti időszakban 897 újítási javas
ratot nyujtottak be a dolgozók, 
ebből 247-et foe-adtak el. A janu:ír 
hónapban megítélt dí jaz5sok száma 
a2.s3,i forint, míg a várható évi 
meg-takarítások összege 1 ,672.325 
forint. 

Ha a benyujtott, elfogadvtt ja
vaslatok sz:ímát nézzük, akkor 
stakmák szerint ezek a következő
képpen oszlanak meg: 

vaslatot adtak be. Ugyanakkor ezek
ből elfogadtak 1 48 vasutas, 28 köz. 
úti közlekedési, 5 hajós és 66 gép
járművezető javaslatot. 

A folyó hóban megítélt díjazások 
közel 1 00.000 forintot kitevő össze
,réből 65.555 forlntot a va5u.tasok, 
5 274 forintot a közúti közlekedés 
no'<mz,.;;. ?. 8'?f) f0rintnt a hs i ·,snk, 
és végül 1 8.885 forintot a gépjár
müvt>zet<lk kaptak. 

A határozat kimondja, hogy a ter
melőszövetkezeti csoportok mindent 
e!küvelnek nagyobb terméseredmén1ek 
eléréséért és a termelési színv:mal 
állandó emelésével növelni akarják a 
':özös jövedelem a :a,,'át képezJ szöve'.-

A vasutasok 576, a közúti közle
kedés doli:rozói 1 42, a ha jósok 1 9, 
a gépjármüvezetó"k 1 60 ú j ítási ja-

A várható ev1 meg-takarítások 
összege a következőképpen alakul: 
a vasutasok újítása folvtiin 
l . l  1 6.496 forint, a közúti kii1lr-ke
riés dolgozói újitásaibrSl 49.066, a 
hn.íósokéb51 33.085, végül a P.'éP-
• á rmüvezetők újításából 468.678 
forint 

A sztálini műszak óta 50 ú i  bri
gád létesült a Dcbcrceni Vagon
gvárban. Az els3 félhavi tem1elés 
kiérté',elése a'apfn· a bm.,.rl "' �mű
hely átlagos te1jesítménye elérte a 
150 sz:íza:ékot, úgyhogy a műhelv 
dolgozói már a fcbru �r  8-i tervelő
irányzatot tcljcs:tik. Egveibn bri
gád sincs a boo-ná mfí:1e'.yb�n. 

kezeti vagyont. Minőségi vetőmagot 
vetnek, bevezetik a háromszori ka
pálást a kapásoknál, növelik szövet
kezeti állatállományukat és feíállítják 
:íllatlenyésztö-telepeiket. Célul líizik kocs!osztálv eddip,i szűk ke·esztmet- ki, hogy a szövetkezeti csoportokban 

szet ··ne!< megscünfo;ése, a munka dolgozó minden családnak 1900-ben 
iobh m""s,en·e7f'S" és 1 t"rvnek a tegyen saját fejőstehene. amellyel 

A tal,arél,osság 
I,ommunista jellemvonás 

kocsiosztályban való felbontása. életszínvonalát emeli és hogy mindzn Naponta százával és ezrével futnak 
család vagh?sson saját használatára he a gyárakból és üzemekből, a bá

MNDSz helyi csoport 
Duna,feszin 

amelvnek átla((te!jesítménye 1 40 Az elmúlt napokban ünepélyes 
s,;17,aJélcon a!ul lenne. A szekrény- keretek között a 'ak11/t meg a M.4 V lakatoso'c a feh·p -ír l -l tervelő'ránv- Dunal!eszi Járóm!ijauftó NV-nek za'.ot teliesít"k. 200-ns b•!crád al 01,1i1t MNDSZ helyi csoportja. a tengelves7te·ga-mfíh 0Iybe _ A b·i-
g-\ d hQ"j1i  Erdé!ui Zo!t:\n. oa ·g 'czi A főmtihel!I nl'Jdo'gozói a helyi 
Józs"f, Vasas Im·e, Szabó Ist- �soport mega!aki1!1sát.·@I kapcso!a!
Vá'l bross,;é··n -esz•e··wí'vos.,'< vf>' - ban levelet juttattak el hozzánk. 
laltík, hog-v á l 'andó3n 2'l1 s7 �za·�•- amelyben hangsú 'yozt1k, hog!I a, 
fölött teljes:t•k no,májuk�t. Válla!- üzemszeruczetet azért a!akí!ották 
ták, hogv újításailcbl igyektznr'· meg. ho_t:r!J az MNDSZ-en keresztül 
megkönnvíteni az üzem t;;bbi do!- méginkább megtanulják a tlŐk érté 
gozójának munká 'át. En'élyi Zol- kelni a szabadsltgot és hogy azzal 
tán a sztálini mfís�ak 221 s7.áu'é- élni is tudianak. 
kos teliesílményét tú 1haladva, 3'i9 
százalékot ért el. E�t az erenm •ny! Be afwrjuk bizonyítani azt, -
két munkafo'vamat egyesítésével 'rják /libbek //li;rölt - hog11 n!J', ·111? 
egyidejű fügi;:ö'.eges és vizs7 intes nem sz6lam az egyenlőség ,js a 
es�tergályoz1ssai sikeaü Jt elérl' 'e. férfi dolgozók//al uállvetve kívánunk 
A kocsiosztálvb3n fiz'kai és míí Pgt;ütt munkálkodni a termelés fa• 
szaki dolp;ozókbcíl 111 k0mpl•x br:- lwzá.sában, a tanuúis terén és egy gád. alakult, amelynek feladata a szebb fövő kiépUésében. 

hiz!alt disznót. nyákból és olajkutaktó!, az épil!:ezé
Féllő gonddal őrködnek azon. hogy �ekröl és szovhozokbó! az értesítések, 

az évvégi jövedelem elosztása igazsá- •rnelvek azt bizonyítják, hogy a szov
gosan történjék, mé,i-pedig mindenhi• iet emberek erőfeszifései nemcsak a 
nek, évküzben elvégzett becsületes terv túlteljesítésére irányulnak, hanem 
munkája után, a munkaegységgel való �rra ís, hogy a nagyszerű eredménye
számolás alapján. Erélyesen végei- ',pt minél kisebb önköltséggel és mi
,·etnek az egyes helyeken elharapód- nrl jC\bb minőségű termékekkel telje
zotl „egyenlösdi"-nek és a mull ,dök- sítsék 
böl iltmaradt elavul! és reakciós Napról-napra újabb bl1onyitékát admunkamérési módszernek: a munka- · 'ik a szovjet emberek lángoló hazafinappal való elszámolásnak • sfguknak és szocia lista öntudatuk A határozat kimond;a, hogy helyén- "1e!!növekedésének, amiko,r a népgaz. aló és a termelöcsoport további iej- ·-s�g hábcrú utáni fejlesztését és fell/idéséhez elengedhetetlenül szükséges · ágzását tartják szemelőt!. az asszonyoknak és fiataloknak szö-
' e kezeti tagként való felvétele. Ok De mindenütt, szerte a Szovjetunié 
is megkapják elvég::elt munkájuk ' "· minden munkapadnál mil l iókat é� 
után az őket megillető munkaegysé- -n i'Uárdokat takaritanak meg, amelyek 
gel<et. ·elhaszn�lásával a szovjet ipar több 

A földtulajdonnal b!ró szervezett dol - ;nint_ ,  �O mi!l�árd értékű többlettermé
gozólnk minden bizonnyal tanulmá- .et ail 1tott elo. 
nyozni fogják a termelöcsoporlok, Nemcsak a takarékosság gondolat� g�?á !lomások dolgozól tanácskozá,á- rnlósul meg egyre szélesebb körben, 
nak határozatát és megtalálják al 'ianem az is, hogy minden amit termó-1:Ai annak, ho� ezen a tá�any1- melsz, a legjobb minőségű Jegyen, tolt . (<apun becsu!etes doJg:izo_ pa- ni.n 16�gy ugyanolyan dolgozók szár�sz sagunk sora•'ioz _ f:lzarkozva, ·': · cszül, mint te magad vagy. A resztv;_gyenek a tenneloszovetkez.etek :1.hh:.novista szabály azt mondja: ma munkáJában. Jól dolgo1.tam - holnap még jobban 

kell dolgoznom, meri a haza és a nép érdeke ezt kívánja tőlem. 
Ennek a gondolatnak a jegyébeq bizonyítottál< ;; sztahánovisták, hogy 

a munka minden területén Jehel.iiség adódik takarékosságra, csak hozzáérfőn kell nekilátni a munkának. A szovjet ember tudja, h,:,gy az önköltség to;á�bi csökkentésének feladata nagy• mPrfpl;be� a mes!PPkrP. a 11' •��z•ld 
értelmiségre, a gazdasági vezetőkre és 
a munkásokra egyaránt hárul. J\lir.den gvárbar. sokan vannak o:yanok, akik jó példát mutatnak magatartásukkal a nép java iránti gondoskodásnak. Az ő feladatuk, hogy módszereiket széles körben megismertessék. 

Fej leszten; kell a sztahár.ovista iskolát, termelé<i értekezleteken kell megtárgyalni a feladatokat és az élenJá.i:�k gyakorlatára az élenjárók példaJara meg kell ta:iitanl a fiatalokat Is Tudnia kell mindenkinek, hogy a lakarékosságért és az anyagok gondos felh�sz_nálásáérf lnrfult mozgalom 1 szoc1ahsta tervgazdaság sajátossága. 
.,A társadalmi tulajdonnal való takarékosság - kommunista jellemvonás" - mondotta Kalbtin. E jel lemvonás( minden dolgozóban ki kell ftjf eszteni 



• 

Az 6tévea tervben megépítjük Nagy
lludapeat gyorsvasútjának első vona
lé!, megteremtjük széleskörű tro!ibusz
há!ózatunkat és Nagybudapest igé
nyelnek, a termelés fejlődésének meg-
felelöe� fejlesztjük, modernízá!ju 
egész városi köz:ekedésünket. Ehhez a 
nagy munkához - úgy, m·nt sok más 
téren is - felhasználjuk a Szovjet
unió tapasztalatait, ame!y a moszkvai 
Metro- és trol:busz-há!ózat, egysé
res kocsitípus kia'.akításával az élen 
jár. Az e tárgykörben megje:ent szov
jet szakkönyvek a végrehajtás pontos 
rész!eteire tanítanak meg m!nket az 
orosznyelvú tankönyvekből köz:smert 
pe<'•gógial töké'.etességgel. 

A Melr6 Yágá n y fek1etése 
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Megallapítja, hogy ha a k"szAmott 

anu )"un munkapadok mennyisége kisebbre adó. 
dik mint az az összes javítási nemek• 
he; tény:eg szükséges padlajták 

ti I k"" I k d ,  " kk"" kb "l száma, akkor a te:epen kihaszná'at'an 

a SZOVJe Oz e e esl Sza Onyve O <épi kapaccitás van, vagv·s a javí• 
tásra beosztott kocs!át:ag kks:r� van 

''á k 

I 

meqválasztva. 
állomásokat, decentralizált táp'.á:ást és forma" dinamikus hatasuk révén ve- tételböl Indul ki, 111'.lgy a Jav1, s�·  frid'.ar.rf-Utvi�nko: V [lamos k� 
750 Voltos feszültséget javasol. !ük egységesen köz:ekedhetnek. Kép- megszervez�se , azért lon�os, m7rt am,g csisz:mk tervezése című könyvéb�n a 

Vaszi!Jev: Uj tervezésű villamos- letekben mutatja be a szükség�s ko- a kocsi fe,es.egesen varakoz,k a Ja- 'oocs!színek feladatául a vlzsgá!�tot. 
l<ocs!-sorozat című füzetében m'nde- cs'szám és befogadóképesség számílá- vítómühe:yb�':• . �dd g bevéte!k!e�ést I kfsjavitásl. trkarítást és tárc:!_ást !CTzl 
neke!őtt felsorolja a ió kocs!Jipussa' �át, vaa!mint a lakosságtól függ{ien okoz, A 1av1tas 1ran_t J�masztoit k_ov�- k", megá:Iari!ja az o�Uma ·s be!i> 
szemben támasztott köve!elményeket: 5rtékes adatokat ad meg az átlagos t:!ménye!c �ors, h:bat an,. 0:cs� Javt- , gadókép2sséget, a város iárómüá'lo• 
kevés típus és kevés. de tartós alk•t- ·itazási táv .2- -5 km) és a von• ' !  \as, k!s teru.e!I és �zerszam-sw�ség-

I 
mánya f�ggvénve',épr,en, te1'át a léte

•észek nainr hefof?adóké'>essc<�. sebes- �gyen!ötler,s�gek egvüt'hatóiára v-,nat - .eltel . A!apveto szabaly, hogy m:re ?- sitc11d5 kocs'színek sz1m�t is. 1 e'rja 
�éis és gvorsu'.ás kis súly, rúgózat:en '·ozó'ag. Az foitendő kocs·kra vonni- ':o·s:t szé:szcdik, már le;rye;i odeke• a k,:,cs's7,•ne1, ?eghe'.yesebb e:rcndezé
sú\v és önkö'ts&g. gyors utcsk'cscré- ',ozó!ag azt a tervet követi. h0gy mi- szílve minden alkatrész és �nyag 8 sé' és méreteit. 
'öd<'s és könnyű utasáram'ás, kénye- nél kevese6b Fµus Jegven, amint az sorr�n� szetnt és helrese)>b a k�trészt O:iecsnylkov: l(az1íli v 't/amns r,á'ya. 
lem. Ajtók becsukhatók, kisebb forga- •it�sszám közö'ti eltérések meg"ndo- cserelnt, m:nt a kocsin 1avftan1. Az berendezések átépT/ése cfmü 1 ö�,,·é
!nmra ka'.au:i: nélküli üzeme• teizyen ko!'ák. Eszerint az egvsé�koc�;-soro- a'.apvel? póta!)<_atrés�ek0� leghefreseb_b ben a modern pá'yá'.ól azt kívánja 

A köz!ekedésl minisztérium most a lehetővé, középs6 ajtókat is a 1ke!maz zat négvféle narrvságból ál : :  ketten- a kocsit !G'.ár,o ��rb.",· h?zatm, ,k)· meg, hagy n�gvohb s0bességet te�en 
moszkvai Metro vágányfektetési mun- zunk az utas út;ának lerövidítésére r•lvíí, 72 íérí'ho1yíí. 10 m hnsszú· sebb alkatreszek e.oal!1ll1atok a Jav1to- 'ehetövé •z ú'burk0lath0z valrí tö'-éle
k,fva! foglalkozó könyvet továbbá a !\lem javam! többkocs·s szere'vénve- négvtengelyii, 1 15 !érőhelyii, 15 mé- rnühe!yben. Autobuszn_ál külön_ a!ka!- tes csat';kozás me':ett. kevesc'-b fém 
városi k9zlekedés létesítésével, járómü- kel, mert a k,:,rs;Tc száma s�orid tölib- ter hosszú: lovábl>á 3 forgó alvázon részgyárak vannak. Ez.után Járomu- (e'használásával o'.csó és környíi 
nemek megválasztásával és az egysé- '�!e motor s7,ükség-es, a pótkocs;k féld· nvugvó. 2 szekrényű, csuk!ós vonat, nemenként hatféle iavítás-típust sora! ü�mber.tartáss?

0

l. Ahol csok lehet, a 
ges loocsltípus kialakításával foglal- nincs egymással összhan(!'ban és b1l- 170 férőhelyű. 23 m hosszú és végü'. [el 800 000-től 20� �m-ig, a . vele kap- vágányokat kii!ön - eset'et? meg
kozó szakkönyveket fordította le. A •se! forrása, seh•sségcsö''''"nést okoz 3 lorf?Ó alvázon nyugvó 3 szekrényíí csolatos . v�sztegles; nap_ok es munka-- eme!! _ pálvatestben v�zcssék. Ut
tnoszkval Metro vágán!lfektetési mun- Vaszlljev szerint egyetlen helyes •suldós vonat 239 férőhellvel, 32 m órák sz�:"a�al. Meg;ha�a;o;za a mun- burko'atban Phönix. szabad pá!vában 
káit Perfiljev könyve írja te a követ- megoldás a csuklós szerelvényű ko- ""ssab,n. Ismerteti �-.; a ;tó1

• e!ref!n-:,- kahefyszuksegletet 1av1tas1 mene�e1;; v·gnol vágányt a!ka!maznak egysé
kező fejezetekben: vágány elrendezése rs'k a'.kafmi,zása, mert csalo'ás• zésél és a fix kalauzülés· célszeríi he- k�nt to�abb� a_ 11;unkahel�ek �zámab�, ges sfnfei méretekkel és talpszé'esség
és ürszelvény, felépftménv rendszere, 

1 

á!landó kev„sebb személvzetet ft?énvef 'yét és az egységsorozat rész:etes mé- v1sszafe;é k:szam1tott . oyti�áI:s , kacs:• kel 160-140 mm-es sinmagassággal. 
Yágánymunkák áramellátás. A Metro 'Tlagában foglalia az egv kocs·szek- •·eleit. p�rk_ot es, . a _ munkl!tdoszukse�_et es Leírja a sin Jeghe'.vesebb össze'ételét, 
•onalai egy- vagy kétváf?ányú és •énv minden alapvető üzemi tulajdon- Frldland: Kucs/iavításl munkák me{!- gepora-te. 1es!toképesség a!ap1an a a termit és az e'ektrom?s e!'enál'ás! 
öntött vasgvűrlíból vagy Vl!Sbeton sze- ságát éli a négytengelyüekkel egy- szervezése c!mü füzete abból az alap• munkapad-kapacitást. heges7.lést és 270-2f0-�s tolpfáknt 
relvénnyel épltett alagutakban vezet- ..-----------------------------------------------a 51-60 cm-es távo!ságo':kal .  Ai.ry•zat 
nek, k'véve a külső terü'.e'ek bevá-fYá• 

1

· 7,Úzottkő, vagv homok 20-25 cm ves-
salt. A vonal mélysége 40-70 méter l� k l !agsá<?"ban; ha végigmenő a !apbe1on 
között vá:takozlk és a Moszkva folyót 
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i�l!!��fe�· �á��·:=� kedöket a fö-vonalvlszonyok körül '1..L/1 .l.J LJ. '.l.J �- s· mm bővítéssel, 12.3 m hosszban. 
tartják, hogy m:ndezekkel az óránkénti 
60-80 krr-es sebességet lehetővé 
tegyék. Megállóhe!yeknél középperro
nok a kocsipadozat magasságában; 
4 tengelvü kocsik hossza 19 méter és 
hafiosával-nyolcasáva! köz'.ekednek. A 
Vignol-sínek súlya 43 6 kg/fm. A 
lcönyv pontos !áb!ázabot közöl az ívek
ben engedélyezett maximális sebesség
ről, nyomtávolságról és a sebességtől 
fiiggövé lett túlemelésröl. 

A vágánymunkákra je!lemzö, hogy 
kevés a hely, idő, világítas és nagy 
a forgalom, ami a vágánymunkákat 
drágává teszi és megköveteli az egy
szerűen szerelhető, tartós alkatrésze
ket. A könyv részletesen ismerteti a 
pályafenntartás! telep gazdaságos vá
gány- és rakterület elrendezését, a 
fektetési és kitűzési eljárást, a szál'í
tásoknál" és rakodásoknál betartandó 
rendszabálvokat. Figvelmeztetésl'ket 
ad a különböző anyagokkal való bá
n ásmódra. Az alátétlemezeket és a ki
térőket e!öre szerel'k a pályafenntar
tási telepeken, a sínfúrásokat és vá
gásokat Is e'őre végzik majd az 
anyagot emelők segítségével aknákon 
juttatják le a mélybe. A könw Ismer
teti a munkaidőnormák meghatáro:i:á
sát, a brigádszerve:1:ést és a munkák 
szlahánovis!a megszervezése !ehető
sége't. Az áramot a vágány mellett 
úgynevezett „harmadik" sín�n vezetiJ, 
a kocsikhoz, amelyröl a gépeskocsik 
rtígós csúszó áramszedővel szedik le 
az áramot. 

A -városi h özlf'kedés 
fejlődése 

Petror,: A városi közlekedés fejlö
'tlésének távlata címü előadásában a 
városi közlekedés álta lános fejlesztésé. 
nek javaslatait tárgyalja a jármű 
szükség!E>t, egységes jármű típusok, 
áramel!át:"ás- és vágányrendszerek 
tárgyköréből. Mindeneke'.ött a Szovjet
tmió városait lalv:isság szerint kate
góriákba sorozza, hozzávéve a várható 
növekedést is, azután a járóművek 
(autobusz, trol "busz, vi!!amos) je
lentősége, befogadóké�essége, kihasz
náltsága és kibocsátása alapján a 
létesítendő járómüszükségletet á!la
pitja meg. Itt számunkra új fogalmak 
a jelentőség, ami a kérdéses járómű
nem utasszámának aránva a város 
6sszes utasához, kibocsátás ped;g a 
fori?alm! kocsik aránva a telies járó
múáltományhoz (85%) .  Petrov k"
mondja, hogy a városi közle'.,edési 
eszközök Jegerösebb fej'.ödés� abszo'.út 
Ertékben a villamosra, sz:\zal�kos a'a· 
pon viszont az új közlekeilésl ágaza
tnkra, úgymint a tro'ibuszra és 
gyo�svasútra esik. Számunkra edd'g 
még Ismeretlen táb!ázatnkb1n adj? 
mei? a ie'.en!öséPi száza'é!, köz'ekecés' 
s:i:üks(!P,"let (a város egv lak0�ára vár
ható évi ut�zások száma 200-600\ .  
hálózatsúrűs&ui norma ( a  város ev-· 
négvzetk!fomó!erre eső pálvahossz) 
Erlékeit a lakossá!? száma fílggvénvé
ben. A iárómü- és pá!vav'gzonv,..kra 
vonntl{o�ó iavas1atát a késllbbl kőnv
vekböl 'smeröütc meP: részl�t�sebhPn {<s 
Itt mef)'em'ítiük. h"l'V ár?m0' lá1ás' 
a morlern kihle1·ed�st 'smer;ül< meg. 

A ,nodenai vérfürdő t,Ísstshangja 
Amíg a Szovjetunióban és a népi 

demokráciák országaiban a dolgozók 
munkához, emberi életmódhoz, kultú
rális felemelkedéshez való Jogát az al
kotmány biztosítja és véd!, a dofg)Zók 
jóléte tis életszínvonala állandóan 
emelkedik, addig az imperialisták. a 
dolgozók bérköveteléseit géptegyver
tüzzel hallizattatják el. 

TIitakozunk ! 

Az imperialisták és bérenceik félnek. 
Féltik az életüket, profitjukat, hata!. 
muhat és ennek érdekében minden 
eszközzel (terrorral és golyóval) a 
dolgozókat igyekeznek elnyomni és le
hetetlenné tenni. Mindez azt mutatja, 
hogy nincs más es:i:közü:k a nép ellen, 
csak az erőszak, és a fegyver. 

Félnek a világ proletariátusának 
növekvő haragjától, félnek a végső 
leszámofástól, számonkéréstől, bosz
szútól. Ez a félelem az, ami méi: ösz. 
szetartja őket. 

Január 9-én Modenában a rendőr• 
ség tüzet nyitott a „Fonderle Reunlte" 
gyár tüntet6 munkásaira, akik a �ár 
bezárása és a fenyegető e!bocsátasok 
ellen tiltakoztak. Hal munkás. meg
halt és kb. 50 megsebesült, köztük 
nők és ifjak is. A rendőrség tényke
dése minden kétséget kizáróan előre 
megfontolt volt, tekintve, hogy a vá
ros már réggel óta az ostromállapot 
képét mutatta a nagyszámú rendőr
osztag összevonása miatt. 

A helyszíni vizsgálat szerint a lö
völdözéseket semmi sem indokolta. A 
munkásság részéról semmiféle fenye
gető kísérlet nem történt. 1 gy a golyó
szórókat nem „önvédelemből" hasz
nálták. 

A modenai áldozatok temetésén 300 
ezer ember vett részt. A gyászgyűfé
sen Togl iatti elvtárs beszédében a 
következőket mondotta: 

- ,.Cinikus kormányunk van, ame
lyik még arról sem gondoskodik, hogy 
kiderítse azokat a ,körülményeket, 
amelyek között i lyen gyilkosságok 
megtörténhetnek. Nálunk olyan par!a. 
ment van, amelynek legnagyobb ré• 
sze közönyösen, vakon és süketen ha
lad el a nemzet legéleibevágóbb pro
blémáí mellett. Mozgassuk meg az 
egész országot ezen ál!apotak ellen, 
mefl•ek bosszút követelnek." 

A- modenai vérfürdő világszerte ha
talmas felháborodást váltott ki. A 
francia CGT megállapítja, hogy De 
Gasperlék terror módszerei pontosan 
olyanok, amilyeneket Franciaország
ban próbál meghonosítani a népelle
nes kormány. Ez is mutatja, hogy 
ezek a kormányok elsősorban ameri
kai utasításokra cselekszenek. 

A magyar közlekedési dolgozók röp. 
gyűléseken tiltakoztak az Imperialis
tákat kiszolgáló De Gasperi és a vé
reskezű Scefba gyilkos terrorja! eflen. 

Ferencváros fm. dolgozói a követ
kező határozatot hozták: 

„Biztosítjuk az olasz dolgozókat, a 
legmesszebbmenő szol idarításl\llkról és 
harcukban érezzék maguk mellel\ a 
magyar dolgozókat Is. Mi az impe-

ria listák elleni fokozott harcunkban 
több és jobb termelésünkkef, felvilá
gosító munkával, az éberség fokozásá
val, kommunista neveléssel igyeke
zünk el&segítetri a szoci a lfzmus ml
előbbi megvalósítását és erősíteni a 
béketábor!, melynek élén a nagy 
Szovjetunió áll." 

A Pécsi Közlekedési Községi Válla
lat dolgozói szakszervezeti napon fel
háborodásuknak adtak kifejezést az 
olasz fasiszta kormány aljas gi,;Jkos
ságal felett, melyet a modenai mun• 
kát kővetelö dolgozók ellen elköve
tett. Válaszul a dolgozók elhatároz
ták, hogy szilárdan Pártunk irány
vonalán haladva, a Szovjetunió pél• 
dája nyomán a népi demokráciákkal 
szoros szövetségben fognak dolgozni, 
hogy ezzel is úgy a maguk, mlnt az 
egész világ dolgozóinak biztosítsák a 
munkásosztály ügyét, és hozzájárul• 
janak a világbéke megvédéséhez. 

Felemeljftk t1zaTI1nkat f 

dolgozókat testvéri szolldarllisunlcról 
és hősi harcukat mindenben támorat
juk. 

Ml, Cinkota-telep dolgozói, mél� 
gesen elítélünk és megvetünk minden 
kísérletet. amit tesz az imperializmus, 
szocializmusunk é,pítése ellen. Ezen 
fi.nnepi szakszervezeti napról üzenjük, 
hogy mi szilárdan kitartunk a nagy 
Szovjetunió által vezetett béketábor 
mellett. A nép államát, a munkásosz
tály hatalmát nem adjuk át an�!szász 
imperialistáknak." 

A ml h 6sl Jaalottalnk Is • . .  
Sallai Imre és Füzesy Arpád fömlI

hely dolgozói lrják: 
,.- Mi, közl�kedésl dolgozók, hősi 

ha!ottjainknak tekintjük az olasz mun. 
kásosztály mártírhalált halt dolgozóit 
Az olasz dolgozók ére:i:zék maguk mel
lett minden közlekedési dolgozó támo
gatását, harcuk megvívásában. 
Együttérzésünket az olasz munkásság
gal és gyűlöletünket az imperialista 

Baross p. a. dolgozói írják: ügynökök ellen még jobb munkával, 
- A véres cselekményeket a fa. politika! felvilágosítással, az: éberség 

siszta De Ga$peri, Amerika bérence, fokozásával kívánjuk kifejezésre jut• 
saját hatalmának biztosítására teszi tatni, hogy a béke táborát megeró
a jogaikat követelő és nagyobb kenvé- sítve, a világ összes dolgozóinak fel
rért harcoló olasz munkások ellen. Tii. szabadulását minél előbb meevalósít
takozásul emeljük fel szavunkat • hassuk." 
Sce!ba pribékek ellen és szolidaritást A közlekedési dolgozóktól a táviratok 
váf!alunk a további harcok során. sokasága futott be szerkesztöségünkbe, 

Récsel garázs dolgozói üzenik a Ms amelyek lényegében az Imperialista 
olasz: dolgo:z:óknak: kormányokat és fasiszta módszerei-

- Igazi kommun!stakhoz méltóan ket ítéli el. Ezt fejezi ki Budafok dol
ví;játok meg harcotokat az elnyomók gozólnak határozatai is. 
elle_n . az Olasz _Kommunista Párt v1;; ,.Az a harc, amelyet most az olasz 
zetesevel, a gyozelem nem marad �!· 

l 
dolgozó nép vív, a mi harcunk is, 

Dózsa György fömühely �olgozo1: hogy a vilá� �olg_ozóf_n�k s��badságát 

"- Biztosítjuk az olasz kozlekedésl és az embert eletet v1vJa ki. 

„100.000 kilométert tes�ek meg 

na11yjavítás nélkiil" 
hogy az ötéves terv sikeréhez h-ii
zá járul jak, - írja Brehe,l Józsei 
szaktársunk, az Országos Sporthiva
tal gépjármúvezetője - és kihívom 
az összes minisztériumi gépjármií
vezetöket munkaversenyre, hogy ,12: 
ötéves tervünk sikeres megvalósítá• 
sához hozzájáruljak. Vál lalom to
vábbá I garnitura gumival 80.000 

km megtételét és csatlakozom „at 
ország legjobb gépjármüvezetője" 
címért folyó versenyhez. 

Szaktársaink az utóbbi idó1len 
mind többen és többen csatlakoz 
nak az ország legjobbja címért k 
lyó versenyhez, vidékről és a fő
városból egyaránt • 

Parmándy József szaktárs Nyír
egyházáról. Marosvárl József, Var•
rik Antal, Vá„aay Zoltán Miskolc 
ról, Kauder Ernő, Stern Pál és so-

kan mások, akik a versenyszerúen 
űzött munkával elősegítik a szocia
lizmus építését. Vidék! helyicsoport
jaink vezetőségének figyelmét ismé
telten felhívjuk, hogy az ország leg
jobb gép-jármüvezetője címért folyó 
verseny nem ért véget, hanem to
vább folyik és félévenként kiértékel
jük a beküldött eredményeket és 
elnökségünk határozata után a ja
vasolt szaktársakat a SZOT elnök
sége elé terjesztjük. 

A jó munkaversenymozgalom ér
dekében az új csatlakozásoka I ter• 
melésl osztályunk á llandóan elf.J
gadja és célunk szakmánk hőseit 
megteremteni, akiket példaképül jl
líthatunk szaktársaink elé, mint a 
szocializmus építésének úttörő hő

seit. 

A szocialista munkamódszerekre 

O!nssuk 

a „falusi Könyvtár" sorozafot 

vef f:�'tJ��/1�Y��:11�?nk�
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unió felé. a szeretettet azonban nincs 
m1nd1g arányban tudásunk a szocialista 
orS%ágróf. fiülönösen áll ez a szovjet 
mez6qazdaságra. Bár sikerült megér
tetni a dofgozó parasztok legnagyobb 
r"szével. hogy ráqalom mindaz. amlt a 
fasiszta props3-qanda a kolhozokról ter„ 
jesztett. mégis keveset tudunk arról, 
hogy•n élnak, dolgozna!,, mílvelödn<>k 
és szórakoznak a kollektív gazdaságok• 
ban. Méq ma sem tudja mindenki, ml• 
lyen maqas a kolhozlsták életszlnvonala, 
milyen boldoq és v:dám a szovlet fal
vak népe: amelynek a Naqy Októb�rl 
Szoc:1allsta Forradalom nemcsak a föl
det, de a uabadságot Is meqadta. 

A Maqvar-Szov]et Társasáq kladóJa, 
az UJ Magyar Könyvkiadó „Falusi 
Könyv�r• clmen kiadott fllze�i i6rd„ 
kesen mutatják meq a sokre·a kolh<12-
6!etet. A sorozat a k0vetkaz6 brOlllt
rákból Aill: 

Ga!lna NlkoJájeva: 
A ,,TRAKTORV·KOLlf0% 

A azerz6 érdekesen mondja •I, tto
qyan alakltja át Busájov aqronémua 
eqy szovjet falu t!let6t. Az. _,,berek 
kezdetben blzalm;,tlanul foqadjllk az úl 
mavel6sl módszereket. az eredményei< 
azonban mindenben lqazollllk az aqro, 
nómust: soha nem látott termést taka
rítanak be útmutatásai nyomán. 

Anylsz;mov: 
HOGYAN E:L A PARASZTSA� 

A SZOVJETUNIOBAN 
A kllnyv szembe állltja a drl Oraa, 

orszáq parasztsáqának életét a kollelt, 
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akadályozni a szovjet hatalom meqero
södését. Látjuk, hoqyan tet e ártalmat
lanná a Párt a kollekt;vizálás eU.ans#
qelt, miképpen épltette ki a d;adajmas 
kolhoz-rendszert. MeqlsmerjUk a kol• 
hoz parasztok Nagv Honvédő Háborol 
alatti erőfeszítéseit és az új ötéves 
terv célkitüzéselt. 

Jevgenyev-N oszovszklJ: 
FALUSI KLUB 

A könyv párhuzamba állltJa a cár1 
ld6k parasztjainak elm:>radottsáqát a 
kolhozparasztok maqas múveltséqevel. 
A falvak kul lurk!lzpontJa a klub. Van · 
könyvtára. filmvetlt6- és e!6adóterme, 
valamint S%fnpada. Itt tanul és szórako
zik a falu apraJa-nagyJ;i. 

Ma:-qulina: 
KULTúRELET FALUN 

(Maqyar-SzovJ1>t Társas�q kiadója 
?Jsr

airl�p�önyvkladó NV, Budapest, 

A Szovjetuniéban a szoc!aUzmu5 qy6,. zelme követl<eztében e,;iyr" inká!:>b eltonik a falusi és vároo;i do'.qozél< kl'r 
zö'tl kultúrálls kUl!lnbséq, klubok, 
könyvtárak, mozik és a rád:ó terJesz• 
tik a kultúrát a hatalmas orszá� Jaq„ 
távolabbi pontjain Is. Klvá,-;an ké�zett érte'm"séqek előadások keretében ismertetik meq a kolh<>zokban do!qozókat munkájuk tudományos vonatkozös3;val. 
utmutatasail, nyoman új eredmények 
születnek. Az oktatás a nyári hónapokban sem szilr,etef. Munka után a mez6n 
össze/önnek a kolhozol, dolqozói, hoqy 
meqhallqassák a polltikal helyzctma
qyarázatot, az aqronómus vaqy tillai
tenv6s:ztési szaJ<�mber természettudo
mányi lsmert<!tesét. 

A falusi könyvta�akat nyáron la sok:'\n lá :o-;J� .. iá• ... tc·�;1 D"."d o ml�d'q 
zsúfolta!< a klubok olvasótormel. Sok he!yen működnek m,-:l(cc!·..,�'15 k6�ök. amelyek nemcsak az 5nképzést. hanem a nép nevelését Is szo'.qálfák, A szov'etrends:.::er edd!q Is ha•a"maa eredményeket é�t el .:J fa'usl l--4oc: ... �q kultúrá!is képzése ,erén, de • teJl6de■ ovább tart. Az úJ ötév "'-; terv h.., .--:-m"Is 
- --�  •. . ,.., ·- --. . ,.,..., ,.· ", ... �*"""'':V�·�o:• e• 

!okra. A szovjet ember maqas kc!pzettsérie fogvver. amellyel c;iyóz az e16tt■ illó n"hézsé<,eken. 

a termelés, az életszínvonal emelését elősegíti a 
tanít, 

Népszava ? Olvasd ! Terjeszd? 
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DOLGOZOINK LEGJOBBJAI 300 egyéni versenyszerzódést kötöttek 
A TVETTÉK AZ ÉLMUNKÁS KITÜNTETÉST A SZÜRIIBT AXINÁL 

ÉS A NYERESÉGRÉSZESEDÉST 
Stern Pál taxi-gépjárművezető 

szaktársunk példáján felbuzdúlva 
csak ebben a hónapban 300 e�yéni 

núnk azzal, hogy hogyan jöttek létre E hibáktól eltekintve, a szakszer- versenyszerződést kötöttek az üzemezek az eredmények, mert amit ml te. vezeti napok általában ünnepnapok mel taxi-gépjárművezető szaktársa• szünk, azt az egész magy�r dolgoó voltak, a munka hőseinek ünnepnap• k 

A munka hőseinek ünnepi hete volt 
szerte az erszágban január 16-21-e 
közölt. A munka hőseinek az  él- és 
kiváló munkásoknak osztották ki a 
munkájukkal kiérdemelt jelvényeket és 
jutalmakat. 

nép érdekében tesszük." jai. A dolgozók a legjobbjaikat juta!- in · 
A jól sikerült szakszervezeti napok mazták meg. A jutalmazoftak példát Stern Pál szaktárs „az ország 

mellett volt olyan telepünk is, ahol mutattak a többi dolgozóknak, hogy legjobb ta.xi-gépjármüvezetője" CÍ· 
a dolgozók nem értették meg teljes kövessék őket. mrrt folyó verseny egyik élenjáró 
mértékben a nagy nap jelentőségét. A magyar történelemben - a fel- dolgozója, aki váila!ta, hogy a be-

!gy a közlekedési vállalatoknál is 
linrepl szakszervezeti napok keretében 
osztottuk ki a legkiválóbb dolgozók
nak azokat a jutalmakat, amelye!,et 
népi demokráciánk a termelés élen
járólnak a megbecsülés és elismerés 
jeléül nyujL 

A fe:szóialások nem a jutalmazot- szabadulás elölt - nem volt példa oételi ten, ráeső részét 55 % -al túl
lakkal kapcsolatos . prob!�ákka}, f�g- ar�a, hogy _a dolgo���at a )ól elvég• tel jesíti, lalkoztak. ha�em reszben ielente..:te.en ze,t . munkájukért . k1tuntes,ek. A do!- Vállalta továbbá hogy egy gene-sérelmekkel es panaszokkal. Igy eze• gozok megfogadtak, hogy még foko- • . . . 

• • • • 
ken a telepeken az ünnepi szakszer• 

1 
zoltabb erővel és lendülettel végzik ��lJa�itott Fist 1 100 tlpusu. �ep• 

vezeti nap a kérések és panaszok munkájukat az ötéves terv sikeréért, 
1 

JarmÍlvel 60.000 km-t fog tel1es1ten! 
napjává vál tozott. (Pl. a Fürst Sán- a szocializmus mielőbbi megvalÓsí- és az üzernanyagfogyasztása 100 Helyi csoportoknál ünnepélyes _ kül• 

11öségek közölt . zajlott le .a termelesben 
�gjobb eredmenyeket elert dolgozók 
kitüntetése. Az üzemek dolgozói meg
mutatták szeretetüket és megbecsülé
süket a mun'ka hősei iránt, amely je
lenti a békés építő munka továbble�
lesztését a sztahánov-mozgalom kJ. 
-sz;élesit�ét ötéves tervünk sikerét és 
a szocializ�ms megvalósítását. 

dor-garázsban.) tása érdekében. km-enként 1 0  l iteren alul lesz. 

Altalában helyicsoportjainknál a bi
zalmiak és műhelybizottságok mun
káit bizonyítják a jól sikerült szak• 
szervezeti napok, a jó hozzászólások, 
melyek a kitüntetettek érdemeit mél
tatták A dolgozók kérték a kitünte
tetteket, hogy igyekezzenek átad�, 
munkamódszereiket, hogy ök Is mélto. 
képpen kivehessék részüket a szocia
lizmus építéséből. 

Nagy lelhesedéssel ünnepeltéh 
új él,n11,nl.ásaikat 

a s•állító,nu,11.ásoh 

Klemelkedö volt a Baross p. u. 
szakSzervezeti napja, ahol a bizalmiak 
átérezve a nagy na,i> jelentőségét, sok
kal nagyobb lendülettel végez�ék szer
vező munkájukat. A dolgozok lelke
sedése és az ünnepi hangulat mutat
kozott meg azokban a felszólalások
ban, amelyek a szakszervezeti napon 
elhangzottak. 

Kéri elvtárs felszólltotta az új él
munkásokat, hogy munkamódszereiket 
és tapasztalataikat adják át a többi 
do!gozóknak. További harcos mun• 

' kára hívja lel a dolgozók figyelmét 
a szocializmus építése érdekében. 

Gát elvté.rsnö hozzászólásában ki• 
emelte hogy a muitban a nőknek 
nem v�lt meg az a joguk, mint most 
és így a nők ma büszkék lehetnek 
arra hogy egyenlően bírálják el öket 
a férfiakkal és ök is éppen úgy él• 
munkások lehetnek a jó munkájuk 
révén. Ezt lehetővé tette számunkra 
a hatalmas Szo,jetunló és annak sz�' 
retett vezére, Sztálin elvtárs ikkor, 
amikor hazánkat felszabadltoUa a 
fasiszta elnyomás alól és a munkás• 
osztály kezébe adta a hatalmat. 

A Fürsl-Qarázs rossz szervezése 
Horn elvtárs megköszönte • Párt

nak, a szakszervezetnek és dolgozó 
társainak a kitüntetést, amely btzo• 
nyitja azt, �o� nálunk. a. mu.nka be
csület és d1csoség dolgava vall Az 
élmunkás1elvény újabb kötelesség a 
számára, hogy a termelékenységet fo
kozza, hogy még er.edményes�bb mur:. 
kát végezzen. Ezt ugy akarJa elérm, 
hogy a munkamódszerét dolgozó tár
sainak átadja, elméletileg képezze 
magát és az egyéni versenyt szervező 
munkával kiszélesíti. 

A Pálffy-telepen is a dolgozók leg
jobbjait ünnepelték, azokat, akik jó 
munkájukkal nemcsak az ötéves teni 
sikerét és a szocializmus építését segí. 
tik elő. hanem a világ proletariátusá
nak harcát a világbéke megvalósitá
aáért. 

A Tüzelökereskedelmi NV Alkot
mány-u. 10. sz. alatti kultúrtermé
ben, mintegy 1 400 fizikai és értel
miségi dolgozó részvételével, január 
17-én, ünnepi szakszervezeti napot 
tartottak abból az alkalomból, hogy 
az élmunkások kitüntetése és a ki
váló munkásokkal együtt való ju
talmazása megtörtént. 

Bevezető beszédet Ladányi Lajos 
vezérigazgató elvtárs mondott. 
Utána Knourek lstoán ü. b.-titkár 
elvtárs számolt be a vállalat eddigi 
munkájáról és ismertette a vállalat 
munkatervét. 

Visszatekintve a k&det nehézsé
geire rámutatott, hogy Rákosi elv
társ már 1947-ben azt mondotta : 
.,Itt az ideje, hogy a dolgozó ma
gyar nép érezze, hogy azok a pél
dátlan áldozatok, amelyeket hazánk 
újjáépítése terén hozott, kezdenek 
v.yümölcsözn!". Eletszínvonalunk 
valóban emelkedett is azóta jelentő
sen élelmezésben, ruházkodásban, 
közlekedésünk fejlődésében és kul
turális fejlődésben egyaránt. 

Ezzel szemben még a Nagybuda
pesti Pártválasztmány felhívásának 
idején is sok kívánni való volt üze
münkben, (Jgy a munkához való vi
szony, mint a munkaverseny megja
vítása tekintetében. 

Kezdetben nem értettük meg 
eléggé a nagy szovjet példákat és 
Pártunk országépítő törekvéseit. De 
fokozatosan igyekeztünk a hibákat 
kiküszöbölni és így az üzemi, vala
mint a szakszervezeti napokon is 
napirendre került a brigádok meg
szervezésének kérdése, a szúk ke
resztmetszet feltárása, sőt később 
az egyéni verseny kiszélesítése is. 

A múlt év szeptember 15-én, már 
nálunk is megindult az egyéni ver
seny. Az 51 résztvevő létszáma 
csakhamar ugrásszerűen emelke
dett. Először 231 ,  majd a sztálini 
műszakon 383 főre. Striffler elvtárs melegen üdvözölte 

az új élmunkás társait: .,Mi tudjuk, 
- mondotta -, hogy a Iegm2gasabb Pártunk mutatja a helyes utat 
fokú termelékenység nyomán lesznek A sztálini műszak után némi élmunkásokká a dolgozók legjobbjai.'' visszaesés mutatkozott, de bízvást Kéri öket, hogy ió kollektív szel- • • h t k h lemmel oktassák többi munkatársai- tger e jü • hogy amarosan Ismét 
kat. Elméleti tudásukat kössék össze új lendületet kap a munkánk. Es 
a gyakorlati munkával. Hassanak oda, azokban a munkakörökben, ame
hogy az összevont normáiukat bont- lyekben eddig a teljesítményt nem 
sák szél, mert egyéni normával hasz• tudtuk még lemérni most a termenosabb�n és termelékenyebben tudják Iési aktíválnk, a dolgozókkal együtt munkát�k_at v�.geznl. Ezt megmutat!� 1 azon vannak hogy ez megtörtén-a sztál1111 muszak Is. Az egyém . ' 
norma arra Is jó, hogy a csellen- Jen. 
gők észrevegyék azt, hogy a munká- Ezek elmondása után azonban 
jukat nem végzi el senki és így kommunista önkritikával meg kell kénytelenek lesznek . a termelésben mondanom, hoizy a Pártválasztmány aktívabban résztvenm. felhívásáig szakszervezeti bizottsá-A Debrecenben tartott szakszerve- 1?Unk nem találta meg a dolgozók zeti napon az. Plmunkások ünneplése munkaversenvfelhivásához a hel"es mellett, a k:itika és önkritika ls he- • ' 
lyesen megnyilvánult, amely még módszereket. Pártunk iránvítása · és 
sikeresebbé tette a nagy nap jelentő- Rákosi l\-1átcJás elvtárs bölcs intő 
ségét. szavai terelték helyes útra a ml ,,Elvtársak! Ma, amikor a szak- munkánkat is. szervezeti napon az új élmunkásokat 

ilyen érzelemmel kapcsolódtak a 
munkaversenymozgalomba, nemcsak 
3z élmunkásaink, hanem a többi 
dolgozóink is. 

A sztálini míiszak megadta ná
lunk is a lehetőséget a szalagrend
szerű munkára. Az elért nagyszerü 
:!redményeket fokozni kell ,  ezért a 
többi osztályt is átállftjuk most 
:nár erre a munkamódszerre. 

!gy kristályosodha_t kl vállala
tunknál az egészséges munkaver-
3eny-szellem. Az utóbbi időben a 
„szakma legjobb dolgozója" címéért 
iolyó versenyben is kitünő eredmé
nyeket értek el dolgozóink. Az ered
ményeket ki is mutatják, de sajnos, 
eddig azokat nem tudtuk kellően fi. 
'.{)'elembe venni. Ezt a hibát is kl 
;;.ell küszöbölni sürgősen. 

A nyereségrészesedés 
a dolgozóké 

Mégis, minden hibánk ellenére, a 
mi eddigi jó munk�nk tette lehetővé 
a tüzelőkere:,kedelmi dz. ungeL fel
számolását. Az ötéves tervben pe
dig most már az a feladat jut vál
l alatunknak, hogy dönt5 szerepet 
vállaljon a tüzelőkereskedelem ma
gánszektoralnak a további feh,zá
molásában. Igérjük, hogy a reánk 
váró felad�tokat a legmesszebbme
nőtn teljesítjük is. 

Kedves Munkatársak! A multban 
a vállalatok nyere:;égét a kapitalis
ták vágták zsebre. A szocializmust 
építő országokban azonban a dol
gozók kapják vissza. Szakszervezeti 
bizottságunk biztos abban, hogy a 
termelékenységünk emelkedik és az 
önköltsége ökkentést tovább foly
tathatjuk. Ilyen módon a nyereség
részesedés is állandóan etn('Jkedik 
és mindig nagyobb és nagyobb ösz
szegeket kaphatunk vissza. Köves
sük hát élenjáró munkásaink példá
j át s így a szocializmus építése út
ján naggyá és gazdaggá tehetjük 
hazánkat, a magyar népi demokrá
ciát. 

/uán Miklós, főtitkár elvtárs, a 
Száll ítómunkások Szakszervezete 
nevében üdvözölte a TOKER élen
járó dolgozóit. örömmel látom -
mondotta -, hogy azok a szállitó
munkások. akik magánszektorból 
kerülnek állami szektorba, hamaro
san fölismerik a szociallzmust épitö 
munka jelentös�gét. Régen a szállí
tómunkás semmi megbecsülésben 
nem részesült. Ma pedig, amikor a 
szocializmust építjük, az erkölcsi 
elismerésen kívül, jutalmat is kap 
nak kiváló teljesítményeikért. 

A régi rend;;:,;erben a szállít6mun
kás volt talán a legelnyomottabb. 
Sztálin elvtárs vezE'lésé •el történt 
felszabadítás tehát nekünk jelentett 
legtöbbet. 

fizikai munkások, az értelmiséggel 
karöltve, fokozzák napról napra tel
jesítményeiket. Arra kérjük tehát 
élmunkásainkat, hogy mint eddig, 
ezután is fokozzák aktivitásukat "I 
így példát mutatva, segítsék elő a 
s.zocia l ista Magyarorszár,i: minél 
előbbi megteremtését. 

Drimmer, üzemi párttitkár elvtárs 
felszólalásában h ivatkozott arra, 
hogy alig egy évvel eze!ott, a 
TOKER még csak szervezkedett, 
most pedig már 21 élmunkása van. 
Mindezt Pártunknak, Rákosi elv
társnak és népünk nagy barátjának 
és védelmezöjének Sztálin elvtárs
nak köszönhetjük elsősorban. 

Nálunk nemcsak a munkás viszo
nva változott meg a munkához, de 
megváltozott a dolgozók egymáshoz 
való viszonya is. Megtanulták, hogy 
csak a marxi-lenini ideológia a lap
ján lehet teljesen egyrnásr� talál
niok. Büszkék vai:ryunk élmunká
sainkra, akik méltán kapták ezt a 
megérdemelt nagy kiteüntetést. 

A szakszervezeti napon résztvevő 
dolgozók ezután nagy lelke eMssel 
egyhangúlag határozati javaslatot 
fogadtak el, hogy a gyülésröl 
üdvözlö-táviratot küldenek Rákosi 
elvtársnak. a magvar dolgozók sze
retett vezérének. üdvözlő-táviratot 
küldtek még a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsának is. 

Kihirdetik a vereenu 
eredményét 

Bartók Nagy András hirdette ki 
a szakszervezeti nap következő 
programmjaként az elért verseny
ered:nényeket. 

A te!Ppek közül brigádversenyben 
elsó a 8-as telepi „Dózsa György. 
brigád" lett 337.5 százalékos, máso
dik a 1 3-as telepi „Hadnagy-brigád" 
�68 száza!ékos, hannadik a 1 3-as 
telepi „Katuza brigád" 229.8 száza
lékos, negyedik a 1 4-es te!epi „Sel
ler-brigád" 208 százalékos teljesít
ménnyel. 

A győztes brigádoknak Ladán.Ili 
elvtárs adta át a brigádzászlót. 
Majd az élmunkáskitíintetések át
adására került  sor. A kitüntetések 
átadása után az MNDSZ tagjai 
virágcsokrot adtak az élmunkások
nak. A vállalat dolgoiói pedig érté
kes könyvajándékokkal fejezték ki 
elismerésüket és szeretetüket az új 
élmunkások iránt. 

Garami elvtárs, az élmunkás Kör 
nevében üdvözölte ezután az él
munkásokat. A dolgozók felszóla!a
l'�ra nem került '\Or, mivel a hatal
mas arányokat öltő szakszervezeti 
nap résztvevőinek jelentékenv része 
be sem tudott jutni a terembe. !gy 
a hallgatóságnak csak egy része 
hallhatta volna a felszólalókat. 

K.auder Ern.ó brigádja e� 
,ugyancsak generáljavított Renault 
korsival 40.000 km. megtételét vál· 
Jalta és a bevétel rájuk eső részének 
1 0 % -kal való túlteljesítését. 

Számosan vannak szaktár!alnk 
között, akik 10-25 % terv-túltelje
sítést vállaltak különösen azután, 
hogy Pártunk határozata megjelent 
az egvéni munkaversenyek kiszélesi• 
téséről. Szaktársaink tehát magu
kévá tették Pártunk határozatát. lát
ják, tapasztalják, hoJ?Y népi demo
kratikus rendszerünk megbecsüli, 
kitünteti, megjutalmazza a legkivá
lóbb dolgozókat. Az Autóta.xi NV

nál 27.000 Ft nyereségrészesedés 
visszatérltrshen részesültek szak• 
társaink. Kilenc szak- és elvtársunk 
kapta meg az él- vagy kiválómun 
kás kitüntetést. Most készült el az 
üzemi munká·klub, könyvtárral 
együtt, amely a dolgozók kényelmét, 
szórakozási lehetőségét biztosítia. 
A régi huzatos h!deg „nyalókák" 
helyett, vadonatúj áramvonalas ko
csikat adott a hároméves terv, 
amely Pártunk iránymutatása mel
lett a kitűzött h!ltáridö előtt készült 
e\. 

De az Aidótaxi NV dolgozói Se
bes László vállalatvezetővel az élen 
is jó munkát végeztek, mert tPrvÜ• 
ket 1 949 november l -én befejezték 
és fgy a decemberi hónap munkáj11 
már tervtúlte!jesitésnek számítntt. 

Az elmult esztendőben a dolgo
zók több mint 150 ú jító és észszerü
sítő javaslatot nyujtottak be, szoro
san együtt dolgoznak a müszakl 
értelmiséggel, akik Honfi Lajos mű
szaki igazgató irányítása alatt szá
mos ú j ítási, szervezési problémát 
oldottak meg, amelynek eredménye 
az lett, hogy külön önköltségcsök• 
kentéshi!l származó nyerP:'\égrésze
sedést fizettek be az államkasszába, 

Az eddig megkötött 300 egyéni 
versenyszerződés azt mutatia, hogy 
a munkaverseny lendülete az öté\·es 
terv elsö évében még hatalmasabb 
mé•eteket ölt, amelvnek eredményei 
a dol-.ozók bérét komoly arányban 
növelik. 

Számok és tények 
A moszkvai fóldatatti vasllt naQY 

körpátyája majdnem hlisz ki lométer
hosszosáqban terül et a föld alatt. Az 
első vonalsiakasz két helyén az alaq.ut:ak a Moszkva folyó a!att mennek ke„ 
resztut, két másik helyen pedlq a Jauza folyó és a Vizlevezet6 C.Sc'ltor-na 
alatt. 

va!ón":s?trótk
ö

��:n1i:1t lelt J
a
.��r!ie��� 

foq közlekedni. Tökéletesftett felszere
tesUI< l<özlekedésl szempon\ból k lv,Uó 
tutaJdonsáqol<kal ruházza fel azokat. 

Az .:.J állomások és előcsarnokok 
márvánnyal, qránittat és több. mint hilszfele burkolokövet vannak dlszltve. Az állomásokon a márvánnyal burkolt 
felület összesen 1S ezer néqyzetmtltert, a qránlttal burkolt fell\let pedlq 6.$ neqyzetmétert tesx ki. 

Az '1J vonal mentén f!Jrt lyukak 
eqyilttes hossza 22 kllomé'.er. Ez lehe-
�•;,éto!

8

�:«,,�'j'!{ tl�;;:_nt;:
á

1:.a,:, v�:�! faqyasztására a lejt15s Járato k  áts:r:efé-
56net több, mint 20 kilométer hosszuSáqú esövet fektettek le, 

l'öbb száz ki lométer hosszllsáqú k• belt fektettek le az .:.J vonal alaqutJaiban. Felszereltek két teherállomast ts 7 tehermentesft6 állomást. Az állomasok, a vona lszaka�ok és a:z: e16csar• nokok meqvltáql!ására k6riltbellll 166 kilométernyi csövet fektettek le. 
� földatatti vasút utasainak n�ma szakattattanut emetl<edlk. Az 1936. évben 1 1 0  mi Illó embert szállllottak 1946-ban pedig több, mint 870 mllllót'. A földalal!I vasút vlszo>tylaqos jelentóséqe a főváros közlekedésében. az 1 936. évi $ száza tekról az 1948. évben 2$ SZáz'!lékra "melkedett. A közpohtl átszállás, csomópont áflomiisat huszon• néqy oránként mintegy 800 ezer embert szal lltanak Leqnaqyobb számll utas, - m1nteqy 400 ezer - a Kon,. szomol•állomá.son fordul méq, amely • három pályaudvar ja kúnl, ;a leninqrádl és a )ar<>s2.láv1) tere alatt fek• azlk. Érdekes. hogy a londoni föld�lattJ leqn�_qyobb állomását, a Plcadllly•t 

����:��Y 'o�nk�e;t. 

ember használja 

14 év alatt a földalattl vaallt 5.7 mllllárd utast szállltott. A földalatttn 87 mo:r:qóté;,ea,5 v-Eqyllttes hosszúsáquk raeqhaladJa • hus:t<>neqy kflometert. ünnepeljük - sztilalt fel Papp lmre A mostani munkaversenynek a 
elvtárs - az. ötéves népgazdasági mozgató ereje már az a szocialista 
tervünket is ünnepeljük. Nekünk kö- hazaszeretet, amely kilátásaiban a 
vetni kell élmunkásainkat és emelni világ dolgozóinak szolidaritásán kell a teljesítményünket, mlntahogy éoül és hálával, bizalommal tekint az. élmunkások emelték óráról-tirára . Szt-ilin elvtársra, a béketábor nagy Ezeken az eredménye.ken keresz- vezérére. fogjuk majd az életszínvonalunkat 
emelni és ezen a munkán keresztül Pártunk útmutatása alapján ért,;k 
érjük e' a szocializmus mielőbbi meg- el eredményeinket s az a meg!zyŐ· !f&iósitásál Nekünk tisztában kell len- ződésem, hogy tlyen értelemben és 

A hároméves terv sikere érdeké
ben megmozdult hazánk egész dol
gozó népe. Most, amikor m�g több
ről, a jólétünket rohamosan emelő 
;,téve.s tervröl van 11zó, méginkábh 
érdeke minden dolgozónak, hogy fo. 
kozza teljesítményét. 

Mi, szál! ít-'munkások - m„ndotta 
- hiis�kék vagyunk arra, hoizv a 
TOKER-nél is egyre több a�oknqf, 
a dolgozöknak a száma, akik, mint 

Itt említjük meg, hoixv a TOKER 
10-es telepének dolgoz:ói szép példá
ját mutatták a munkás5;,:ol l cl11 rítás
nak, amikor elhatárm:ták, hogy 
18-an megveszik alándékkénpen 
Huszár József munkástársuk ré
szére a dohro,;ók estt Iskolájára 11 
tankönvveket. Huszár József jó e!ő
m�netelü halluató 11z Iskolán. löve
delme azonban kevés, mivel három 
gyermeke van. 

Nyugdíjasok figyrlem ! 
A Ma!IV8r l(özlekedesl Alkalma.iot. 

tak Smks:iervez.etének nyugdíjasai 
1950. februllr 11-én, déle!o,t 10 6ral:o, 
a s:rnlcs:z:ervezeti székházban (Bud. pest, VI., Vilma királyné-alt 22.) l)'G. 
Ust tartanak. 
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1960 fellruir t 

Csak munkafegyel emmel érhetünk el 
tartós eredményeket 

Kritika és önkritika 

a káderek nevelésében 
,.Hadd tárja fel Pártunk, a bolsevi

kok, orszáqunk vala:nennyl becsilletes 
munkása és dolqozó eleme munkánk 
fogyatékosságait, épitésünk fo�yaté� 
l<osságalt., hadd Jelöljék ki az utai 
foqyatéko.ssát;Jaink felsz,mo'ásához, 
hoqy munl<ánl<ban ós épftésOni<bcn ne 
leqvcn p,;mq�s. mocsár, ro�h;adás, hoqy 
eqé�z rnunkán'-c. eqó'iiz épftésUnk nap• rót•n�pra JavuHcn és e'l"H< sJKert a 
másik után arassa." (Sztálfn.) 

•• 

Ahol rossz az UB munkája 
A szakszervezetünkhöz szervezeti

leg tartozó nemzeti vállalatok kivé
tel nélkül részesültek nyereségré
szesedés visszatérítésben, amely 
visszatérítést a FOSZtRT garage 
kivételesen igazságosan osztották 
meg az élenjáró dolgozók között. 

A nyereségrészesedés viss'tatéri
tést pedii: A Közlekedési Alkalmazottak Szak

szervezetébe tömörült dolgozók ma• 
gukévá tették Rákosi elvtárs útmuta
tásat, Pártunk és Szakszervezetünk 
Irányítását a rermelékenység növelé
sé,re vonatkozólag. Ezt bizonyítja a 
sikeres, idő előtt befejezett hárcméves 
terv. Ezt bizonyítják a Sztalin-mü
szakban elért löbbszáz százalékos 
eredmények. Ezt bizonyítják a:,; azóta 
is folyton növekvő � szélesedő ver
senvmot.galmak, tapasztalatcserék és 
u.jitásl javaslatok tömege, melyek nép
gazdaságunk megerősödését, demokrá
ciánk megszilárdítását eredményez.ik. 

Az alkotás, az építés szelleme és 
vágya hatja ál a közlekedés do'.gczólt 
azért, mert méltó társai akarnak lenni 
a bará!J szovjet sztahánovístáknnk, 
akik a szocializmus, de egyben a béke 
építői és védelmező! is. 

A nemes verseny meghozza a maga 
eredményét és elismerésél Ezt bizo• 
nyitják a napokban lezajlott azon 
unnepségek, melye!{en a megbecsülés 
es elismerés legszebb Jutalmait: az 
„élmunkás" kitüntetést, a „Kiváló 
munkás" kitüntetést, valamint a nve
reségvlsszatérítésböl járó többszáz ·10-
rlntcs jutalmakat osztották szét a ter
melésben élenjáró és példát mutató 
magyar sztahánovistáknak. 

Akik hátráltatják 
az épílésl 

6. André István főkapust, mert kar
társát szidalma1,ta, 5 szá:ro[ék fegyelmi 
bírsággal; 

7. Pál Imréné kahmznöt, hotránvos 
viselkedéséért elbocsátással; 

8. Sziintó I Matild kalauznöt, hűt
len pénzkezelés-.'rt, elbocsátással; 

9. Varga 19 István hegesztőt. illas
ságért és igazolatlan távollé!ért 5 
szá7,a lék feg, elmí büntetéssel: 

10. Tóka József !,e!anítctt munk:ist 
igazolatlan távol!étért 5 százalék fe
gyelmi bír5ággal; 

1 1 . Ledö András BHEV vonatveze
tőt. mert !o!ntásnál elmulasztotta a 
szükséges int�zkedések megtételét, 4 
szá7ali'k fegyelmJ bírsá<>P.al;  

1 2. Pinle5 József BHÉV molorveze
lől. mert szol!!ála!a elvégzését meg• 
tagadla, elbocsátással; 

13. Pintér Béal HÉV kala11zt h(H

len pénzkezelésért, nem jogerősen, el· 
bccsátással; 

14. Grázel B�!a BHEV segédmun
k�st. mert talá ll  l'1rgy'lt n�m adta le, 
elbocsátással büntetle a fegyelmi bíró
ság. 

Akiknek nem használ 
a ió szó . . . 

A. fegwlmi íélelek közül kiragadott 
fenti ne1uinv példa Is azt mutatia, 
hoizv a közlekedési dolgozók az or
sr.ágépités lcnmoly munkája mellett 

A bolseoik Pári. Sztálin elvt-írs 
arm tanítják a Pári, az állam és a 
J!Uzdasági élet kádereit vala
mennyi szov;et embert -. hngu le
f!yenek kérlelhetetlenek fof;yatéfos
sáP,aikkal szemben. ner,iliék a rn1m
llásokat maQas igém1esséwe a kri
tika és önkritika szellemében. 

A FOSZÉRT garageban azonban 
komoly hibák keletkeztek, amelyek
ről szakszervezetünk későn érte
sült. 

Az üb. az egyik élmunkás szemé
lyében 11em azt a szaktársat terjesz
tette fel kitüntetésre, akit a dolgo
zók javasoltak. Szakszervezetünk

A szo·, lef néo - amel11 l.en 1n- m•k nincs ugyan kifogása Halász 
Sztálin Pártjának vezetésével éoiti szaktárs ellen, tudjuk, hogy kiváló 
a kommunista társadalmat - �zét- s1.aktárs, a Párthoz való vi!-zonya 
.szakithaial!an egésszé forrt össze. is jó és már 19 1 9-ben részt vett a 
Ez IÍ/'fU vált lehetővé. hof?y feliártiík forradalmi harcokban. De azt is 
és le�ilzd�tlék a2 _akatfá:_l11okat. a fo- tudjuk, hogy az ott dolgozó szak-
1watekossogokat es lubakat. A szov. társaink öntudatos kiváló elvtár
(et né� köteles�éf!ének tart/a bátran sak, akik maguk is �eg tudták volna 
osszetorm a reJ!il. az e/avuf/at és • választani azt az elvtársat akit a 
támogatni mindazt, ami élen;áró, kitüntetésre alkalmasnak taÚ!nak. 
új és haladószellemiL. 

A kritika és az önkritika a szo .. ,. 
Joggal kérdezzük, vajjon lw-

gyan ér,ényesítjük a legszélesebb
körű demokráciát, ha nem ugy, 
hogy a dolgozók akaratának - a 
,;zéles tömegek kívánságainak 
szerzünk érvényt. 

nem a kitüntetett 

élmunkások k a pták, 

hanem erre a célra külön ,.kijelölt" 
valakiket', egy önkényeskedő szeméfy, 
és így sem a szóbanforgó Halás,z 
élmunkás szaktárs, sem Jancsek 
József szaktárs, akinek orszá�os vi 

szonylatban is a legl<iválóbb ered
ményei vannak, egyetlen fillért sern 
kaptak. 

Valahogy az a látszata ennek 
1

a 
sötét ügynek, mintha .,koma, sógor, 
harát" alapon osztották volna el 11 
visszatérítést és éppen azok nem 
részesültek belőle, akiket a legjob
ban megilletett volna. 

A kitüntetéseket megelöz5 érte
kezleteken megadtuk a szükséges 
tudnivalókat, hogy a dolgozók aka
ratának a legszélesebb körben ér
vényt kell szerezni, megírta azt <1 
Szabad Nép és a Népszava is. 

iet emb ·re// me<rn11i/vá1w[á.;a az 
e1<ész néo ÜJ!t/e iránt és ál/!tafa/,;s 
harc a szo•·;a/ista társada!om mé.r:r 
gyorsabb feilildéséérl. A hiányfJ5sá
J!Ok ktiat•ífá�ában részfves:mek a 
dolgozók széles tömegei. 

kat a dolgozókat, akik nem akarták hJ szüksé�es - eltárn' ítsák soraik A bolsevik kritika 
megérteni a becsületes építésre való közr.l, mert csak írrv tudják a vá ll 1 lat 

Elismerés és köszönet l!leti meg eze- iiheren őrködnek azon. hog-v az <ipítést 
ket az élenjáró harcosait a demokrá- hátráltató \·agy gátló emberekPl kc
ciának. de egvben megrovás llleti azo- moly hfm!eléssel figvelmezlessék, vavv

l felhívást, hanem helyette a rombolók, dnl<To,ói megvalósílani rzokat a maj!as A pár/szeroezetell fokozottan kel
a szabotálók sze:lemében hátráltatták célkitü�é�eket és l•öYe�P]m�nyekel. _ame- fik fel a riezef/j kárfnr•!1 érdeklődé
a fejlődés fol..,amatát. De demckrá- \�e�. !lept•nk boldogabb es, békesebb séf a kritika és önkritika gyakor[á
clánk elég erös ahhoz, bogy a 10 Jovo1et Jelentik: 

. sóra. Megtanítják őket arra. horw 
muoka ju!.llmazása mellett a rombolók Vann�k . olva_n dol1;cz6k i_s. ak1;mek ne bízzák el maf!ukat, ne alka{rnnz.,munkáját" is „jutalmazza". A válla- fegye!1;11 . iratain_ me_q alrg szarad� 1 zanak helytelenül úgunevezett 1-ó-

De hogy élhetnek egy üzemen be
Iitl a dolgozók a népi demokrácia 
által biztosított jogukkal. ha egyes 
személyek ezt a jogot kizárólagos 
tulajdonuknak tekintik. 

Az üb. titkár nem h ivatkozhnt 
arra, hogy nem tudta az elosztás 
módját. - Elrettentő például közól
jük ezt a súlyos és komoly hibát., 
amelyet - a  FOSZERT garage üb.-a 
követett el és ez:ekután elvárjuk, 
hogy az üb. önkritikát gyakoro[jQn 
és munkájából az ilyen hibákat ki
küszöbölje. Az ügyben egyébként 
vizsgálatot folytatunk. 

Jól dolgoztak 
!atnál míiködö fegyelmi bíróságo!· meg a tmt�. maris UJra a fegvelm1 . ., .�. " 
iénykedése és iléletei ezt mutat;.;;_ bíróság előtt állanak. Hiáha volt a t11?ut;7-tot • _ hane_m knt�kus szemmel 
(gy például: íe!;'Velmi hiróság jóindulatú, az en". I nezzek a torténoseket es ugyanilyen az Aulólaxi N. V. dolgozói 

1. Kocsis Gyul a  kocsivezetőt, merr hitö körülm�nveket íigyelembevevól értelemben foglalkozzanak saját ma-
11zolgálatából sorozatosan e!késet/, méltányos Hé!ete. Nem használt sem- {!atartásukkal és munkájukkal. 
amivel veszélyeztette a forgalom z ,. ..,it, mert ezek (Deli Péter zug-lói és A b • 'k k lt'k - , . 
varta'.anságát, 5 százalék fegyelmi bíl- Csermrly Ibolya hunr.áriai k�lauwk) _olsevi r I a trar:t1 vts_z?n!I_ Bizonyítja az, hogy 1949. év utolsó 

negyedévében 27.000,- Ft vlsszatéri
tetl összeget kapott. Ezen Ös5zegböl 
10 élmunkás és 14 kiváló munkás 
részesült 200.- Ft-tól 1 .000.- Ft-ig 
terjedő jutalomban, ezek között két 
i,pari tanuló. 

részben forgalmi iroda, részben 
Schönviczki forgalmi fönök. a rette
g-ett „Karaffa" szobája volt. m a 
szoba előtt kellett várakozni azoknak 
a gk. -vezetőknek, akiknek 1 2-14 órai 
munkaidő után elvették a lapját, ami 
azt Jelentette, hogy nem mehet addig 
sro!g-álatba, míg a forgalmi főnök el 
nem Intézte az ügyét, mely a leg
kisPhb �zabálytalanság esetén 2--3 
napl letiltás volt. Ez mind:g altól 
liiggött, hogy a forgalmi !önök úr 
milyen hangulatban volt. Azért a gk.• 
vezetők az ajtó elölt lévő falat mel) 
me'.lett so, ba ál lottak, sirató fa'.nak 
nevezték el. Ha a kg.-vezetö kocsira 
várakozott. mely 1av:tás alatt á! lott, 
a műhelyben vagy a folyosón kellett 

ságga! ;  nem ak�rnak a b�csületes dolgozók mutat�a . mel{ -' mankas polil1kai 
2. Balogh 6 Sándor ellenőrt, mel l sorai közé lépni. Hanyag és rossz érettseRef, partszera tudalnssági1t 

pén�kölcsönzésekkel másokat megkár1•· szclgálattel iesí!éssel rossz példiit mu- továbbá azt, hogt/ fölé tuti/a-e he
sitolt, valamint élettársa zálogcédt � latnak, amire itt nincs szükség. Itt luezni. a társadalom érdekei.t az 
lbpásába hallgalólagcsan beleegyezelt, osak a _ió p_élda, a becsületes munka egyéni. érdeknek. Meg kell érteni 
nem jogerősen elbocsátással; hasznos1.thalo. • • . hogy a kritika és önkritika ne'Tt 

3. Simon Péter ellenört, mert szcJI. � v�l,al:i_t c'ol_gozo! tu9Jak 1s ezt és kampány hanem mindennap s m _ 
De a legnagyobb jutalom, melyben 

az üzem minden dolgozója részesült, 
a Munkás Club. A január 19-ild üz:erni 
frtekezle!en Kuli ü. b. titkár bejelen
telte a Club megnyitását. Ertekezlet 
után megtekintjük a Clubot a gkv. 
�za'.:!arsakkal. a mühely dolgozóival, 
a Gépjárművezetők Szakszervezetének 
lö!itkáráYal, Tóth Béla elvtárssal, aki 
P!ismerését fejezi ki. 

!?'\lat közben szeszesitalt fogyasztott, �zert onfefalrlozo munkaval, munka- _ ' . , • 0• un 
5 százalék fegvelmi bfrsággal; módszerátadással észszeríi ke?demé- fwn/1 bnlsev,k f71'JCÚzere. A Part elo-

4. Horváth 25 István e'.Ienőrt, mert nvezésse! növellk tel iesitménvüket és szeraségéről ás a hibákkal szr:m
talált tárgvat �zabálvtalanul kezelt, ezzel a vállak! jövedelrr:ezöségét is; beni engeszte!h.etetlenséaröl - ar
nem jogerősen elbocsátással; ,:lö�cgíti� nép�azd�ságun� f_ejlődését ró[ a képess�grö[ van szó, hogy tu-

5. Suba Jáncs kocsivezetöt, mert a ? 1g:,: ?,1ztos1t12k raJll� �aru!o (�lada- dunfi-e a szeles tömegek aktfvitá-
Yállalat anvagából lopott, nem jogerő- .u� to_k� �ks végrehaitasat az UJ or- sára támaszkodua vezetni. csele-sen elbocsátással; szag cpitesében. kedni. 

A becsületes munkás, az igazi boi- A munkéísklub a mienk ! ténfmgnle. 
savik n"m fél a kritl':át/ol - a kri- A terem falán tévő Rákosi elv-társ 
lika nem gyengíti. hanem erősíti. A A szaktársak arcán öröm ragyog, képére nézek, eszembe jut „Tied ai A 13.550 1 1948. számú 

l{ormányrendelethez 
birálat csak azokban kelt félelmet, · mikor megtekinlik 8 helyiséget. A orstág, magadnak éplled" és valóban 
akik ellwnik a hibákat, vagy v!sz- falon nap Lenin, Sztálin, Rákosi érdemes volt jól dolgozn-i. mert a jö
szaélnek hivatali beosztárnkkal, kép, kör en kisebb képeken 8 vedelem nem a kapitalista zsel'ébe 

munkásmozgalom nagyjai. Körben a megy, hanem visszajut a dolgozói,hoi Knr�. rendelet�! szigorúan betart 

l

e_setleg nem _tart;ák tiszteletben az falak mentén kerek kis aszta'ok, ké• Haltenberger Samu. 11 sofförnyÍI� Ha valamilyen tőrvényt oagy 
rendeletet kőzelebbről megvlz�g,1. 
lunk, elsősorban azt kell megnéz. 
mink. hogy kik hozták és m.·ért 

hozták a törvényt - vagy rend:1/e
tet. Népi. demokráciánk minden tör
vény- és rende!etalkotása kizárólag 
a munkásosztály és a vele szövet
séges dolgozó parasztság - vala
mint a haladó értelmiség érdel1elt 
szo.'gálja. Nem lehet oitás tehát. 
lwgy a ml államunk rendeleteit 11s 
törvényeit nekünk kell betartanunk 
elsösorban, de ezen túlmenően éba
ren vigyáznunk kell arra, lwgy tör
oényeinket és rendeletelnket m'nden 
oonatkozásban az egész ország 1e
rületén mindenki által betartassn
nakl Itt van például a /3.550/1948. 

Korm. rendelet. Ezt a rendeletet 
kormányzatunk azért hozta. hogy 
az állam, illetve a kőziUe{ek tulaj
donában üzemben tartott gépjtirmfl. 
vek élettartama meglwsszabbodion 
és üzembentartási költségei csö/1-
kenjenek. 

E célok megvalósítása f eltétlenill 
szúksegessé teszi., íwgy minden 
gépjármilnek legyen beosztott_ és fe
lelns vezetője. aki a neki atadott 

gépjármüert felelös és a gépjárm[í.. 
uön előforduló apróbb hibákat saját
maga kijavítja és ezáltal megel,3zi. 
a nagyobb költségekkel járó javítá
sokat. A llarzdóan ellenőrzi. a gép
fármü üzemanyagfogyasztást, elle11-
ör;,,i naponta a gumik légnyomását 
/!.� résztvesz a munkaver,enyek/Jen 
azzal a céllal. hogy a reábízott gép
járma ilzembentartási kőltsége a le
hető legkisebb legyen. Mindez azón
bflll maradéktalanul csak akkor 
oalósítható meg, ha a 13.550/1948. 

juk es betartat1ukf allam érdekeit. nyelmes székekkel. csipke terí!ővel és kapital ista, mintagazdaságot létesített 
Betartatjuk az egyes vállalatve- A SzK(b)P pártszervezetel azert rrnvéis lámpákkal. A terem világLása Petenden, a tenyészállatai számára 

zefí', elutársakkal is, akik kii:!ljtt töreftszenek arra, hogy ne forduljon szelíd fényű, ízléses neoncsö,·ek. A higiénikus istállót épített, de az üzem 
nem egy akad olyan, aki a fenti elö egyetlen olyan eset sem. am/. ldP
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lokok

n mini·  do!gozóinak és a gépkocsivezetöknek 
re _elet _e .enere, � , ö�össeg II a(• kor helytelen ma[{atartást tanusí.ta- lapok, a terem mellett kisebb helyi· . t tt nd /1 • k • t [ · 

1 
en é e fo yoiralo napi apo ' sza t· a legcsekélyebb szociális berendezés 

donat képező gep1armuvet olyrrw- nak a kommunistak és párlonkívü- ség, ahol könyvek állnak a gep• sem JU O • 
don kezeli., mint a régi rend.szel' li.ek bíráló megjegr}Zéseioel szemben kocsi,·czetök rendelkezésére. sakk-kés7• Gondolataimból a telefon csengöje 
1ígyne11ezett úrvezető1·e - azzal a _ ezért adnak minden esetben iga- lr!ek szórakozásra. éhreszt lel. .i fulómüliety jelenti a 

JA. 531 .  számú kocsi elkészült. Pinélt 
hamis és álindokolássul, hogy uz zat a jogos kritikának. A nap minden órájában la rtózkod- András gkv. becsukja az elölte lévó 
lizembentariás kőltségelt az i.lymó- nak gkv.-k a helyiségben. Ha egv könyvrt. átveszi az inctílc\-lapot, dZ 
don megtakarított gépjármüvezetói. A tömegek. kocsi meghibásodik és ,javítás �céljából ajtóból mégegyszer visszanéz, látszik 
fizetés Is csök.l?.enti.. Ez azonban ke:i:dem ényei;;ése 

a mü�ely?cn van, a g,{.•v1_:�eto a vá- rajta. hogy nem szívesen hagyja Ht a 

nem fedi a valöságot, mert a válla• rnko:asl időt kellemesen to, lhetl el. g\'önyön1 helyiséget. Ugy látom O Is 
tatvezető elvtársak munkabeosztá,a A kritika é� önkritika az a rend- Leulve a kényelmes székre, akarat- átérzi. hogy most már valóban min• 

k f 
!�1111I i� visszagondolok a kapi' elis'a I den a miénk. nem engedheti meg a gépkocsivril ívüli. ontosságú eszköz, amely se- világ idejére, amikor a Club helyén Kucsma János. való fokozottabb foglalkozást, az gíti. az új gondolatok fejlesztését, a 

apróbb hibák kijavít.ását - a gumik 
légnyomásának állandó ellenörzésPI. tőmegek kezdeményezésének kibon-
Es az ilyen mulasztásokból eredő takozását, a tömegek alkotókészsé
károk rendszerint magas ősszegek- gét és Jó munkájuk további fokozá
re rúgnak, ami a gépjármúvezr:t:, sát. A kritika és önkritika rendkív1i/ 

Határozati Javaslato�ban !<övatelik dolgozóink 

megtakarított fizetését felülmúlja. 
Az ilyen gépkocsi nem vesz részt a 
munkaversenyekben de mind
ezektöl eltekintve -, nem is ellen

ragymértékben meggyorsítja az „új" 
győzelmét a „régi" fölött. 

a gyilkos kulákok 
A kritika és őnknti.ka rendkívül 

órízhetö az, hogy milyen célra, mi- nagy fontossága igen sok esetben 

. , 

sz,goru megbüntetését 
lyen utakra van igénybevéve, de ha t megmutatkozik az üzemekben és A Pécsí Köz/eke.dési K. V. dolgozói 
van a gépjármüre beosztott - te- gyárakban is ahol _ azok helyes fol�ó hó 19-�n megtartott szakszerve
lelős gépjárművezető, abban az 

1 
_ . ' . , I ze}1 _ napon 1e!háborodásuknak adlak 

esetben már kisebb a lehetős.ige alkatr:7azasaoal - 1avitanak a mun-
, 

ki_reiezést az alsószegedi a!jas gyilk�s-

annak, liogy a vállalat vezetője - kamodszereketi. sag�al kapc?°l�tban . •  Hataroza� Ja; 
· t . . · ·t · · t ·1 E . . bb te "l . k it'ka vaslalban kertek Partunk Kozponh varw igazl{a_o1;1- -, sa1a, p_r!oa e.e - gytk leg10 ru ete1 a r i Bizottságát, hasson oda, hogy ilyen 

/aira_ veszt. igen!jbe a gep1arm!lvet. és őnkritika kibontakozásának a tag- aljas fasiszta kulák gvilkosokat a 
Mindezeken tul az esetlegPs bal- munkásosztály kívánságának meg-

eseteknél - kihágásoknál ll bizto- gyülések, az aktfoagyülések, a párt- felelően a legszigorúbban büntessek 
sítói.ntézete.k a /3.550/1948. K'Jnn. bizottságok teljes ülései és a kon- meg. 
rendelet alapján kétségbe vonhatják ferenciák. A kritika ¾ önkritika a Szépüona doltozói felháborodással 
kötelezettségük teljesítését, sőt az káderek bolsevik neoelésének leg- és mély megvetéssel ít�llk el Kiss 
ilyen ügyekben eljáró hatósági köze- l1;1re lengvel�ápo!nai part!i'.kár e�v
gek k ilőn kihágásnak kell horw erősebb fegyvere és egyben halai- t�rsunk áll�has. �egyetlenseggel tor-

. • '. • • ' mas fényszóró, amely bevilágít/a azt lent meggytlkolasat. 
nunositsék azt a tenyt, hogy a gép- p0·-0 • sl A t ·b K V d 1 :.6! it • b I tt f 1 [ " •  · az utat amelyet meg kell tenn· a aro u O usz - - o gr 
k?cs . nem ? ::1 e__osz o. e e o, e., • 1 írják: .,követeljük, hogy a titoista 
hioatasos gep1armuv_ezeto_ gezette. tervek határidő �lótti teljesítéséért. ügynökökkel és magyar cink06társaik-

kal szemben a magyar kormány a 
legszigorúbb megtorlást alkalmazza és 
az elfogott gonosztevők felelt a leg
súlyosabb ítéletet mondja ki. 

A Fővárosi HéV K. V. dol(!ozól: 
.,A kulákság ezen bestiális kegyetlen. 
séggel végrehajtott gaztette nemcsak 
merénylet az otta ni fö!dhözjultatott 
újgazdák ellen. hanem egyben merény
let az egész dolgozó magvar nép el
len Is. Ezért a Fővárosi HEV K. V. 
dolgozói azzal a határozati javaslat
tal fordulunk a Magyar Népköztársa
ságunk kormányához, hogy a lengyel
kápolnai gyilkosokkal szemben a leg
sziporúbb büntetés! alkalmazza, amely 
az önturlatos dolgorók szerint nem 
lehet más, mint halál." 
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A DózsaGyörgy-főmühely dolgozóinak SZTÁLIN ELVTÁRSNAK 
ünne{Le 00-ll a tz.akt�evtJR,�eii nap, KOSZO NHETEM, 

Délután tizenhat órakor vidáman 
csilingel a műszak végét jelző csengő. 
A kijáratnál lévő bé!yegzöóra kö�ül 
aíonban nem je!enlkeznek a dolgozok; 
mindenki a feldiszitelt kultúrterem fele 
siet. 

Mindenki vidáman beszél, az arcok 
kipirultak. Hiába üvölt Ameri� hanf 
ja - mondja e!l)' k_ip.irult �r�� _ SZ) • 
sapkás - m1 megis [elep1tJuk .ha• 
zánkban a szocializmu_:;t és a k:p 1t.:1· 
listák előbb utóbb eltun_nek a .f�ldrol. 

- Harcojnak ám a kozleke,dcs1 dol
goz6k szerte a világon, - vala.szol a 
vele haladó idős.ebb elvtár�. ak!ne� a 
pártjelvény mellett élm_unkas ielve.ny 
dí,szlti a kabátját. A Part a �om,:nums: 
ták vezetésével ott van a kuzdok e.l�o 
soraiban. Mi most a munka . írontian 
győzedeJmeskedünk, több és JOb� ter· 
meléssel erősítjük a béketábort. _Minden 
kalapácsütés, minden m:gtakaritott !o• 
rint közelebb visz bennunket a szoc1a• 
llzmushoz. . 

A kullúrterrnet zsúfolásig megtöltlk 

lem Pártunk irányvonalát és tudom, - Mint SZIT-titkár, hatalmas fel
hof!Y csak úgy győzzük le végleg a ka. adatok várnak rám. Az ifjúságot job
pilalizmust, ha többet, olcsóbban és ban be kell vonni a munkaversenybe, 
jobbat termelünk. Amikor a tanítósegé- a brigádokat újra ke!I szervezni. a 
dem megbetegedett, gondolkoztam, szakmai továbbképzést műhelyen belül 
hog,• egy gép állni log, ezt nekem meg kell szervezni. De legfontosabb 
nem szabad hagynom, így kértem az feladat az etlenőrzés kérdése, meri az, 
üzem vezetőit, hogy az ő munkájá: hogy az ifik elmaradnak az „öregek" 
én végezhessem el. Mikor megkapta mögött - az az ellenőrzés hiánya is. 
az engedélyt, azon il!Yekeztem, hog

J 
- De kiküszöböljük ezt a csorbát is, 

minél jobban teljesítsem a rám \'ár ifi-napokon felvetjük és megvitatjuk 
tervet. és sikerült. .. Pártunk határozatát a termelékenység 

- Meg van elégedve az eredményJ. fokozásáról, határozatokat hozunk a 
vel? - tesszük fel a kérdést? _ végrehajtására, megmozdul a Dózsa 

- Nem, nem vagyok, még sokat k<I[ ifjúsága és felzárkózunk a többi dal• 
tanulnom szakmailag, ha most felszi· �zók mögé, azért, hogy az ötéves 
badulok, tovább képzem magam, sze- tervünket túlszárnyalva f jezzük be. 
mináriumokat hallgatok és alt sok.'.ll Elbúcsúzunk Cserhalmi elvtárstól, 
!af!u.lok. ami se11:it a munkám végre- kéz[ogásában benne van az ifjúi,ág 
ha1lasában. '.endülele. ereje, tetlrevágyása, a dol• 

Most már beszél, nem kell kérdezni. gozók felemelkedésének útja. 

Küldöttvá.las�tó érteke�leten 

jelöljük sztahánovistáinkat 
a� 

, 

ors�agos tanácsho�ásra 

a dolgozók, a ku!�úrmüsor. utá�. m�r 
hangzik Rein elvtars b:5zai;nol0Ja . .  A 
haroméves tervet 12 szazalekkal lul

teljesítetlük. Most t�ntetjük ki„ azokat 
a dolgozókat, akik ontudalos, JO �un
kájukkal elősegítették a terv tú!teliesí
tését. Ok a munka hősei, akikre a mű
hely, az üzem. az állam dolgozói mél-
tán büszkék. A Különös öröm a munkásosztály szá- Szlakszervezetek Oniz,á,goo Ta.- 1 .Azzaffl a mü.szaik.l értelm1séggel, 
mára. hogy a műszaki értelmiség a nácsa február 26-6.n „A sztJhá.n.o- amely Pártunk felhívására csat1a.-• 
szocialista munkaversenyek során mind visták országos �ko:zá*a" kozott a fizikai dolgozók ha.rcá.
S'iorosabban zá:kózik fel a dolgozók- hívja össze a magar nép legjobb hoz, hogy közös munkájukkal elő
hoz é$ segíti a termelési kérdések meg- fiait, a. dolgozó népünk élenjáró segítsék öL&ves tervünk idő előtti 
olttf!}jobban átforrósodik a levegó, a bia.rcosait, a magyar aztaihá.novis.. megv'3:lósitá.s.á.t. 
dolirozók csillogó szemmel figyelnek t.ák::8::__,._._......,....,.,_._ .-..11.. _ __,.., .__ Mi, a szakszervezet dolgozói ltö-
minden szavára, érzik, hogy róluk van .c.l.öU.liLlluv...,.......,un. '""' = ..,... tel= ·g� kké tettük' h 

k _.,_, ___ ., __ _____ ,_ .. _,..,_ ... se un , ogy szoc1-
&zó. Egészen izzó lesz a levegő, mi or ==� ''"''""·= a &=a:wo- al · sunk bb 1 • • .,. 

b · l 'b Párt e ető s ere • .:-•�'-'· ·· . b d t�-< =u gyorsa megva os1 ....... 
a eszamo o an a v z z · V1'>'-<UJ..LI> up':! �em a o�v- sát mo.,.,, elé tűz5 Sztahánov-moz· pér6l beszél. magyar nep ugye 18 Ennek ta,.. ....,-

A Párt neveli a munkahösöket. a náes:k • .. .; . a . ga.lom ta.nács!tozásán felmeriilö 
·ctahánovislákat, az élmunkásokat. A ' ozas.nak d�>ntő . Jelentősége kérdéseket, problémákat megold· 
Párt biztosítja a szavartalan terme• abban d�borodik ki, hogy ez itt ju.k, & Sztahá.nov-mozgalom to
lést és vis,zaverl az lmperiallsták Iá• általánositott tapasztalatok na.gy• vá.bbi sikeres feil&lését minden 
maddsait. A Párt vezeti és erősíti a mkrt�kben elősegítik az ötéves eszközzel támogatjuk. 
béh-efrontol A Párt győzelmeink szer• tervlink slikeres menetét és a.z idö-
vezöje. előtti végrehajtását. Januiir 30, és február •-e kö-

Megkezdödött a1! élmunkás jelvények Ebből adód.ik. hogy ha mi toko- 2'.6tti id5ben 30 élmtulCtá.sk�'."ilnk & díjak kiosztása. Egymás után lép- .7JOttabb mt,'1:.ékben toglalk02Urk a fl'llt megadott 1d5pontba.n kiM
nek az emelvényre Németh József. ,szoknak a frltétielelrnclt a biztosi- vített élmunkásk1ir gyűlést fog Gelte József, Kovács Odön, Cserhalmi tásával, amelyek ala.pja.i s-itaháno. tartani, ahol napirendi pontk!nt T\bor, Somogyí József, Zsédely Károly, v' ... � '-.'- feJ'löd'-• ... nek, -'·'·or tnél- ,,a szta.hánovlst.ák I. orsmgoa ta-()zsváth Sándor, Ternák Dámel. U>WJ..11:K = ""'-"' 

• Minden kitúntetett jutalmazásánél tán számíthatunk döntő sikerre. nú.�sina.k ismertetése, a sztá.. 
falzúg a dörgő taps, mely a munkatár- E,Jen feltételek közé tru-t.ozik él- 111.ni nrllszakba.n elért teljesltm.3• 
Ml� me�becsülését jeltik. Mindenki le!- munkádcöreink nagyobbfokú akt!• nyek ál�dó"ítása., és a tennelé· 
kesen ünnepli a munka höselt, akik vizálá.<ra.. élmunkrutkörök részére lrenységiln.k fokotlsa fog arerelelkes munkájukkal lendltlk elóre a m�elelő szakirodalom, !l'Z13Jtsljt.6 petni, mely ér�kezleten a l,e,gszé.. 
többi dolgozók munkáját is, magukkal blztositá,c,a, szovjet élen

i�ró szta.- lesebb !llunkásnyilvánossé.it előtt 
ragadva őket lelkesedésükkel. hánovistá.k munkamódsz;:-ének is- vMasztj,á.k meg a kllldötteket. 

Véget ér az ünnepi szakszervezeti Bizzu.nk abban hogy küldötteink 
hap. Utána Cserhalmi Tibor ifimun.- merotése és ta.nul:má.nyozása az ; . ' • . · 

kásnak tesszük fel a kérdést. Hogyan �iitó mozgalom keretén bel ill az meltóan fogiák kepvi�lni 8 Köz. 
iirte el, mi ösztönözte, hogy a munka- ú.Jitások gyors és btlrokratiltus lekedésl. &akszerveut dolgoz6it. 
�erseny során oly kiváló eredményt mentes elintézé<te. és végül a le- El6re a B20Ci'!Jizmtts tleyét 
ert el: 

1 hető lcgazorosa.bb kapcsolit meg• előbbre.vivő sztahá.novisták L or-
- .Mint SZIT-tilkár, magamévá tet. teremtése a müsza.ki értelmi-ségget. szágos t:anácskozásánalt sikeréért. 

A hazánkban most meginduló kul• 
túrforradalom, melyet Pártunk vezet, 
a Szovjetunió élen járó kultúrájának 
példáján, a közlekedési dolgozók 
munkásíróit ís megmozgatta. 

Különös erővel járult ehhez, a 
Sztálin elvtárs 70-ik születésnapjára 
tett felajánlások, a sztálini -műszak, 
a Sztahánov-mozgalom kialakulása 
hazánkban. melynek izzó hangulata 
szülte az alább közölt két művet • is, 
melyek Sztálin elvtárs 70-ik szüle
tésnapjára kiírt „A szocialista ern
bertfou" kialakulása hazánkban" 
című pályázatán, a vers, illetve 
novella terén az első díjakat nyer• 
ték. 

A Ml KrNcgONK . ' .  
lrta: PL!tH GYULA, 

(a UllafUredl Allaml Erdelltasút 
dolgozó Ja). 

•unkúok vaqyunk, - a vllág sztve. -
.. p. fllld, er6, halad.ts '5 llklll, 
ldrályok, grófok átka ellenére 
• ml úulónk lobog, szellemUnk 

tUndllkl!I , .. .  
Cuk eazme kell! - lgazaág ú ember 
a nyomorgók, rabuolgák 16nca 

széthaaad, 
, _,.. cealc haj4 - ml yaqi,unk a 

„ lllnllWI 

,.. 

elvt4ra csak tanulJ, tanul), • ne hagyd 
Ml vagyunk qy!lkere eqy QJ cr..:'::.� 
- lirclkk' 4q6 fáklya a szélben, 
eennünk azületlk mennydörqb 6s 6rtek 
ml vaqyunk QJ mosoly ú friss •� ' 
Minden a mi kezünk, minden 

d:lb;,7 • • • 

vállunk, a tettek v4qya t!I bennUnk. s elragad -
• zenit • nadir klb:t azllárd falat állunk 
- elvtárs Cliak tanul), tanulJ, s ne 

hagyd magad! 
Tanulj, - Yaqy tanuljunk eqyült mindig 

aSckor-. 
ha munkánk után pihenni térOnk: 
Mit hoz az tlJ tant, mennyi laz a 

tr•k-, 
hogyan foq fizetni Jl!vON a 

azérank • •  
Mit tetttlnk a:tok6rt, akik m6Q rabok, 
- hánymllllós gyarmat szabadult fel 

lam6t 
S amit nem adtak meg nékik a 

aúzadokl 
elvluallk ml .i;iy- a szabadság 

klncSl!t • • •  
. . , mert a -. cak hal<I, - ml 

vaqyunk a --• 
a a leqna�abb tl"Wk ma már az ember , • •  

EGY HAVAS HUt<OZNAP . . .  
lrta: MOLNAR GYtiRGY, 

'"' Pllviirosl Vlllamo5vasút KV P-• 
Vár'OII p.-u. dolqozóJa). 

Mint vaspor a m.ó.gMshu, repüllek 
is tapadtak a h6pelyh.elt: a 23-as oilla• 
mos hot11!okablakához . .  J 

vlzsg6.zatt. most �luezt, 1t sebességet. 
Néha hunyorgatott, amikor egy-egy 
7ól rtte{!term/Jtt hópl/14 11ágódott .:zz .zh. 
lakhoz és olyan érzése volt, milltha a 
szemébe repúlnJJ. 

Már a tanfolyam fJ.laff szerefle 
oolna úgy igazán elereszteni a ko
csit. de a..z oktatója ml!uiig vissz(lfar
tolta, Szint, mérgu 110/t ,s felesle
gesn,k érezte ezt az elő11tgyázatossá
got. lMntotta, hogy akta/ója nem bí• 
zik benne, holott úgy 4rezte, hogy tel• 
jtsen ura a kocsinak. 

D11 most már nincs mellette oktat6. 
felszabadultan, 6náll6an vezet. Az él 
keűnék mozdulata lrányltja a nagy 
testet, mely híven engedelmeskedik. 
Nem is nagyon /JántoMa. sűrű fékezés• 
sel a ketekeket. mert olyOlt. Jó hall• 
gatnl, mikor géppuskasurlí.en csattog
nak a keresztezése.ken. 

- Aztán kapaszkodjon .ím! - t1ál· 
totta vidáman a perronra kilépő Arasz 
bácsinak, akt igen jó kalauz hírében 
állt és bizony fejcsóoálva figyelte fia
tal kartársa munkáját. 

- Ne félts engem, PLsta, nem ,rsd 
én kl, de ez így nem lesz Jó - szólt 
Arasz bácsi -. ne fekJtsd el, begy 
mtuz.ka.verseny van! 

- A. gyors közlake�t dan a 
mu.nkaverseny � gyorsan 18 megyünk/ 

- Nem elég a gyorsaság, Pista, b/z. 
tonság Is kell a Jó közlekedéshez, amit 
Mm nagyon érzek a kocsidon. 

- Nem lesz ti( ba/, kalauz kartárs 
- r,álnszolt nem kis magabi:ztonság• 
tal Pista és r(myomta teljes áramra 
o kapcsolót. A motorok búgua vették 
fel a sebességet s a oonat után buk
fencet hánytak a hópelyhek, 

.A fiatal. oldám Baka$ Pista fo1<ta - Na-na. Pista, vigyázz és tartsd 
trös kezével a kapcsolót. be a szabályokat, hogy ualóban •• lu:>-

Btúlo( l'll'4\ túli •llll 11'Ud -.lő* �if/.eutő'' ,.._,.._ - dö[_möiú A,:aq 

hogy élmunkás lehetek és hogy összesen 56.000 forint a vissza. 
most 800 forintot kaptam vissza a térítés ös.szege, amelyből több mint 
nyereségrészesedés visszatérítésből, 2 1 .000 forint kerül kifizetésre, a 
mondotta az AFORT csepeli tele• íennmaradó összegből pedig nya
pének segédmunkása, Mellári Ist- ralót, könyvtárnt létesít az üzem, 
ván elvtársunk, a jól sikerült szak- hogy minden dolgozó élvezhesse a 
szervezeti napon. jó munka áldását. 

Sztálin elvtársnak, a felszabadító Horváth István üb.-titkár, majd 
Szovjet Hadseregnek, Pártunk küz- az üzemi pártszervezet titkárának 
delmeinck és a harcokban elért fé- beszámolója után, számosan szól
nyes győzelemsorozatok.nak. Rákosi tak a dolgozók a kitüntetésekhez, 
elvtárs bölcs vezetésének köszön-

, 
kihangsúlyozva, hogy az üzem át

hetjük, ho!O' ma egyáltalán nyere- lageredménye 106 százalékról, 1 17.3 
ségrészesedés-vlsszatérítésről és az százalékra ugrott és a legközelebbi 
élenjáró dolgozók kitüntetéséről be· célkitűzés a 125 sdzalék átlag• 
szélhetünk. folytatta tovább Mellár! norma elérése. 
lstv_án elvt�rs, a telep legkiválóbb A jó hozzászólások azt bizonyit-
seged_1�m,nkasa. . • ják. hogy az üzem dolgozói között 

A Jovőben pedig még Jobban fo„ kitünő a kollektív szellem. A mfi
gok igyekezni, hogy teljesítménye- szaki és adminisztrációs értelmiség 
met err:eljem. me� !izetésem . ezen jól működik együtt a dolgozókkal, 
keresztul emelkedik es egyre Jobban amelynek meg van a kellő ered· 
élek családommal együtt. ménye. 

Eze� a sz�vak egy egyszerű Az elvtársak ideológiaUag fejlet-
munkas szavai voltak, de ezekben tek, megértették Pártunk célkitűzé
a szavakban benne van a dolgozó seit a proletárdiktatúra tényét, a 
embernek szocialista építés hatalmas perspek• 

pártjához, osztályához 
va ló hő'sége, 

szeretete a munka Iránt. de kicsen
dül a jövőbe vetett szilárd hite is. 
A szemek az örömtől csil lognak 

tíváját, ezért megy jól a munka, 
Szakszervezetünk harcos üdvöz.. 

letét küldi az AFORT-telepek dol
gozóinak és további jó eredményes 
munkát kfvánunk elvtársainknak. 

amerr.e csak nézek a hatalmas és 
vadonatúj kultúrteremben, amelyet 
modem központi fűtés fűtött kelle-
mes melegre. Jan Rajnisz 

Mos.t hatalmas tapsorkán rázza Ra/zman., négyszeresen kitún.teiett meg a nagy ablakokat, a piros 
zászlck szinte megrezzennek az Sztálindijas rendezd, az „Utolsó éj
éljen kiáltásoktól. szaka" re11dezője készítette „A /Dl'-

Podolák Jenő szaktárs lépett a radalom költóje Jan RaJnisz" e. 
színpadra, hogy átvegye jó mun- lett filmet a lett Altatni MlloéS3 
kája jutalm�,t az élmunkás-kitünte• Szinlr.áz 'müoészelnek közreműkö-

!��i�i!s:�rlf�f.
t nyereségrésze- déséoeL. 

A többszörös újító kit0ntetése Hatalmas em.lékma dlt Rigába,r,. 

osztatlan örömet 
egy férfit ábrázol, aki kezéuel úd
uözll a fóPcirost. Jan R.ainisz, Lett-

keltett ország népi költöjének tiszteletére 
' állították fel ezt a szobormaoet. A 

m:ghatódottan mond köszönetet 

1

. film azzal kezdé5dík hogy a szoujet 
Partunknak és Rákosi elvtársnak a . ' 
szPt> kitüntetésért. harcosok, alighogy felszabadították 

Ezután sorra következnek a ju- , a oárost a német megszállás alól, 
talmazások: 800, 500, 300 forintokat t díszörséget állnak az emlékmü.'LéL 
OJZ! ki Kat<?I'a FerenC:_ a k�sikísé- Ug11 elevenedik meg Jan. Ra 'nisz 4 roböl lett vallalatvezeto e!vtars, ta- • ! . 

' 

lán ö a legboldogabb, hogy a dol- forradalmár kolt5 élete - uia a.z 
gozók jó munkájukért most meg- egyik szovjet filmesztéta - mint 
kaphatják méltó jutalmukat. egyetlen mü.oészi kén, 

b1ksi ia b11hdzúi ma/la Ilián a toló
ajtót. 

Oyorsan f óggtak a fordulók és gyor• 
san forogtak a gondolatok Pista fejé
ben. Bántotta, hogy Arasz bácst nem 
·tart/a koc,,/vezefönek. Miért? Hiszen 
már levizsgázott • ltt áll a kapcsn/6-
nál. Most csenget, TnOS't fékez, /lap• 
csol . • •  

K.éső ,stéb1n futott már a rmnat. 
A 10 órá., oáltá$ munkásait ,, haza• 
.�z4//ítoUák már. Pista hallotta ami• 
kor beszélgettek mellette, Mindegyik a 
mun,kaversenyr5l, selejtcsökkentéstől, 
normatúllelfesitlsröl és a tervről be
szélt. erezte azt .J lelkt.�t!dht a mun• 
kásokból sugározni. ami ót 1.� eltöl• 
tMts. ó Is a ttJrvért akar dolgozni, 
most már réfll oág11a szsrtnt mint 
lwcsiveutő. 

Peregtek a gondolatok. Eszébe ;u.
tntl " termelési ériekezlet. alwl ef[y 
lakatos felszólalt a kocslrongálók el• 
len, egy pályamunkás pedig a oágáng 
kopások kiküszöböléséről beszélt. 

FigUP.lni kudte kot:siiát. Az egyik 
kanyarban érezte a ten{!ely kis kocca
nását és a kereszl.ezése11 a kerekek 
apró llgrá&át és a rúgók rántdsát . 

- I gazu,k vr,lt a ft;Jszdlal.dknak -
nwruwlta magában di3bbenten -. mi• 
lyen erősen igénybe oan r,é;Je a kocsL 
szekrénq. ha gyorsan meR11ek a ki!• 
resztezésen és a ltanyarokban. A rú
flÓk megfeszülnek, hogJI /ékezzllt a 
rázódást. 

P�t11 elszéggelte maglt. Rájött. 
h„gg mennyire it(nza IHlll Arasz bá· 
csinak ö még nem kocsive.zetö, 

mondta indulás előtt Arasz bácsinak 
-, utolsó forduló, 

- rtgyázz. Pisla ocsém. legtöbb 
baleset az utolsó fordulóbOII. történik, 
mert sietnek a kocsiuezetök - felelte 
Arasz bdcsi, gotuloloa, ltogg Pisla Qer
srinJlpályának fogja használnt t&Z rU,. 
vonalat. 

- Figyeljen csak - mosolygott mo, 
gtib11n holdo[!an a iia/alabb 

Röuid 1ipje/, �t •:<engt,tey rns� 
hangzott az estében s megindult az 
uto!s6 fordulóra a 23-as v1ltattws. 

Lágyan simultak be a kerekek .zz 
első kanyarba, szelíden gurultak a ke
ros;,tezéseken, könnyeden dolgoztak ll 
motorok, Pista eslilogó �zemmel 11.u,. 
totta a sötétséget és végtelen biz,. 
ronság töltötte el. 

Arasz bdcsl csodálkozoo kukucskált 
kl 1% perronra. de nem szólt. ,nagá,. 
ban mo.wfyg,Jtt s megelégeaetten ddrM 
mögte, - észretérl :1.z öcsköt:I 

Pontos időre értek vissza a végát,. 
lomásra, majd beál,tak a pált1aad
oarra. Pista szeretettel búcsúzott el 
,1g_11 pillantással. a kocsijától s arra 
gondolt, Ju,gg na.gyOlt fog oigyáztu az épségilkro, Arasz bácsi szaJa.dt leszámolni. 
��Ja m.sgr,drto a lfoosl&zia ilor)ú,, 

� /(6sz3ndm, kalauz luJrldr,; ... ngu1tc>ttn 11,ut 
- Nincs mit, ltocsiveutő ltartára - ragaata meg és szorította mefl t4ncoy llezéotf Arasz btksi, majct fel• 

szállt a s.llOlgálali kocsi,._ 
Vidáman indult P'ista a cllikorgd h6ban közeli lakása felé Is M>kdig Cl/sszhangzott fülében 41 megszólítási ,,.kocsivezetö fltutársn. Utolsó fordu/6 előtt álltak a oé�dl· 

Úlmáson, Pistában nagq elhatároztú 
születel!l. A kocsiszín előtti lámpa féngudo.rában, oldáman hancúroztak o A4o 

... M,o,t [IU_e"-"',. � Ud4l! - €616.hf.ll., 
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A Terményforgalmi NV. dolgozói 

büszkén viselik 

az élmunkás kitüntetést 
A TerményfOTgalmi NV újpesti 

telepén január 1 8-án lelkes hangu
latú ünnepi szakszervezeti napon 
tüntették ki az élmunkásokat. Két
SZ<:'resen ünnep volt ez a nap a te
lep dolgozóinak, mivel ez alkalom
mal üdvözölték Fülöp ü. b.-titkár 
elvtársat is_ aki akkor, azokban a 
napokban jött vissza il szakszerve
zeti iskoláról. 

Fülöp elvtárs szakszervezeti napi 
beszédét azzal kezd1:e, hogy meg
köszönte a telep dolgozóinak, hogy 
lehetővé tették, elősegítették a hathetes állandó iskolára jelölésél 

Sokat tanultam az iskolán -
mondotta. - És most szeretném to
vábbi munkám során gyümölcsö
zöen fel is használni azt a tudást, 
amit ott szereztem. Nekem a figyel
memet az iskolában is az a felirat 
ragadta meg legjobban, amely arra 
figyelmeztet, hogy ,.A munkásosz. 
tály küldött. tehát számítunk rád". 
En igyekszem is valóra váltani 
ezeket a reményeket. 

Iván Miklós főtitkár elvtárs fel
szólalásában örömét fejezte ki, hogy 
a szállítómunkások is mind többen 
ismerik fel a szocializmust építő 
munka jelentőséget. Ahol az él
munkások jó példát mutatnak, ott 
a munkaverseny valóban tömegmoz-
galommá válik. És ahol a dolgozók 
két rétegének a viszonya is olyan 
jó, mint ezen a telepen, ott a fizi
kai és szellemi dolgozók ei?vüttmú
ködése az eredményekben is jelent
kezik. 

Tekintsünk csak vissza a multba, 
amikor a szállítómunkás semmi 
megbecsülést nem kapott és akkor 
látjuk, hogy milyen óriási utat tet. 
tünk meg előre a haladás útján. A 
szocializmus országát építjük s en
nek alapja a - munkai Népi demo
kráciánk mindent megtesz, hogy 
azoknak, akik kiváló munkájukkal 
kitűnnek, erkölcsi és anyagi támo
gatást nyújtson. Sztálin vezetésével 
felszabadultunk - miénk az ország 
- é." ígv minden lehetőségünk 
megvan ahhoz, hogy Pártunk irány
vonalát követve. a munká<sS:ígot, te
hát saját ma�kat, fölemeljük 
lflindenféle tekintetben. 

Bauer József üzemi párttitkár 
elvtárs, a sztálini műszakon elért 
eredménvek megtartásáról és foko
zásáról beszélt. Tudatában kell !en
nünk annak --- mondotta -, hogy 
jó munkával nemcsak az életszín
vonalunkat emeljük, hanem napról 
napra erősítjük azt a hatalmas bé
ketábort is, amely Sztálin elvtárs 
vezetésével, alkotó munkánk védel
mezője. A világ dolgozóinak egy az 
érdeke az, hogy dolgozni, alkotni 
akarnak. 

Tóth elvtárs ezután a válla lat ne
vében bejelentette. hogy a vállalat 
az élmunkásoknak pénzbeli jutalmat 
is ad, s rajtuk kívül még 2 kiemel
kedő teljesítményt elért dolgozónak 
is. 

Felolva;ták az élmunkások neveit. 
Iván főtitkár elvtárs feltűzte a fel
srolított és boldogan mosolygó él
munkásoknak az élmunkáskitünte
tést. majd kiosztotta a jutalmakat, 
s további jó munkát kívánt mind
egyik kitüntetettnek. 

Utána Fülöp ü. b.-titkár üdvözölte 
elsőnek a telep munkahőseit. 

Viseljétek elvtársak büszkén az 
élmunkásjelvényt - mondotta , 
mert azt a dolgozó nép adta nek
tek. Végezzetek ezután is jó szocia
lista munkát! A pénzjutalmon kívül 
kétheti ingyen üdülésre is kaptatok 
utalványt, Galyatetőre, oda, ahol 
réf;en csak a naplopó nagyurak 
nyaralhattak. 

Bodáné elvtársnő, a vállalat fő
osztálvvezetője üdvözölte ezután az 
élmunkásokat. Della elvtárs, az 
élenjáró dolgozók példájának köve
tésére hívta fel a telep dolgozóit, 
majd a szegedkörnyéki gyilkosságra 
utalva, felhívta a dolgozók figyel
mét arra, hogy vigyázni kell, merl 
az ellenség nem alszik. 

Gábrics, Győző Amália, Tauber 
elvtársak felszólalása után Fftlöp 
ü. b.-titkár zárószavaival ért végett 
a telep dolgozóinak �z a szép- és fe
lejthetetlen ünnepi szakszervezeti 
napja. Még az Internacionálé hang
jai is magasabbra szárnyaltak, mint 
máskor, az egyszerűbb szakszerve
zeti na[}okon. 

A beteg?átogatók 

a do lgozók támasza i 
Tisztelt Szerkesztő Elvtárs! 

Örömmel olvastam a „Közleke
dés"-ben a bete:tlátogató-munkánk
ról megjelent cikket. És a cikk elol
oasása után méginkább átéreztem, 
hogy milyen fontos a mi befe[{
látogaió társadalmi munkánk. En, 
ha beteg munkatársamat meg
látogatom. mindjárt merr[átom hof!.IJ 
komolyan beteg-e, vagy nem. Ha 
beteg, iparkodok Sef!íteni ra;ta és 
eltátni ió tanácsokkal, ha rá van 
szom'ua, sef!Pi!lt is szerzek neki a 
vállalafunktól. De nagyon sok eset
ben más szempontból is megnézem 
a helc;zetét. hátha a család körül 
van valami baj? 

A beteglátogatás alkalmával el
magyarázom azt is, hogy milyen 
voli az a szégyentet;es mult, ami-

kor nem törődtek a dolgozokkal. Aki 
segítségre szorult, azt a jótékony
kodók mindig megalázták. Most mi 
dolgozók segítünk egymáson, öszin,. 
tén, becsületesen. A népi demokrá
r.in intézmén(Jesen segít a munkánk
ban, mert ez az ország már nem a 
lókéseké. hanem a miénk, dolgozóké. 

A beteglátogató-munkái. azért is 
szívesen végzem, mert ilyen módon 
mi, dolgozók jobban megismerhet
jük egymást is. A felg_ttóf!uuláshoz 
ctgyanis az orvosságon kívcil szere· 
te/ is kell. Akinek visszaadtuk az 
életkedvét. az előbb felgyógyul, 
előbb részt tud venni ú/ra a terme
lésben. I gy aztán a szocializmust 
még hamarább e/érjük. 

Arvai Józsefné, 
Allami Irodatakarító Vállalat. 
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Családunkban 

két élmunkás van 

- dl�ám é.J én 

1950 fefmrlr L 

,,Szerkesztő Elvtársi A Pártbi
zottságnak termelékenységünk eme
lése érdekében 1949 augusztus 
30-án hozott emlékezetes határo
zata napján tíízték édesapám, Si
mon Mihály pályafenntartási dol
gozó mellére, a termelésben végzett 
élenjáró munkája elismeréseként, 
az é:munkás kitüntetést. 

Megalakult az első női brigád 
Soha nem fogom elfelejteni azt „T. Szerkesztőségi 

a napot! Büszkeség és öröm töl- Mi, a Füzessy Arpád főműhely dolgo-
tötte el egész családunkat. Másnap, zó� J_elen!Jük, hogy megal!!utlt az 
amikor Pártunk és Rákosi elvtárs ' elsö n?• �ngá�u� a prod�k!•v mun-

k intő szavait olvastam, elhatároz- ká! vegzok . kozott. A br1gad tago 
l h · t · , k ' l 't k" szarna hat fő. all!, .. o�y 1 1ym_un as e e1;1re ne ,1" Megértve a Pártközpont 22-én g}'.ur!wzok ef} 1s a, munkanak es megjelent határozatát, látjuk azt az 
melto leszek edesapamhoz. utat, amelyen nekünk - dolgozó nők-

Bevallom őszintén, eddig a napig nek - haladnunk keO. Célkitűzésünk 
inkább a sport és a ku;túrmunka az, hogy a szocializmus építéséből az 
érdekelt, de ettől a naptól kezdve a ötéves„ terv. ki:retén b<;liil f!1é}ó½éppen 
termelés kérdéseivel kezdtem fog:a1- k!���y�k reszüket.

" 
Pe�d�ke_�ul állana� 

kozni. Mindennap átolvastam saj- e_2:.1•n: a �ry wzovJe.uruo_ dolgozo 
t · k t 1 · • t ,  t , - d no1, aktk a ferftakkal egyenlo jogokat 
?n erme est rova _a es mm, en éiveznek és egyer!ően vesz!k ki ré-ftgyelf:1e°: • m�n!tam termeleke- sztiket a munkából Is, amiért a jutta-nyebbe tetelere 1ranyult. tásukat is egyenlően kapják meg. Mi 

Érdek'.ődéssel fordultam idősebb 
és gyakorlottabb elvtársa im mun
kamódszerei felé és napról-napra 

is e-zen az úfon h�-:idva keuljük meg 
brigádmw,kánkat, célul kitűzve a. ter• 
me,ékenység növelését, a selejt csök• 
kentését, a minőség megjavítását és 
az egyéni verseny kiszélesítését. Meg
mutatva a többi dolgozó no társainknak, 
hogy a közös munka alapján egymást 
segítve nagyobb eredményeket fogunk 
el��l'i, mint eddia. ., 

Feladatul tlí.zzük ki, hogy azt a mu� 
kát. amelyet most végzünk, olyan töké
letesen tanuljuk meg, hogy szakmun• 
k?.55á váljun!,. 

Ha így végezzük munkánkat, sokkal 
hamarabb felépítjük hazánkban a szo
cializmust. 

Ar,,-v�lt1s J� zsefné 
brigádvezető". 

merészebben és bátrabban kezdtem 
alkalmazni azokat. Szerettem volna 
úgy dolgozni, mint Muszka, Kék és 
Horváth elvtársak és a többi ma
gyar sztahánovista. 

Jött a számomra örökké emléke
zetes sztálini műszak. Már a fel
ajánlási munkákkal kapcsolatban 
is szép eredményeket értem el, mert 
vállalt feladataimat jóval a kitű
zött határidő előtt teljesítettem. 
1 949 december 2 1 -ét Sztálin elv
t:irshoz méltóan akartam megünne
pelni az általa legjobban megbe-
cs111t ajándékkal, a termelő munká
val. És sikerült! 

A kórházban adtuk át a munka hősének 

az élmunkás kitüntetést 

Sikerülnie kellett, mert eredmé
nyes munkám a béketábor, a dol
gÓzó nép. a haladó emberiség ural
mát szolgálja és áthatott Lenin és 
Sztálin elvtársak tanítása, mely 
szerint a kapitalizmust legyőzni 
csak a munka eddig soha nem ta-
11aszta lt termelékenységével lehet. 
A sztálini műszak napján egyes 
munkákkal kaocsolatban 494%, 
1 544% és 4023%-os eredménveket 
értem el, egész napi átlagteli�ítmé
nyem pedig meghaladta a 870 szá
:,;alékot, mlvnek következtében óra
keresetem megközelítette a 30.
forintot. 

Családunkban már két élmunkás 
van. Édesapám és én. Elhatározá
somat keresztülvittem. Méltó lettem 
édesapámhoz, de legszebb álmom 
is valóra vált, amelyet nem adnék 
a világon semmiért, tap:ja lettem a 
Pártnak, szebb és boldogabb éle
tünk harcos élcsapatának. 

PÁRTUNK 
NEVELTJE . . .  

„Kedves Szerkeszt6 Elvtiirst 
A napokban Kőbányán Jártam, hideq, 

zimankós ldli volt, erősen faq tolt, a 
Járda életveszélyesen csúszós volt. Már 
majdnem elértem a vil!amostnery:.S:llf.1 
amikor a 37-es már bent is volt és mire 
odaértem bizony már mozqásban volt 
- elindult. Búsan néztem maqam elé és 
tatolqattam a következményeket, azaz, 
hoqy leqa lább 1 S percet kell várnom a 

nyílt pályán maró hldeqben, mlg újabb 

Este iél 8-at mutat az Uzsoki-kór
ház órája. Csend van. A látogatási 
idő lejárt, csak a beosztott ügyele
tesek vannak talpon, őrizve a bete
gek álmát. 

A kapun most négy férfi lép rbe. 
Egyik a portáshoz lép, szabadság
gal köszönti és szól: .,Elvtársam, 
Horváth Péter elvtársunkat keres
sük, a Sallai Imre autobusz-fömíí
hely do!J?:ozói nevében jöttünk, az 
élmunkás kltüntetést szeretnénk be
teg munkatársunknak átadni. 

A portás elvtárs készséggel adja 
meg a kért felvilágosítást; I. emele
ten balra, 152-es szoba. 

Tiszta fehér szobába lépünk, 
benne ágyak, mint a többiben, de 
most mégis más. ünnepélyessé te
szi az az esemény, hogy a súlvos 
gyomorvérzésben szenvedő dolgozó
hoz eljött a Párt, a Szakszervezet, 
és az üzem. a kiérdemelt kitüntetést 
és munkatársai együttérzését el
hozni. 

üdvözölve bet� elvtársunkat ál
lunk betegágya körül, majd Taisz 
Károly elvtárs szakszervezeti terme
lési f�lelős beszél : Horváth elvtárs! 
A magyar nép állama ma még foko-
zottabban mint a mult évben jutal
mazni kívánja a termelésben kiváló 
teljesítményt elért dolgozókat. Igy 
Téged is. mint az autobusz-főmü
hely egyik legréaibb szocialista har
c-osát aki kiváló szaktudfü,ával a 
termelésben élenjárt, népi demokrá
ciánk az élmunkás jelvény viselé
sére érdemesnek talált. Viseld a 
munka megbecsülésének ezen jelvé
nyét olyan szocial ista öntudattal .  
mint amilven meptisztelést jelent e>. 
a mngyar dole-oznk társ�d11 lmában. 

Mély csend van a szobában, az 

elhangzott szavak, mint népi demo
kráciánk erejének ékes tanúbiwny• 
sagai terültek szét a kórházi �to• 
bában. 

A gyönyörű szép élmunkás jel
vény ott csillog Horváth elvtárs fe
hér kórházi i ngén a szíve felett. Be• 
szélnie nem szabad, de m inden han• 
gos szónál ékesebben fejezi ki mon
danivalóját a sokat sze.•wedett mun• 
kásarcon legördülő két könnycsepp. 
Az élmunkásjelvény, népi demokrá
ciánk diadalát, a két könnycsepp 
pedig népi demokráciánk iránti hála 
és bizalom jelét csl!logtatja felénk. 

A mély megilletődés látszott a 
többi beteg arcán, szinte vele érez• 
lek, a kitüntetett munkástársukkal. 

Kiss Géza üzemosztályvezető elv
társ az 500 forintos jutalmat adja 
át beteg elvtársunknak bátorító lés 
biztató szavak kíséretébe11. 

Fekete Sándor pártkiideres elv
társ a pártvezetöség nevében kíván 
dolgozó társának mielöbbi felgyó
gyulást. 

Biztatóan hangzik a beteg felé 
minden szó, szinte láts?.ík rajta, 
hogy máris bizakodóan néz felITTó
zyulása elé. 

Búcsúzóul Tausz elvtárs még rá
helvezi Horváth elvtárs takarói 5ra a 
Galyatetöi élmunkás-üdülőbe szóló 
beutalást. hogy a kórházi felgyó
gyulás után ott pihenje ki a beteg
ség szenvedéseit. 

Csendben csukódik be a látoi;!a• 
t6k után a I fi2.es betegszoba a ftaia. 
Az t!lvtársak elmenh·k. de itt ma
radt 1-Jorváfü elvtárs sz•ve fól;;tt a 
mag-var dufgozók .. � · 1

-
1 -rt é'--,i�kafá• 

�át f-, ;rrf('fé\ -=lmunká� csi1la,!. 
SZILAJ SANDOR 

37•es futna be. 
Most Jött a meq!epeté.s. A kocsi las

sltott. sót meQ Is állt. Es eqy udvarias 
mozdulat ktn·,ritotta a vezetö mella! 1 
rácsajtót és én boldoqan száll'am fel. 

Takarékosltod_lunk a nyersaty;ggil 
Meqköszöntem a vezetönek előzékeny. A qazdaságos termelés eqylk feltétele sétttko:m��,r?é1�!

1J�:yes:!1zd�:;-:,qt:o�e. és nem is utolsó, a nyersanyaqqal való 
mény felett, mert meqlepö és szokat- i,��

a
o
r
�o t��

a
�j����

á
q. naqyréSZéhez a lan volt. A vezető nem eqy fiatal. szép nyersanyaqokat külföldr·c51 kell besz� n6vel, hanem eqy Idc5sebb, tör�dött dot- r ezni és azokért vaqy valutát vagy ha„ qozóval volt elózékeny. Ez csal< a Ma .,eaj tcrmól��ket kefJ adni. 

gyar Dolqozók Pártjának taqJa lehet. Minden fillér amit külföldi anyaqért 
- lqy én m,iqamban. - mert csak a ml kell kiadni, a kapitalistákat eróslti és a 
Pártunk neveti taqJait abban a szellem- hazai tennetésben súlyosan esik latba. 
b!n, hogy mind_enkivol szemben ember- A nyersnyaqtakarékossáq annak felsegesek és sz1velyesek leqyenet<. kivéve Aoigozásánál nem azt Jetentl, hoqy a ellenséqelnket, akiket Izzón kell qya- készltendö termelvény fölösleges t:,ka
lölnOnk. . rékossáqból sHányabb · kivltelú, vaqy 

Véqére Jártan, a doloqnak, fefteve- más módon hiányos leayen. mint ami
sem nem csalt, a vez�t-6 Slmpn IX. Is� nőnek a vele szemben tlm �:::!ott köve
ván, a Hunc,árla p. u.-ról, tényleg pár te!mények meqkfvánjál<, 11anum azt 1e
tog már 1 945 óta, amit a véqállomá lenti, hoqy a nyersanyagot IÁQY kell 
son tlSle tudtam meq. meQválasztanl, hoqy a meqmunká'ás 

Gratulálok a BSZKRTnak, de k0lön6-- után abból a lehet6 Jeqkevesebb for
sen a Pártnak, amel ynel< neveltje ez a qács és hu ,a dék legyen. 

derél, melós, aki meqm:.itatta, hoqy ml- Ezt a hulladékot Is össze kell gyUJ
lyennek kell (enni az úJ embertipus- teni ös vaqv további tennel,,�nyek elö-
nak. á!Htás.ára kell felhaszn.i1ni, ha arra 

Mennylvel könnyebb l!s vidámabb mód van, vaqy fémhulladél< újabb 
lesz �letOnk, ha sok I lyen elvtársunl, 

1 
beolvasztásáról kell gondoskodni, 

lesz. Engedje meq Simon IX. István hogy .abbol i:.Jból használhato nye�s
alvtársam, hogy qondolatban újra meq- anyaq, vaqy féJkész qyá.r�mány leq)'en . 
szoritsam azt a becsiltetes kérqes te- Az automobilJavftó Iparban ezen 
nyerft és sok-:-,ok Simon IX. kstv:m� 1 nyersanyaQt:aftaré"rcoSSciqnak s.!Jn•. •.=slan 
klvánJak ""'"' demot,r,kclánl,nak. lehetósége van. Hezd6dlk -,�za•. •1<><1v 

Foqad,t - ·-•·esztd Elvtárs "'� - ész aH<atré.cekdt ne eserlíJ{h,.... ---!l'� 
. tem M :...· ,. bo<JY adJon he!vet lúp- �qe5-en. i •ában en-, _ ·s1s közlen"'.énvnek, Elvtársi l!rtem alatta pld. azt, hoqy a fék-

lldvözlet\l!I: Hanqya Marton s. k., 
I 

betétet nem szükséqes cserélni akkor, 
vasas.h 11\!Jlt ut sok ld�ei, t-,&Zfl•. ha • l.tqy 

sárgaréz vaqy vl!rösróz szeqecsfef már 
súrc,ija a fékdobot. de egyéb'<ént :1 betét sokszor még 3 mm vastaq. 

Ez a fékbetét még sokáig használ, ható, tekintve hogy a s1.:E:<;ecsfeJ lá
qyabb a fékdoonál és (eqtöbb e,etbett 
a fé!cbe'étnél is. 

Nem kell félni attól. hoqy esotleq • 
fékdob menne tönkre. 

A fékb..,tét egyé»ként 1 ram v,füo'1:,, 

�flf�s 1��ri��t·1�tw. t���;"6a 'f�t1�tz 
annai< kárát látná. Vaqy ért•m a taka
rékosság alatt azt, hoqy eqy kormi\ny 
kcre-szttenqelyt, mikor az perscly.iqya,. 
zásban me<ikopott és kotyoq, tljabb per-, 
se!yezés el6tt át:<1;sz6rOIJOk, lqy � ko
pást eftávol itJuk róla s .:.1 ti:.Jmé•etes 
perselyekkel összeszerelve„ ismét t. 
v.ibb használható. 

pe�se�;�J;�! pv:.i�� ��
6
kJ���:.'t':! 

szembeállítással azt szeretném klck>m
bontanl, hoqy a takarél<ossáq ieqye„ 
és=szera, dc ne vigyük túlzásba. As ., ;wban eqv ;.nv�'""hi takar1MC'!:'sáqi Mc> 
dot a Jnvitás folyamán kész1tenrlö P""" 
se'ver::"nél l<el l szem elótt tartarti. 

E!s,'isorban a bronzanvaq mlncSsegét 
,íny l<&II meqváfasáanl, hO<Jy az a l<Í
.,e!elményaknak leqJobban meqfalel)e'1. 

A }:;-:•:-r6'<"-"iSánra. v··!i:', t¼'c:-.:1 �z.áh1ti
lar, meqoldást eqy cikk ker„t<lbe:, t,rc,"a'nl nem tehet, tt,váf.1bl r,rob émak,-.a ó,; �zok megoldásáról legkö·,�l<lbb ni> 
lunlco 
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A KÖlUKEDÉS 220.000 smmzrn DOlGOZliJA ÜDVÖZU 

A SilAHÁNOVISTÁK TANÁtSKOZÁSÁT 

ÉS EREDMÉNYES MUNKÁT KIVÁN 

A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉNEK MEGCYORSHÁSÁBAN! 

l 950 február 20. 

Pártunl, határozatának A Ferencvárosi Fütól,á• Lengyel• 

yégrehajtásával brigádja asz SOO hni-es ,no•galoni 

biztosÍtjuk sztahánovistáink ,neghonosítása céljából sszo�ialista 

tanáeskozásainal, sikerét versenyre hívja hi a• orsság 
A Sztahánovisták 1. Országos 

Tanácskozása jelentőségében 
messzemenően kiemelkedik az ed
digi hasonló értekezletek és kon
greszusok közül. 

Most először jönnek össze az or
szág minden részéből a munkáso
kat, munkásnó'ket, értelmiségieket, 
ifjúmunkásokat képviselő magyar 
sztahánovisták, akik követve a szov
jet sztahánovisták példáját, szocia• 
lista versenyünk egy újabb maga
sabb formáját hozták létre. 

Az ország vezetői, élükön szere
tett Rákosi elvtársunkkal fogják, 
munkaversenyünk hőseivel, üzeme• 
in'k legjobbjaival megvitatni a ter
melés legidőszerűbb kérdéseit, for• 
radalmi mozgalmuk: a Sztahánov

·mozgalom továbbfejlesztésének és 
szélesítésének tovdbbi feladatait. 

A kétnapos tanácskozáson, amelg 
február 25-én oeszi kezdetét, -

igen, fontos szerepe van Rákosi do
társ hozzászólásának. A tanácsko
záson Apró elotárs beszámolójáhaa 
értékeli Pártunk Közpon.a Vezető
sége határOZtJta a{apjá,s a Sztahá
nor,,..mozgalom eddi�i eredményeit 
is lúányosságait. l.smerleü azokat a 
to,pasztalatt,kat ts, amelyek jellem. 
:.tk alig néhany hónapos •'rnpzga/1-
munlwt., továbbá az.oka� a ieladate>-. 
Itat, melyeket a Központi Vezetőség 
ha.tározatából kiinduloa kell oégre
hajtanunk, hogy Sztah.ánoo-mozgal
munk egé6Zségesen fejlődhessék to
páb6. 

A tan"á"cskozison Ífo1gozóink 
bizalmából résztvevő 480 

mahánovista küldöttek legjobbjai 
hozzászólásaikban fogják köz
kinccsé tenni a termelés forradal
masításában szerzett tapasztalatai
kat, fejlett, új, élenjáró munkamód
szereiket. Fel fogják tárni a terme
lésben meglévő hiányoS'sagokat és 
saját gyakorlati példájuk ismerteté
sével tesznek javaslatot azok kikü
szöbö1ésére. 

A tanácskozás íelentóséaét emeli 
a szovjet sztahánovisták kütdöttei
ttek jelenléte és hozzászólása. A 
szoojet nép őszinte, mél!! barátsága 
jeléül elküldte legjobb fiait arra a 
tanácskozásra, amelyen népünk a 
szocialista épftés meggyorsításának 
feladatait oitatja meg. 

A közlekedés többmint 200.000 
szervezett dolgozója örömmel és 
büszkeséggel üdvözli !van Panyio 
mozdonyvezető elvtársat, a Szocia
l ista Munka Hőse érdemrenddel ki
tüntetett sztahánovistát, aki a köz
lekedés- és s-zállítóipari dolgozókat 
képviseli az országos tanácskozá
son. 

A tanácskozásnak legdöntőbb fel
adata és cél ja, hogy Pártunk Köz
ponti Vezetőségének határozata 
alapján kiértékelje a mozgalom 
eredményeit, rámutasson a hibákra 
és meghatározza a követendő utat. 

A közlekedés szervezett dolgozói 
tisztában 1annak azzal, hogy a ta
nácskozás országos méretű tapasz
talatcser-e lesz. A vasutasok, közúti• 
közlekedési alkalmazottak, hajósok, 
gépjármüvezetök és szállítómunká, 
sok, repülök és kikötőmurtk�sak kül
döttei felkészültek és a rendelkezé
sükre álló két napon munkamód
szereik, tapasztalataik ismertetésé
vel a többi üzemek dolgozói köz-
kincséw teszik sztahánovista 
munkalllÓli&ZeteikeL •-

D zemeink dolgozói el vannak öss•es t,asutas dolgo•óit 
szánva arra, hogy Pártunk 

Központi Vezetőségének határozata A nagy szocialista Sz.evjetunió hős a lapján még nagyobb erővel és len- Vörös Hadserege öt esztendővel 
dijlettel emelik hazánkban a szocia- eJlelött szabadította fel hazánkat a ná
lista termelést és újabb, hatalmas cik és fasiszta magyar cinkosaik nép
eredményekkel fogják ünnepelni áp- eUenes uralma alól. 
rilis 4-ét, hazánk felszabadulásának A Szovjetunió és Sztálin elvtárs 
ötödik évfordulóját. nemcsak a szabadságot hozta el ne-

Büszkén állapítjuk meg, hogy kÜIII<, hanem gazdasági és po!.itikai 
dolgozóink közül azok foglalnak he- seirítsé2ével állandóan mellettünk állt. 

hogy gyors.ui és biztosan haladhaslyet a küldöttek soraiban, akik sunk a felemelkedés útján. Most is Sztálin nevével indultak harcba a elküldte hozzánk egyik legjobb szta
szocialista építés nagy ügyéért és hánovista mozdonyvezetöjét, Pányin 
akik ebben a harcban a legkiválób- dvtársat, hogy se gítsen nekünk a 
baknak bizonyultak. Akik jól hasz- sztahánovista munkamódszerek elsajá
nálták fel a szovjet sztahánovisták tításában. 
tapasztalatait és rendszeresen 200- A Szovjetunió támogatásával, nain-

olcsóbbá tételén keresztül elósel(iteni 
népünk és a magWlk életszínvonalának 
emelkedéséL 

Az 500-as mozgalomba számít mind 
az .• teljesítmény, amely az eddigi 
napi átlag km növelését eredményezL 

Mi, a Ferencvárosi Fütöház dolgo
zói mej!'teremtettük az 500 km-es 
moziraJom előfeltételelt és felhívjuk 
az összes fűtöházak dolgozóit, hogy 
kövessék példánkat! Alakíts.'l!lak 500-as 
hrigádokat és komplex-brigádokat! 

Felhívjuk továbbá a forgalmi, ke
reskedelmi, pályafenntartási és u 
egyéb szolgálati ágak dolgozóit, hogy 
szorosan kapcsolódjanak az 500-as 
mozgalomhoz! Csak a becsületes kol• 

lektív munka, a szoros együttmmrodés 
hoznatja meJ? az 500 km-es ver
senymozgalom teljes sikerét, melynek 
nyertese a dogozó magyar nép és 
benne a magyar vasutas( 

Mozdonyvezetők, füt6k, �utas 
dolgozók! Csatlakozzatok ver· 
senyfelhívás,unldioz, indítsuk meg 
és szélesítsük ki hazánkban az 
az 500 km-es moz:galmatl Meg
győződésünk, hogy minlien becsü• 
letes vasutas dolgozó velünk tartt 
l:ljen dolgozó népünk uözelmelnek 

szervezője és lelkesítője, a �gyu 
Doli<)zók Pártjai 

a MA V hnncvírosi flítöhiz 
Leogyel-11rigidja. 

Pártunk és szeretett �ákosi elvtár-300 százalékot, vagy annál is töb- sunk vezetésével és irányításával fel-bet érnek el a szakma legjobb muo- építettük lerombolt vasútunkat, sőt 
d • 

Pá • lvfá kása címéért folyó versenyben és továbbfejlesztettük, és ma már ott tar- Iván Fio orov1cs ny1n e rs, 
kiváló minőséggel, selejtmenlesen tunk, hogy túlsziÍlllyaljuk a háború 

a Szoc1·a11·sta Munka Hő"sének, dolgoznak. e'ör: telje•íhnénveket. 
Olyanok foglalnalc helyet a kul- Ml, vasutas dolgozók, kemény mun- h ' • tá k döttek soraiban, mint Tóth lll. Já- kinkkal hozzájáratunk a hároméves a kiváló szoviet szta anov1s na 

nos, Bartos József, Erdélyi Julianna, terv sikeres teljesítéséhez. Elmond-
Csabai János, Lindner József, Bá- hatjuk, hol!Y van már vasutas sztahá- látogatása 
zár Elemér, a vasutasok; Páltczél novista-mozga!om. Vasútunkon kis.zé-

Jesrut . szocialista munk.tversenv, az: a Vasutas s-'!!lokszervezetben Lajos, Szeker'!.S E.rzséhet. Strem.ler egyéni verseny kezd tömegmozgalonnná ..-.u 
Mfüá[y, a hajóso'k és a repülők; válni és meghonosodott milunk is a A Mia.gy;i:r-Szovjet Barátsá.g hó. 4 Vasutasok és Bajóook � .. Pesti Imre, ifj. Gdt Déries, Szluha 2000 tonnás mozi?alom. noapjál'a Magyarországra. -érkezett ve0ete Közp<)lllti � na. Jáqos ·• közlekedési alkalmazottak; Eddigi sikereinkkel .azonban nem sZOVjet kü!dötts�g r. P. Ba.rdin..nak, a. vébea Papp László 4 'gépj�rinűvezetők or- elégedhetünk mev, tovább kell halad- Szovjetunió Tudományos �-
szá'!oshírfi sztahánov-istái. nunk. Pártunk l(özponti Vetetősége lltiája. alelnökének voeze\ésével !eb- V'9h el'fláls üdvözölte 

Tóth Ill. János mozdonyvezető a határozatot hozott a munkaverseny rm\r 11� megérkezett Budtapestre. a s� Munka
. 
mlsét. Beszéclé,.2000 tonnás"-mozgalomban jár eredményeinek megszilárdítására és A meleg szerete'tel várt B'llOVjet be:n elmomdotta, hogy minden dolgo-élen. továbbfejlesztésére. Ezt megszívlelve küldő t.sé,g a tudomá:ly_ az irodalom., z6n:k érzi, hogy mily� nagy bé!lá,val 

Papp 'László gépjármGvezető ml. vasutas dolgozók a magunk terü- ,a művészei és a munka. kiváló ikl�p. 1art0Zik a. Sz.oivjetuni8:la forrón sze. 
75.000 kilométer megtételét vállalta letén most C2Y újabb lépést akarunk viselöibOO. áM. re'eit S2itálin elvtá.rsun.kns.k népiJ;Dk 
és . 130 OOO k . • termi előre! Bennünk„t, • iközlelkledét; �ezett felsza.ba.ditásáért, a �-mar . ilometert teljesített, A hős szovjet vasutasok példája = 
Ú f • 3· dolgozóit különösképpen érdekel éa Kiemel� azt is, hogy mit kÖS2ÖII,._ zemanyag ogyasztását 2 % -kal nyomán eliooítjuk Magyarországon az na.gy szeretetre! vessziik könil bet a dolgozó magyar nép Lenin €e cs-ökkentette. 500 km-es mozgalmat! Ezzel kíván- szbáJ.in elvtársaik bölcs a. S7lOciaJ:iz.. 

Pál Dénes ifjúmunkás képviseli a · juk megünnepelni országunk felszaba• lvan fjodorovics Pányin mus épité,.sében a.tllllyir& �éllkü!Ö$e.. 
Sallai főműhely sztahánovistáit. dulásának ötödik évfordulóját! fotaen ta:rútása.inaik. Uaugstllyoma_ 
Százalékával. jó munkájával élen- Ezért a nagy és nemes célért hí• e<lvt!ir.s személyét, a.ki sza.kmáok hogy me.nnyi hálával tarloou:nk azért 
J"ár. vunk versenybe minden mozdonyveze- egyik legjelesebb srovjetunióbe1i ík>ép. a segítségért. a;mely v.ami.twi.Jt, lwile-

H osszan sorolhatnánk az ér- tőt, fiítőt és minden becswetes vas- .,.� ..,.....,..._ "' Viselője_ 1cedésünk h,;1•-'"'tását, a �.,.�•lisia._ 
demeket. A küldöttek tud- utas dolgozót! Február 15-kn nagy napja. volt a vasűt megleremt-é.sét erect.mooyezte. • 'k k Vaaut� Sza;k,szervezet.nelr. Pányin Végh eivtáa'e k:üJÖDÖS melegséggel, Ja , hogy a tanács ozáson való Mit jelent e1viáxs meglátogatta. a 1!2'�\'\!.U• emlékezett meg a.nról a tá.mogaiási.,ó3, részvétel minden küldött számára az 500-as moz,ralom ? tet és 11'.fi2JIY'ett a. :i.agybudapes:i amelyet a magyar cl.o1gozó nép, igy kitüntetést, megbecsülést és meg- üzemi dol,gozók havonta esedékes a magyar vasutasok i.9. a SZC>Vje't. tisztelést jelent. Dolgozóink biza!- Jelenti a vasúti vontatásnál a munka közpon1i n.a.gyaklivá:ián :is. 

un-ló :l("IIZdag te.paszta.le. tárab6l kap. 
mát és elismerését élvezik, amikor termelékenységének emelését, jelenti A meghitt baráti ün!:le!)Ségen a nak és arról a gyOllkorJatl seg!tségröJ. 
résztvesznek a tanácskozáson. a jobb munkaszervezést, 8 különböző W.Sűt politikai OFztály,a képviscleté. amelyet a hős SZOVjet sztahánovis(ák szolgálati ágak szorosabb cgyüttmíl- ben Fclcsuti László elvtáJrs, a. Neve.. nyujtal:lak minden von.al'kozásban A Küldötteinket éppen ezért foko- ködését, a kollektív szochlista szellem lésl AJ.o.sztruy veze!ője. RóZ<Javö!gy-i magyar nép_ a. magyar V&<;utas. sÓh.a zottabb kötelességérzet kell hogy át- kialakítását. József elvtáais, a Tőmeg.szervezésl. el nem mi'iló háláva;l gondol a nagy hassa azért a megtiszteltetésért, Az 500-as mozgalom lényege az, AloSztály vezetője, az All!a.mvasutak Sz'álinra _ mondo'.ta be:fejezéstll amivel munkástársaik részesítették hogy a mozdonyok áttörjék elavult l'ls<Zéröl asa,,l<úl.; György elvtárs ve. Végh elvtárs -. a ha1-0.Jma.s SzoVjet. óket. Dolgozóink bíznak abban, teljesítményük korlátait, fokozzák zérigazga1ó, Takács Pál, B<wtoa J(r unióra a felmérhetetlen seg[tségért, 
hogy a küldöttek a tanácskozáson napi hasmos futásukat 500 km-ig, v.�gy 2lsef és Le11.gyel József élmunkás azért, hogy hároméves te� Iá.. 
szerzett tapasztalatokat átadják ne- azon túl azta.bá.novisták is megjelentek. mog.a'ásutl!lkal. példájuk ny,om:m 
kik és felkészült&éggel fogják kép- Ennek érdekében vállaljuk: a kör- A magyar nép. o. magyar do]gozl>k megvalósitbaituJi: és elindulhattunk 
oiselni üzemüket, munkástársaikat. folyamatos mozdony-fordulót, a me- kedves vendé�t, Iva,n Pányin ellv- arra. u: űtra. amely,eci dicsl¼éges 

netsebcsség emelését, a mozdony tar- táxsat mi.gy tapsBaD., a hatalmas Szov.. Pálrtwnlt, RákOSi elv árs wzet bel2., Ahhoz, hogy küldötteink, sztahá- tózkodási idö, a szerelési és kezelési jctuniót és népimk nagy barátját, nünket, az ö:é\les tEll"VEal keresztili, a novistáink teljesítményeiket és idő csökkentését, a mozdonyok foko- Szt>á.Un elvf'á.rsat hossza= éltelre, SZOCiia.li=us felé. munkamódszereiket fejleszten i tud- zott gondozását. Célunk a szállítás !og-ad ált. (Fovytatás II a. olürail.J ják, hogy áttudják azokat adni ,  el••---------------------•-----------------engedhetétlen, hogy tanulmányoz-
zák a szovjet sztahánovisták munka
mr>dszereit. 

Pártunk irányító, szervező munká
ja és Rákosi elvtárs böl� útmutatása 
és tanítása volt az a kezdeményező 
erő, amely biztosífotta a Sztahánov
mozgalom kialakulását. A Sztahá
nov-mozgalom jelentősége abban 

nagy, hogy a munka termelékeny
ségének állandó növelésével erősíti 
proletár államunkat és meggyor
sítja .J.. szocialízmus építését. 

U 'éves tervünk legjobb har-
. cosal a ·magyar sztaháno

visták! Minden doli:rozónk, üzeme
ink minden munkása, szolgálati he
lyefok dolgozói kövessék sztaháno
vistáink forradalmi kezdeményezé
·� !ÍS példáját. Xísécjék 1 igy�l�-

mel a tanácskozást és használják 
fel a küldöttek útján nyert tapasz
talatokat a termelékenység emelé
sére, ötéves tervünk sikeres befeje
zésére, a szocializmus gyorsabb épí
tésére. 

Sztahánovistáink példáját kö-
vetve mindenegyes dolgozó munkás, 
munkásnő, értelmiségi, ifjúmunkás 
hazafias kötelessége, becsületbeli 
ügye és sajátmaga érdeke, hogy tö
r·kedjen sztahánovlsta eredmények 
elérésére. Csakis állandó növekvő 
teljesítményen keresztül tudjuk biz
tosítani magunk számára a többi 
keresetet, a növekvő életszínvonalat, 
a növekvő jólétet. Ezzel biztosítjuk 
magunk és családunk számára a 
gond�lan, boldog, ragyogó jöyqt. 

Sztahánovistáink munkamódsze- jük, amellyel ötéves tervünk dolgozó 
reinek átvételével, biztosított nö- népünk felemelkedését teljes mérvekvő termelékenységükkel teljesí- tékben és sikerrel fogja szolgálni. tik hazafias kötelességiiket, mert f'Z- Ezért üzemeink. do�ozóinak arra zel erősítik hazánk gazdasági ere• kell törekedniük, hogy Pártunk tajét, biztosít ják országunk független- nítása és útmutatása alapján széfoségét és válnak aktív harcossá a sítsük a munkaversenymozgalmat és béke szilárd megvédésében. Allandó �rjünk el sztahánovista eredménye. növekvő teljesítményükkel, minde.1 ket, �ogy_ így_ a Sztahánov-mo2;R'aljóminőségíí áruval, túlteljesíte� mat 1gaz1 nepmozgalmtmá fejlesz• 
százalékukkal, a járómüvek jó szük. 
megjavításával erősítik népi álla- Meg vagyunk győződve arröl 
�un.Itat és í� _a béke megvédésérJek h?_lsY a közlekedés_ szeryecett dolg-o'. ugyet szo(gatiak. . •• • • zomak sztahán<>v1sta Jelöltjei meg 

H Jz,mk hatalmas fe1lodeset . fognak feleln i a várakozásnak és segít jük elő, ha a mozaal• azon lesznek, hogy a Sz!ahánovis
�uak�t. kiszélesít jük. Ez a legfő�b lák I. Országos Tanácskozása a b1ztos1teka annak, hogy a termele- ,,becsület és dicsőség doli?ává vált �nységn�k 50 � -� ni>x�l� �- mYoká�� konl@r�� �m", 



--'-----------------------�K�O�Z�L !!.E n_E_s _____________________ ,os_11_fe_1mi_,,_ .. _ 
(fohtatás az első oldalról) 

ZA:rönavaivai arra kérte nagy tet -6 nyilvá.nítáa k6zb,n Pallyln elv. 114rs,.t, hoi.,o-y az a.' kér:se hogy Iva.n FjodO>.'OVIC:S Pányin elv árs érezze DAiunk olyan jól magát, mint a.hogy mi éreznénk magunka hasonló J.fnog!'lt� alkalmával a szocializmus ha. zajlban: a Szovjctuniób:m. 
Végh elvtárs üdvözlő szavaira pj 11,y.Yl elvtára. a maga 

lcözvetlenségével 
a jelenlévő kc5zponti vez::,tóségi ta• gok, Vemdé.;::ek és az ujságirólt szünni !:l<>.m akaró !apsa. közben állt fel s:zó. 
lá.sra, hogy válaszoljon az üdvöz.. 
�-

�z:de elején Pányin elvtárs m�. köszon.1e t. meleg, bará. i fogadt:i.l.lst. 
Hang�úlyozta, hogy 

a mfili6 szervezett vasiitas dol. 
goz6 nevében megköszöni a ven
.dégl.il.tá.3t és tolmáosolj:i forró 
testvért Udvözletü.11.et a magyar 
vasulasokna.k a magyar köue.. 
ked6:sl és �tómunkásoknalt. 
Elmotdot ta. P<il1111n elvtárs a to. 

vá.bbia!kb:.n, hogy 11-ón érkeztek és 
:nagyon jól2,sett  a fo�fatá.s, a dol. 
g�2l6k Iá haló sze1•etete és kif�jw:h:.re ju,bt a, hogy űgy érzik mc.,<>ukat 
ná,lu;ilt, mln1h3 o thoo 1enné.:1M. 

lvan F}odDro1,;ca Pányjn elvtárs 
ezutAn 

a-ra le vonali 
beszámolót tartott 

a je?enlévök nagy 6rdakllí<lé�öl k1· 
l!Jérve. Hangoz at a pd,J:yia· clv:aru, 
hogy nem hlve az illmepe:t„té ndt é3 
szeret:l,e a nngyak.iva dolgozói lröz,� 
J1nnenn1 hogy m6g'!mnerj3 öltet 6s 
elbesúlgethossen a dolgozókkal. 

Mlelőt'. erre sor ke:'lllt vol::la rc5v1d 
be8zámolójába.n P<il�Yin elv árs arról 
a hösiea lendilletü munkáról brnzéJ , 
ame'lJyel a szovjet közlekeGés doL 
gozói n1m1 esupá.n helyreiáliíb táJt a 
német f:islszták áJtal ol<o7..ott pu.sz!í
tásokat, ha.nem tovább Is tejL·sztet
ték a szovje közlekedésügyet. A 
nagy Hoov>.dö Hl�borű folyamán -
mondotta - 65.000 kilométer hosszú 
vasút! hálóz:it remmlsU!t meg, 13 OOO 
Vasúti h!da robbanto t:i.k fel, 15.000 
mozdonyt, 15'.boo azermlyk<X'-'Jit és 
850.000 teherkOCSft pusztitot!a.lt el. 

A h.áborűutáali ötéves terv költ. 
aégveté�e.k egyhatodát, 41 mllliá.rd 
rubelt forditot\a.k a �eikecléB újjá. 
6pité&'.re. 

A E2l0Vjet nép, a szovje' had..�g 
nemcsak a Szovjetunióban ép'.t3ltP 
űjjá a V:lSUtnlt!lt, áll! ct a helyre a 
k6..lekodés· - folytat a Pányln elv. 
tirs -, hanem a szonmzédO:i népi 
demo,krácjálcuU Ja segíte; t holyre. 
Al:!tani a h.iború esztelen plJS21ÚlAsa 
é.ltnJ okozot rom bolá..<◊k>!lt. 

- A. .SZOVj�t közle,kedé., dolgoz61 
megvalósitot állt az eléjük ki1ü.zött 
nagy feladat->· 1 a háború o:cozta 
pu.sztl1:l.sok helyre:1111'á.An k!vül 
7000 kilométer hoaszú új v8611u vo
nala.t {pltettek, 12.000 ki!omé er hos:z 
6Zll·ágbn.n pedig máscd:k vA1á.nyt 
féik'ett"k le 7000 kilométer ho.ssZú 
v&stllvonata.( vllLJ.mo ·itottnk, 6000 
űj mozdony! és 800 DiU1Cl..mctoros 
mozdonYl készl.M :ek,. 

A IIZOVjet kö:;Jekeclés dolgozól 1946 
augusztus 6.An. a szovJet vasu asok 
n:.i.pJán Umepélyesen 

igéretet tettek 
Sztálin elvtársnak 

bon' a ld.borúutátci llt '.'Y'elt terWt 
négy év alatt 1eljesftik. E2! a,: i!}er,1. 
tiJ.ket o,:.; ta már bqQ8iüettei vég� t3 
AajtJt'ák. 

E b1ta!mM 1e!jesUm�cy megval6-
ll!t 1BA: u é.llandóo.n f<j:ödö sz ahá. 
DOvi.Bta mozg,3.lom te: te lehc tavé. 

A szovjet nép - moodotta a to. 
vább!.nkbo.n Pány<in e!v árs - átadja 
szta:há::lovla!áinaJt gnzcbg t•apa.szta!a_ 
tAt a magyar docg<YZ.Ókn.ak, segíti a 
magya.r né� abban az igyekereté
ben, hogy Magyarországon Is minél 
előbb Wép!thessék a azoeia,Jizml.1$t, 
Reményeikben nem f� csala t. 
k021ni mert Sz'áJin elvf�s hl1 tan1t. 
vá.ny�. Rálrost elvtárs elvezeti Ma• 
gya.rországot a szociali2.rru.1Sl;/a. 

Pdnyin elV'!á.rs szavait a jellmlévök 
nagy lelkeeedéasel fogadtlk, majd 
Lengyel Jóme! l'lvtárs, sztab!l:ncvisb 
II102ldonyvezotö kér e Pt.íttl/in elvtó.r. 
sat, hogy legyen a. mozgalom kl!ej. 
Je zt: isében segflségükre. 

pd1tyi11 elv ár.s váJaS2l4.ban msg. 
igétie, hogy 

mlnd&n nagybudapestl fflt5hl1zat 
me-g16.tc,g:it és szakmai tan6-
mokka1 eegl.t,enl fogja a vonta-

tAsi sz0Igü1t dolgozóit. 
Osanddi elvtArs arról érdek.l��tt, 

hogy a Swvje'unió!Ja.n mb.denUt 
alkaJ.md,z.zá.k-e & mozdonyok mete�
mosá,sá.t T PdnyiA elvtár1 erT\" 
tgoolöen felelt. 

Végi, elvtéirs �eze!i vonat. 
Jtozásban tett fel kérdéseket, amire 
pooy;.n elv árs vil11...<Zolva elmondotta, 
hogy a &zovJe!unlóbcw:1 �ea 

�� S'QlkszervéZet van, melly:ie4< kozpontj:l MO<l'Lkvában van elhelY<lZVe. A smJtszerveze 52 vasúti körletre oszlik_ !!.honnan Időnként és megb..'J.tú.rozott időben b:jönnek a 
f2lorvezllik és megkapják a végreJlaj. 
tandó feladatot ls i: ányité,st. Elmon. 
dot a még, hogy 3.5 m:llió va.�uhs 
v.a:i a Srovj_ tunióban, ebből a hata!. 
m.as számból kereken 3 millió szer 
v-ezie:t tag. 

Jl'eJcsutj elv &rs a TIIBdt Pollt'lkal Os2>!á.Jy:, 1'észáröl a nevel6.s és E2lak. 
ok atás kérdéS<'t veteite fel. Pányi" 
elv árs válas":ába.n l.sroer ette a sz�le.skörú vasutas szQ'koJ,t ,tá1 a t:ch 
niktmak a legszélesebb körben val6 
e!,:,o.jé.ttt:si leh-e:ös:gét. Elmondot a 
hogy 

va.súl1 egyeem és f6lsll:O)i mff. 
ködlk Mo,,zkvá.ban, Leningrád. 

ba,n 6s Tomsz.kba.n 
az egyetemekm és fcll.skolákon képe • 
zlk ki a Vll-S".Í i mérnöki kart. a v8';1Út 
techniku a:t. Emc!Jett Szovjetunió. 
ba.n sz-a.mta.I= vasu'.M t�chniku.m és 
gépész.a!i isltola m ílliödi.k 

Fclc�ti elvtá,rsna.k adott válasz 
u áin 

A szolnoki állomás dolgozója 
Farkas Antal föszertárnok verseny
re hívta ki az ország összes szer
tári dolgozóit. 

Versenyfeltétel: ,.Az ötéves terv 
sikeres megindításáért a terv első 
�vében 

minden munkámat túlóra nél-
kül vállalom." 

Farkas föszertárnok versenyrehi-
11ása nyilvánvalóan felkelti érdek
lődését a többi szertári dolgozók
nak is és csatlakoznak a felhívás
hoz, sőt nem lehetetlen, hogy en
nél a versenyfelhívásnál konkré
tebb, jobban kézzelfogható feltétele• 
ket is megszabnak. 

1Jjítú110A 
a 11!:Sori !!t .::asutasoA 

... un/.úiúban 
1949-ben a Szovjetunió vala

mennyi vasútvonalán megjelente': 
az úgynevezett „500 k' lométeres 

a nagyo.kttvá'll ls rész111'Ett. Belépé,i,l. mozdonyvezetó'k" akik n?p'mként 
kor szü.n.ni nem aJcaró ta.p<vihur kö. 500 kilométert lettek meg, sőt néha 
s�öntötte. Az Uzem:Jt itt �gyül teljesítményüket még efölé is emel
do".i:'Qz6I h= él et!• k a ha.hl· lék. mia.s Szov�tuniót, a di<Jsöséges Vörös 

Pányin elvtárs 
a dolgozók között 

HadseJ."Cget, népünk nagy ba.rátját, a A MOZDONYVEZETOK MUN-
világbélte őrét, a bölcs Sz.tál1nt. KAJAT a forgalmisták, a vasuti 

Gá.Spár elvtl.rs., a Vn.sutr.s Szaks2l:r. mérnökök, a vonatösszeáLílók is tá
vez.et fö ikár,1, aJti a :::iagyaktiva fö mogalták, s valamenyíen azon vo:ctfu.dója vo:t és cm.ialt a fognM:;on tak, hogy minél gyorsabban átbonem vehetett részt, me:egen üdvö-
zl:i!t., Ivdn Pdnyint, bejclen ve a. cs�ssák a vonatokat, minél Inkább 
Vasu as Sza.lts::ervc:zrt. a vl!6uta.s <bl. csökkentsék az állásokat. Ezeknek 
gozók kedves vendégét, majd a az erőfeszítéseknek eredményeként a 
Il.ab"')'\l.ktív.lt tolytattá.k. téli hónapokban is sikerült úgy 

Jtppen a hozzá8zó1:í.soknál 'artot. iisszeáll ítanl a menetrendet, hogy a 
lak. Adám elvt3,l'S, a józsefvAro,;rt vonatok sebességének, be- és kiraosz é.'ymérn0ks.g üb. \itkára fels2l6. kás idejének és más fontos müvelP lalá&í.b&D teknek nyári normái m�gmaradhaf-

köszönetet mondott a pályamun- tak s ezáltal gyorsabbá vált a köz-
l<:\50k nevében l'ártunknak lekedés. 
Wi.Irns1 clvtárRunknak a „zo'. 
Cll&lista bérezésért és beszMe 
v6gén I,övetclte, hogy végre kc. 
zöttik velük a részekre bontott 
munkatervet, mert dolgozni 
&karnak, nagy lendlllettel és 

· CY4aulk6r:188al az öt6vea � 
sikeréért. 

.Adttm etvtll.r\s után IJ,mwgyvltri 
Lá.sZ'.6 elvtáre, a bélké;;c a.b.!li fütöháQ. 
v,zct ije állt fel szót'.sr8 és a nagy. 
a.k'í� hallgr.tói nevébe:! me�g sz.a· 
valtltal üdvöZÖlte Pd.ny,11 elvtá.ra�-1. 

Pányb� elv á.rs az üdvözlé.;re vála, 
szol·va., rövid áttelqd5at nyujto1t a 
s2X)Vje'. va·u1asolt mun:ravi.Szonyn'ról, 
szociália és kultm'áJ;s tejlödés · röl, a 
ta.sl�z,ta pusz tt1.sr61, az űjjáiép 1�röl. 
majd beszéde vélifén rövlden ismer. 
tette ,aját életét, hogyan juto-tt el az 
egy:.zerü parasztszillők gyermeke a 
ez ahánovista mozdonyvez,,tö, a D�r. 
zsinszkij kerület képviselője, a 81'0-
ciali.•la Munka Hős11 mel:'t.l.sztel/1 
clm6ig_ 

Lapunlk mási'k helyén ré�e'teaen 
kö:rőljilk Pá.,,y;.n elv Arsnak ezt a 
rendltivill érdekes 1.=e; tJ ésé'. 

l'ányi,i e]vfj,:5 Szté.lln és Rák.OB! 
elvtárs éltetés:-vet fejezte be b<.:Szédét 
é3 a.nn81k a reményéneJt adott klfeje. 
zéS'I, hogy a Szovjet Magyar Barát
llág Hónapja mg jobba:1 elmélyíti a 
két n,'p barátsál!.'át és m�g BZOO'OSab
bom tagnak ha.la.d.lli együtt a végső 
<'.él fc-16, 

Gdapdl' elvtá.rs megl�szönte a kod. 
vea vendég felszólalá:át és ban.goz. 
ht &, hogy Pány(n elvtárs bcszádé
höl tanultunk és a besz'.dében mon
dni alt nemc,ak emlék msrad, hno:m 
űt és irány_ amelyen nekünOt is ha. 
!adnunk kell Páltunk és R&ltom elv• 
tirsunk vezetésével a szooia.azmu� 
felé. 

Gd.,pdr elvttl.r:s ezu'!n megfogadta. 
hogy a mngyiar VlloSut,e.é.l!.' a batal. 
mM Szovjetuniótól nyert sZabads.\g. 
gal helyesen fog éID.1, átvesszllk mgy 
példal<,'.,pei:nk ta.nltásai1, tovább épl . 
jUk hazánkban a szocializmust, hogy 
méltók le.h1".&Silnk nngy felszabodf 
t '.>nikhoz. a Szovjctun.ióhoz, m<llynelt 
éJlén népünk nagy b3.rátj1t. a világ 
békéjén,ak öre, a nagy Sztá.J.Jn jj.U_ 

BcS%éd'.t sZAm aJB::mzor szaldto1tA.lt 
meir S t:il1nt. Rlkotlt éltef5 felkiáJ. 
!Asok a szünni nem altaró tnps, Pd
nyin, a szovjet.magyar barA.tsá,g élte. 
!ésP. 

PánYin elvtA.rs meg'htltotto.n �m 
töl cal11ogó sz,me.k.lte! l.lltet: bűc.�fl' 
a nagyaJdiva ré-ztvevöl;;H>k a taps
viharban, majd hos-zasa.n megölelték 
és megcookolták egymást Gdspdr 
elvtánosal. 

A V&SU'IMOk és ha:j6s0,k felej he. 
tet'en lll't)Ot töltöt\ � e,gyUlt\t PA· 
nyin elvtárssal, a.kit valamennyien 
sz.lvü:kbe zá.r ak. 

Pd11Yit1 elvt:\rs magysroraz!m 
üzemláltogatisáról, sz·ahá!lovl ln 
módo.zereinek ii;mertetre6röl la.punk 
16&'k&zelebbi. rAroáhaA !.ni.Dk.. 

Bár a7. e'mult tél igen keménv 
volt, a hófuvásokkal együtt nagy 
hóviharok is előfordultak, a száLi 
lás mégis nyári pontossággal tör
ténL 

Eayes mozdonyvezet6k, mint pél
dául Sztyepán Vorzsbit a szlbér'ai 
ruzsinol fatöház mozdonyvezetője, 
naponta 540 ki lométert teljesít lt'<,z
donyával a hófergetegek és hide� 
rl lenére. 

Nem Is olyan régen még minden 
íütöházbari a tél közf'!edtekor tarts• 
lékmozdonyokat tartqttak gőzben, 
most a mozdonyvezetők klvánsá
gára már majdnem mindenütt meg 
szüntették a moz.:lonyok készenlrti 
parkját, mert az „ötszázkl lométe
res" mozdonyvezetó'k feleslegessé 
teszik ezL 

VASUTASOK MILLIOI Ismerték 
meg nemrégiben [van Vajakovsz
ki jnak a tomszkl vasútvonal lnsz
kaja állomásán dolgozó forga:m 
tlsztnek a nevét, aki a to'.atlmoz
donyok gyorsított munkáját s1er
vezte meg, s ezzel nagymértékben 
c�ökkentette az átmenő vonatok ál
lását. Vajakovszkij kezdeményezE>
sére a vonatvontató mozdonyok 
útJukról visszatérve anélkül, hogy 
tfüelőanyagért a fűtőházba menné• 
ntk, azonnal tovább indulnak s tít
k!"zben az egyik állomáson vesz 
nek fel szenet. Erre a cél•a speclá 
11� szénraktárakat készítettek. 

A közlekedés sztahénovistálnak 
segítségére siet a technika Is. M.111-
den vasútvonalon üzembehelyezt*k 
az sutóstop.pokat, az automaliku� 
vt'natmegállító berendezéseket, a111·:• 
lyek tilos szemaforjelzés esetén iiri 
m0ködően megállítják a vonatokat. 
E2t a nagyszer!! berendezést SZO\'· 
jd specialisták konstruálták. 

EGYRE SZELESEBB KORBEN 
ALKALMAZZAK a rádióösszeköt
tetést az állomások és útonlévő 
mozdonyok között. A rádióösszeköt
tetés révén elkerülhető a késés és 

az állás, s az ídő teljesértékíí íel
haszálását teszi lehetővé. 

A közlekedés sztahánovlstáinak 
barátian egybehangolt tevékenysége 
igen jó eredményekkel jár. 

A szovjet vasutasok legyőzve a 
téli i dőszak minden nehézségét, té
len is a nyári normák alapján dol
goznak és becsülettel teljesítik uo
kat sz tíj feladatokat, amelyek a 
Szovjetunió iparának és mezőga�
daságának háborúutánl tel jesítmé
nyei számukra feladatként lmak 
elo. 

� 

� 

SZTAHÁ.NOVISTA 
ÚJÍTÓINK MUNKÁBAN 

Hogyan módosította Babusa József esztergályos 

a Jendrassik-motor tartókar csapágycsésze 

megmunkálását 

Ujftóink munkáJAnak k:O.lc5nc5s Je
lentőségét kölcsönöz a Sztahano· 
vlsták r. Országos Tanácskozása, 
ahol sok sztahánovista é'munkás úji· 
tónk fogja tapaszla:atait közi?:ni 
munkástársaival, hogy azokat széles 
területen alkalmaz.ni lehessen. 

Lapunk majd minden számában 
togla!kozunk új!tásokkal, a sztahá· 
novísta újítók rajzban leközölt ta
lalmányaival észszerús!tésével, sok 
millió forint· megtakarítást jelentő 
új!tásaival. 

Sztálin elvtárs arra tanlt minket, 
hogy: .,A szocializmus csak a munka 
magas. a kapitaliz.musénál magasabb 
termelékenységének alapján győz· 
het''. A ma!(yar sztahánovisták, 
sztahánovista űjitók követik a Szcv
jetunió 05ztahánovistáinak, szt ahá no· 
vista űjltóinak példáját, harcba in• 
dultak a technika fej\eszté•jvel, 
munkamódszereik állandó tökélete
sítésével újltásalkkal. eszszerűsité
seikkel a magasabb termelékeny• 
ségért. Az ötéves terv sikeréért, a 
szocializmus épltéséért. 

lz úl megmunkélés lelrAsa : 
Régi munkamenet szerint a i:sap

ígycsészék megmunkálása a kő• 
vetkezöképpen tórt�nt: 

Az 1 .  operációnál az esztergályos 
tolómérővel kimérte, hogy a fé'c�,; 
széből a csapágyak összeillesztf,.;. 
nél mennyit oldalazzon le. A t·sé
s1.én ezt a munkalécet megjelölte i-s 
iíktárcsáha fogva leoldalazta. 

A 2. operációnál a kiöntó a csap 
ágyr.5észét összeforrasztotta. A1 
eszt�rgálvos a csapágyat siktár 
csália fogta és annak helyzetét pá• 
huzamtíívtl dlenőriZ.tf'- Ez t6lq� 
azért volt körülményes, meri ,v 
ágycsésze hosszmérete peremenkénl 
csak 3 mm-el hosszabb az elöírtn31 . 
F.miatt az �tergályozá5nál csak 
kis fogásmennyiséggel i-.s elóh,ia"• 
sal lehet a forgácsolá'lt elvégezni . 
Ennél az operációnál az ágyc!'és1e 
egyik peremének palástját P.S a 
külső hengeres részét esztergá 1V,>Z· 
ták méretre. 

A 3. operációnál a co;apágy lt>
„sztergályozott peremén 111 ágy13t a 
központos befogófejlie fogták. E�-
11tán a csapágy meg nem munl(:'111 
peremének palástját leeszt<>rgálvoi• 
I IÍk és teoldalazták. A ff'ntlf'lc er H· 
szeríl•ítésére a.z tíJitó a kövttke.ti.i 
ket javasolta: 

Az 1. operációhoz teh4t II fEJ 
c�P�ze összeillesztésének ntrlalad· 
sához az ,,A" jelű készüléket hasz
nálják: Az „ I"  sík tárcsút a1. l'�• 
tergapad orsc-jára csavarpík. Et ri
.2" derékszöget erösitjük. A rll•re-k 
szögnek szabaj része • lé-lRV.' 
11yergesperemének megfelelően úc:-; 
,an kieszlergályozva, ho!i!V E-P,) 
pontos félkört képezzen. Al e�1t,,r 
gályo'> ebbe a félkörbe teui 11 ,,.. 
1gynak egyik peremét és ,,:\'" ,:-;11 
varral, valamint „4" szorit6viio;si,1 
� der�kszögre erősíti. Ezután v1iv11 
az oldala1.á11t a derékszög pert' 
méig. 

2. operációhoz, fehát a félcsésze 
peremének esztergályozásához "� .o 
peremnek oldalához a •. B" 1elfl k" 
szüléket használják. A készúl�k �• · 
kúpját az esztergapad orsóiáb:i , ... 
szlk. A fémágyat , 4" ftlfogolar,·:i 
helyezik és a „2" ütköző pereinil! 
tolják. A fé!áiry hel�7.etPt „3" K�n 
g-yelnek „5" feJeq cs.waria 1-:71" 
sítja. Ezután az esztergály<>s a 
csésze két peremPnek palástJát "" • 
•ergályozza, egyik peremét pedig ,,1. 
dalazza. utána az ágycseszét ,1.eg
iordítva a második peremet az eli�
írt méretre olda lazzák. 

A 3. operációhoz, tehát a csészék 
küls5 hengeres részének megmut•· 
'<álásához a „C" készüléket ha57• 
11á!Ják. A készülék ..l" kúpját n 

e!\ztergapad orsójábs teszik A Wt 
rél.igyat összeteszik és a készúlek 
.,2" tárcsájába he·yezik, amely be
lül kúposan van kiképezve. Itt 3 
külső peremélek közpoi11ositják ,i 

csap5gycsészét. Ezután leeszte.-gá
lyozzák a csész,;k külső heng<>res rf.. 
szét és a peremekrt a rnérelre fr. 
lülről olda !azzák. 

Az új megmunkAlh előnyt>! a 1  
nem szükséges a csapágyak összefor-. 
rasztása, b) gyorsabb a csapágyaK 
Psztergályozása, m:után az eszter 
gapnd ors:Sjához történő rögzít<>s 
rrösebb, ezáltal nngyobb fogá'i• 
mélységet és előtolást lehet a lkal
mazni, e) az ágycsészék íelfogá•-1 
gyorsabb, könnyebb és ponto�abb 
így csökken az állási idő, .J) na- ' 
gyobb a munka pontossága. 

A készüléken különböző méret!! 
csapágyakat esztergályozhatunk. A 
,,A" jelű készülék derékszögén több
féle méretű beeszte•gályozást leht>t 
lépcsőzetesen alka 1mazni. A „B" 
jelű készüléken cs11k a sznrító kra
gyelt a „C" je! ü k.is�ii léken ;:sak a 
«zorító ken1?yelt, a „D" jelű ké=zü
léken pedig a tárcsákat kell r,e
rélnl. 

Csefén,1 Jenö újitásnaf 
módosította o sebességmérö

óra meghajtását 
A Be mt"torokho� atlwlmazotf 

,.Denta" sebess:!gmfr6 óra meghai• 
tá.�a eddig hü:1e 'yes knprs lás si
gitségével történt, ami legjobb eset
ben 2-3 hónapig tartvit. 

��- . - , T 0  
Az djiló javas/atdra a llüoetgn 

kapcsolás helyett körmös kaµcso
Lást q,lkalmaznak, amelyet a mell'
kelt rajz ábrázol. Az egyszera át
alakítás segítségével megszünik �� 
állandó javítás, mert a kapcs?/áv 
élettartama taen nagymérti//bua 
megnövekszik. 

Ugyancsak az ÚJító Jaoas/atára 
az edigi oörösréz cső helyett meg
felel6 kengyelezéssel oascsöoet al
kalmaznak. 

* 

A k� újító az l!szakl F6múhetg 
doliozója. 

Egyre szélesedlt 
a munkawerseny a közleked6sl 

wállalalokoil 
A keletszlbérla vasllt dotooz61 ....,. 1949 Júliusában el,rl.6k az 1 950..re e14-1r„n1zo.t sz,nvonalat a szllllltásokb.:n. 4 vac:,onfordulót 1949 novemberében már 1 1, grával qyor5'lbban bonvolllo.ták la. m,nt 1 948 ban. A vaqonforduló meq, 

rövld!t6s6t sokban eh'Sseqltette, az „11► százkJlomé!eres• mozdonyvezetc5k u• les kllrben kibontakozó mozqa.ma. A szálltások önklll .séqénelt csöl<k.,._ t6$e az elmult 6v 1 0  hónap Ja alatt fe, hetl'Své tette. hOQy az állam a tervben ell'Slrányzott mér:ék6t többmlllló rubel• lel meqhaladó <lrtékfelhalmozódáat ér. fen el. A tilze�6an,,aqmcQ · ak.ö:rf�ás a m�q611apltott nonrult 3..4 azáza'ékkal hal;.d'·a meQ, De nemcsak • vas\ltt do1rozók, h• n•m a vas!ltépltl'Sk Is sz6p eredm6ny• ket tlrtek el a munlcaversenvben. A le• luqal oépqy;ir doloozól már 1 9'9 ben 54 százalékkal ha'ad'.W< meq az 1 "5l•re e!61ránvzott terme'6sl menvl.s6net. A dolqozók eqyharmada a kiváló munkisok kllz6 tartozik. akik c.ukl1 el� renda ,rukat termelnek. 
Uc:,yanennek a ov4rnak a dolqozdl. munka�rsenvUk során váfla!tá'<. hOQY qy6rukban a leqJobb munkamódszert vezetik be • ezz111 a termelt 6rulc 

mennviséo.ét további 23 S szá?a'ékkal emelik. A munka terme'iEhenvs�i!t u ,;fl'Szl'S évi sz!nvonalhoz k41)Qt "4 ul,, a,al4kkal nllvellk, 
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300 százalékos teliesítményemet 
a tanácskozásra 500 százalékra emelem 

és m eg sz e rvezem ü ze m ü n k b e n  
a 3 0 0-a s b r i g á d m o zg a l m at 

Bartos .lóssef él ... unl,ás esstergályo• 11stahánoa,ista lea,ele 

„T. Szerkesztó Elutárs! Büszke 
"örómmel fogadtam dolgozótársaim
nak azt a kitüntetését, hogy mint 
az Istvántelki főműhely küldöttje, 
résztueszek a Sztahánouisták /. Or
szágos Tanácskozásán! Ezzel jutal
mazzák eddigi munkámat. 

nálására oonatkozik -, e"e az idó

pontra a gyakorlatban is beoezetem 

és azt munkamódszerátadásként -

dolgozó társaimnak is átadom! Es 
megszervezem a 300-as brigádmoz
galmat. 

a Sztahánovista Tanácskozáson, 
hogy mindezeket a köoetelményeket 
szemelött tartva - gondosan ké
szüljenek fel! Csak így felelhetünk 
meg mi, oasutas sztahánovisták is a 
követelményeknek és így oldhatjuk 
meg maradéktalanul a reánkuáró 
fontos feladatokat! Elvtársi üdvöz
lettel: Bartos József s. k. esztergá
lyos. 

Felhívással fordulok küldótt tár
saimhoz, akik a különbözó oasutas 
üzemek dolgozóit fogják képoiselni 

Dolgozó társaim biz.alma és elis
merése még fokozottabb kötelesség
érzetet kelt bennem. Nem felejtem 
el azt, hogg ez felelósségteljes 
megbizatást jetent számomra.. 

Megbíztak azzal, hogy mint ed
dig is tettem, a Tanácskozáson szer
zett tapasztalatokat átadjam nekik. 
Eluárják tólem, hogy ismertessem 
majd a Tanácskozáson jelen volt 
szovjet sztahánouisták munkamód
szereit, hogy azokat alkalmazua -

majd mi is növelhessük teljesitmé
nyünket. 

Ahogyan mi, pályamunkások, látjuk a munkaversenyt 
a szocialista bérezést 

Az a célja ennek a Tanácskozás
nak, hogy még nagyobb lendületet 
adjon. a nagy Sztahánou-mozga
lcmnak! 

Másrészt azonba.n megbíztak 
munkástársaim azzal is, hogy a 
Sztahánou-mozgalom és így a 
Sztahánov Ta11ácskozás jelentősé
géhez képest jól felkészülten képvi• 
seljem üzemünket, dolgozó társai
mat! 

T. Szerkesztő Elvtárs! Lelkes munka 
folyik az osztálymémökség üzemi párt
szervezetében és az üzemi bizottság
ban, gyüléseken ismertetik a dolgozók
kal az új fizetésrendezést és az egyéni 
verseny továbbfejlesztését. A pálya
munkások örömmel veszik tudomásul, 
hogy a Párt órájuk is gondolt. A gyü
léseken vita fej lődik ki és a pálya
munkások hozzászólnak, hogyan látják 
ók a helyzetet: 

Takács Ferenc pályamunkás hozzá
szóló: Köszönjük a Pártnak és ar,nak 
bölcs vezérének, Rákosi elvtársnak a 
fontos és nagyjelentőségú gondosko
dást, tudtuk, hogy idejében megjön a 
bérrendezés, mely nagy és fontos vál
tozást hoz létre a mi és a családunk 
életében. 

Langsádl János: Az örömtöl és a 
meghatottságtól jófonnán szóhoz sem 
tudunk jutni. Ezt a mai napot csak 
úgy érhettük meg', hogy a dicső Vörös 
Hadsereg felszabadított bennünket és 
köszönhetjük a világ dolgozói nagy 
tanítómesterének, Sztálin elvtársnak. 

Milecz György: Ezen a napon nem-

csak a fizetésről kell beszélnünk, 
hanem a munkáról és a nagyobb áldo
zatvállalásról is. Tovább kell fejlesz
tenünk az egyéni versenyt, azért, mert 
ez a szocializmus építésének a legfóbb 
kelléke - ezen keresztül tudjuk elérni, 
hogy az ötéves tervünket idő előtt be
fejezhessük. 

Kalász János pályamunkás: Hálán
kat úgy tudjuk leróni, ha a nálunknál 
gyöngébb vagy tapasztalatlanabb mun
katársaink segítségére sietünk, átadjuk 
munkamódszereinket, hogy ők is ki
vehessék részüket az egyéni versenyből 
és ők is hozzájárulhassanak a szocia
liz.rnus építéf1�hez. 

Balogh Imre kömüves: A fizetésren
dezést a Szovjetuniónak, annak nagy 
vezérének, Sztálin elvtársnak és tanít
ványának, Rákosi elvtársnak köszön
hetjük, akik nem szünnek meg gondos
kodni a dolgozókról. Egy újítást adtam 
be, ezt felajánlom felszabadulásunk 
ötödik évfordulójára, április 4-re. 

Elvtársi üdvözlettel: 
Helfrich József 

pályamunkás, Békéscsaba. U gy érzem, hogy akkor készülök 
a Sztahánovista Tanácskozásra a 
legjobban, ha már az eddig beuált 
és gondosan kikísérletezett munka
módszereimet, újításaimat minél 
több dolgozó társamnak átadom. 

Pártunk irányításának, Rákosi 
elutárs bölcs vezetésének köszönhet
jük, hogy ma már ott tarthatunk, 
hogy nekünk is van Sztahánoo
mozgalmunk, mi is építhetjük ha
zánkban a szocializmust! 

A székesfehérvári műhely dolgozói példát vesznek 

a Szovjetunió sztahá novistáitól és harcolnak 

a rejtett tartalékok f elszínrehozataláért 

A Szovjetunió hős sztahánovistái 
szakmai iránymutatásuk nyomán 
mi, magyar dolgozók is eljuthat
tunk azokhoz az eredményekhez, ame

lyekkel eredményesen járulhatunk 
hozzá új országunk felépítéséhez. 
Példaképeink - a hös szovjet szta
hánovisták! 

Elengedhetetlen feltételnek tar
tom, hogy minét gondosabban ta
nulmányozzam a szovjet Szta!w.no
visták munkamódszereit, mert csak 
így fejleszthetem tovább tudásomat. 

A Sztahánovisták I. Orszáf{os 
Tanácskozására, február hó 25-re 
felajánlom, hogy eddigi 

300 százalékos 

atlngteljesÍtményemet 

SOO százalékra emelem 
Valamint újításomat 
késeknek gazdaságosabb 

amely a 
kihasz-

A MAV mühelyben augusztusban 
alakult meg 

az Újító és Úmnnlás liir 
Az újítók és élmunkások hetenként 

összejönnek és megvizsgálják, hol van 
szűk keresztmetszet és arra a területre 
irányítják a figyelmüket. Most pl azt 
kutatják, hogy a vasutnál mik azok 
az alkatrészek, amelyek gyakran hi
básodnak. Ha számbavették, akkor 
majd azt nézik, hogyan lehetne a gya
kori hibákat kiküszöbölni. Ok szerve
zett harcot folytatnak a rejtett tarta
lékok feltárásáért. 

Már eddig is vannak szép eredmé
nyeik. Itt van pi Végh Károly elvtárs 
esete az ütközővel. Az ütközök be
ágyazott vége a rugózás folytán ha
mar elkopott. Ha behoztak egy ko
csit javításra, akkor azon legalább 
három (itközövéget kellett kijavítani. 
Kiszerelték az ütközőket, levágták a 
kopott részt, azután új darabot ková
csoltak hozzá. Ugyanúgy csináltak, 
mint a Délivasut idejében. Végh elv
társ aztán !!gy napon újítást nyujtott 
be. Lényeg-e: az ütközőt nem keJ.1 ki
szerelni, hanem a kopott rész fölé hü
velyt húznak, amelyet anélkül lehet 

Jelentkezzenek a nyugdíias vasutasok 
Az Aliamvasutak l(özponti Szám-

, 
ják fel nyugdijastársaik figyelmét a 

fejtő Hivatala ezúton hiv ja fel a vas- fenti időpont betartására. 
utas nyugdíjasokat arra, hogy március Amennyiben március 5-i2 nyul!'(líjas 
1-5. közötti időben jelentkezzene'k az sza.ktársunk nem jelenti be az őt nyil
illetékes tüzelőanya!!'- nyilvántartó állo- vántartásbavevő tüzelőanya2 állomá-
máson son azt, hon li;rényt tart a részletle-

1950-51. EVRE JARó TOZELö- vonásos kedvezményre, a jövő fütésl 
ANYAG RESZLETRE VALO évadr� elveszti igényét a részletelő

Jei;ryzesre. 
E.LöJEGYZÉSE VÉGETT. Ismételten hangsúlyozzu'k tehát, hogy 

A l(özpontl Számfejtő Hivatal nyoma- a később jelentkezők rész!etlevonásra 
tékosan hang-slilyozza, hogy a részletre nem kaphatnak tüzelöanyagot. 
történő elöjegvzésnek március S-ig Az érdekelt nyugdíjasok tehát Je
meg ken történnie. Azok a nyugdíja- lentkezzenek ntolsó havi (március 1-1) 
sok tehát, akik közleménvünkbői tuc!o- nyugdijkifizetési szelvényükkel elő
mást szereznek a fenti határidőről, hív- jegyzés végett. 

, 

cserélni, hogy a kocsit behoznák a 
műhelybe. Ez az újítás 75 százalékos 
időcsökkentést jelent a régi javítási 
móddal szemben és évi 25.000 forint 
megtakarítást. 

A kovácsműhely volt a javftó szúk 
keresztmetszete. Ez a műhelyrész 

nem tudta elérni a 100 s1ázalékot 
Elmaradása a tervtöl gátolta a többi 
üzemrészek munkáját. Pedig a ková
csok szorgalmasan dolgoztak és mégis 
lemaradtak. Reggel 7 órára bejöttek, 
meggyújtották a tüzeket, aztán vár
tak fél órát, míg a parázs felizzik. 
Fél nyolc után fogtak hozzá a ter
melő munkához lgy szokták ezt 
meg a m11lt rendszer alatt és így foly
tatták a felszabadulás után. Naponta 
50 embernek több mint fél órája esett 
ki a termelő munkából. Aztán egy nap 
reggel Gárdaj Ferenc főintéző meg
látta a hibát. ,.Mi történne - jutott 
eszébe - ha két munkás bejönne reg
gel negyed hétre és begyújtana. Nem. 
csak begyújtana, hanem eló is készí
tené a munkát, hogy amikor a ková
csok beérkeznek, azonnal hozzáfoghas. 
sanak a termeléshez." Két hete ve
zették be ezt a munkamód5zert a ko
vácsműhelyben, azóta az üzemrész 
teliesítménye 120 százalékra emelke
dett. 

A példákkal lehetne tovább folytatni 
hiszen 

csak januárban tizenöt újítást 
nyujtottak be az üzem dolgozói. Az 
újítások, a helyes munkamegszervezés, 
az új munkamódszerek bevezetése: ez 
a harc a kapitalista termelési marad
ványok ellen, ez vezet a rejtett tar
talékok feltárására. Persze ez nem 
minden. Itt van még a v'erseny. Az 
�gyénl versenyzők mióta nem csoport
normában dolgoznak, l0-80 százalék
kal emelték teljesítményüket. Ez is 
rejtett tartalék, mely a munkásokban 
van. Mi kell hozzá, hogy felszínre 
jöjjön? Töreki elvtárs, az Ujító és El
munkás Kör elnöke megmondja: 

- Három fontos dolog van: magun. 
kévá . tenni a Párt tanítását, példát 
venni a Szov Jetunió sztahánovistáitól 
és állandóan emelni szakmai tudásun
kat. 

s 

Pányln elvtárs a Vasutas Szakszer-vezet naqyaktlváján beS%61 a naqybudapestl 
vasúti üzemek dolqozóihoz. Biró! Jobbra Szloboda, Pányln, Csuta, Gáspa_ 

Véqh, Rózsavlilqyl, Felcsút!, Szelecsényl 6s Takács elvtársak. 
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Eljen, erősödjön és virágozzék 
a magyar-szovjet barátság! 

A Szovjetunióval való barátság hó
napjának megrendezése már hagyo
mány lett a népi demokráciák vala• 
mennyi országában. 

A magyar dolgozó nép sosem fogja 
elfelejteni, hogy a hatalmas Szovjet• 
unió sJ!abadított fel bennünket a hit
leristák rémuralma alól, szabadságot és 
függetlenséget adott nekünk. 

Amint �ákosi elvtárs rámutatott, a 
szovjet nép győzelme a fasiszta bar• 
bárokon az új Maizyarország megszn
letésén"k kiindulópontja volt. A 
Szovjetunió segítsége tette egyedül 
lehetővé azt, hogy dolgozó népünk si• 
kerrel hidalja át a felszabadulás utáni 
kezdeti nehézségeket. A Szovjetunió, 
a nagy Sztálin állandó baráti se„ít• 
sége, 11 szovjet szocialista építés fetbe
csiílhetPtlen tapasztalatainak hasznos(• 
lása döntő módon _járult hozzá hazánk 
me<1ujhodásához, népqazda�águnk hely
reállításához. vasutunk. közlekedésünk 
helyreállításáh,1z 

Hatalmas szomszédunknak, a Szovjet
uniónak kö�-linhetjük, elsősorban, hogy 
az áruló Tltonak, az amerikai lráboriís 
gyujtol(atók alávaló kérnének nem sl· 
került Ma,zyarországot véres kalandok 
színhelyévé tenni. 

Dol'1'ozó népünk csakúITT-, mint a többi 
népi demo'·ráclák dolgozói, a nemzet
közi reakció üzelmcire azzal felelt, hogy 
méll' jobban mei;szi!árdította barátságát 
a Szovjetunióval. A Szovjetunió és ha
zánk között a legszorosabb baráti kap
csolat alakult ki. amelv az il(azi e17ven
löség és kölcsönös tisztelet 1>lvén nyug
szik. 

A Szovjetunió az új Mairvarorszál!"' 
nak hatalmas gazdasági és kulturális se
gítségen kívül jelentős politikai támo
gatást nyujtott, megvédelmezte a nem• 
zetközi konferenciákon népünk érdekeit. 

A Szovjetunió önzetlen, baráti támo
gatásával a mag-yar nép bátran és ha
tározottan halad a szocializmus építése 
útján. Hazánkat a Szovjetunióhoz füzö 
testvéri barátsá11: kötelékei napról· 
napra erösödnek. l(l ne emlékezne arra 
a hatalmas lelkesedésre, amely Sztálin 
elvtárs 70-ik születé:inapjának megiin
neplésénél mutatkozott meg, amikor a 
magyar nép legsúlesebb rétel(ei, közöt
tük vasutasok, hajósok, közúti közle!,e• 
dési dolirozók, gép lármüvezetök, szállí
tómunkások, repülök és kikötőmunká
sok, fejezték ki leveleikben lelkes sze
retetüket és hálájukat a magyar nép fel
szabadítója és legjobb barátja, Sztálin 
elvtárs iránt. 

1948 február 18-án aláírt szerződés
nek óriási szerepe volt a ma1?Yar nép
köztársaság állami szuverénltásáoak 
megszilárdításában. 

A magyar dolgozó nép különösen há• 
lával és szeretetének m,nden megnyi1-
vánulásaval vesz részt a Ma(!")'ar
Szovjet Barátsál! Hnnap;ának mmó 
megünnep!ésében, s mél;'inkább elm•'yfti 
a barátsál!, a hűség, a szeretet érzéseit 
a szovjet néppel. 

A közlekedés szervezett dohrozóinak 
több mint kétszázezer dolgozója kívánja 
tiszta szívből: Eljen, eriisödj!in és virá• 
gozzék a szuvjet-magyar barátsági 

Indul a 4000-ik 
„2000 tonnás" vonat 

Február 1 --én elindult a néq1ezredik „2000 tonnást•�vonat Budape-st-Ferenc: 
város állomásról, Lukács Péter elvtárs, a budapesti MA.V Jqazqatósáq Polltlkal 
OSztálya képvlseleté!>en UnnepJ beszéadel Udvözölte a maqyar sztahánovlsta 
vasutasok szépen fejlődő mozqalmát. fölqyes Lajos elvtárs, a �asút vontatási 
szakosztályának vezetője beszédében be.Jelentette: ,,Néhány perccel azul.jn _ 
mondotta -, hoqy eflndul ez a szerelvény, Záhonyból már elindul a néqy. 
ezredik „2000 tonnás" vonat. amely az Iparunkat seqrtó naqy Szovjetunió 

termékeit szállítja hazánkba, 

Eljen a lelszabadító Szovjetunió, a világbéke őre, a aépszaba�ság védelmezöje ! 
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A munkásokkal 
testvéri összefogásban. 

a munkásósztály wezetésével 
menetelünk 

Si,non Sándor naérnöh leaele 

.,A Közlekedés clmQ szakszerve
zeti lap szerkesztöségének! Oröm 
mel közölhetjük a szerkesztő elv
társakkal, hogy üzemünkben is me6 
alakult a műszaki értelmiségi cso 
port. 

Azt tapasztalhatjuk, hogy a ma 
szaki értelmiségiek nagy örörnmr 
fogadták a csoport megalakulásá: 
mivel egyre jobban érzik azt a meg
becsülést, amelyben a szocializmus, 

épitö ország öket részesíti és tisz· 
tában vannak köte:ességeikkel. 

Ennek tudatában, a munkásokkal 
�stvéri összefogásban, a munkás

rztály vezetésével örömmel mene
telünk a Sztá'.in és Rákosi elvtársak 
-íltal kijelölt úton a termelékenység 
0melésével a szocializmus felé. Elv
társi üdvözlette'.: Simon Sándor 
mérnök, a 'f.1AV Szolnoki Járórnii
javító NV, mfiszaki értelmiség c,o
portjának vezetője. .. 

3 3.000 forint évi megtakarítást 
értünk el úiításommal -

íria Kiss László főmérnök 
.;A V 40 és V 60 sorozatú mozdo

nyck viz!nditóinak elektrodái, Kandó 
Kálmán tervei szerint különleges vas
lcmezekb61 kés�ültek - Angliában. 
Ezek a lemezek u lndllás közben 
forrásba jött szódaoldatban idövel el
használódtak. Pótlásukról magunknak 
kellett gondoskodni. Különleges vas
lemez nem éllván rendelkezésre (an
nak ötvözetét nem Ismerjük) közönsé
ges vaslemezt alkalmaztunk. Angol le
mezekre valutáris okok miatt gondol
nunk ma sem lehet. A közönséges vns
lemezbéí! készült elektrodák azonban 
Idő elölt tönkrementek és azokat újak
kal kellett pótolni. Ez a művelet 
azonban Igen költséges, mert a javl
tandó mozdonyt a forgalomból ki kell 
vonni, azt u euakl Járóműjavltó 
NV-ben kell emiatt legkevesebb ó na
pig visszatartani, ami tetemes kamat 
és amortizáció veszteséggel jár. 

Az elktroda-pótlás kö!tségeih� 
azonban még hozzá kell számítanl 
ar.okat a főmotor sérüléseknek helyre
állítását Is, melyek a romlásnak in
dult vaslemez elektródákról levált kl
ae\>b, nagyobb darabok okcztak, villa
mosrövidzáródástól származnak. Ezek 
a zérlatok a lőmolor állórészét több 
helyen álégetik. A sérülés helyreállí-

lása esetenként átlagban 20.000 fo
rintba kerül. 

Az elektródák rcmlása 19-16. évben 
annyira fokozódott és az elektróda-zár
latok következtében meghibásodott fö
motorck száma annyira megnőtt, hogy 
kétségessé vált - képesek leszünk-e 
az üzemet fenntartani s nem kell-e 
részben gázüzemre áttérni? 

Ilyen körülmények között jöttem ri 
arra a gondolatra, hogy lemez-elektró
dák helyett öntöttvas-elektródákat al
kalmazzunk. A prob!éma részletes kl
dol gozása közben kltilnt, hegy ez a 
megoldás az üzemzavarok megszün
tetésén kfvü!, nem csekély pénzbeli 
megtakarítással jár. A megtakarítás 
több irányban fog nyilvánulni. a) Az 
öntöttvas-elektróda olcsóbb a va1-
lemez-elektr6dánál. 1>) Az öntöttvas-
elektróda I korrcz!ónak jobban ellen
áll, ezért �vente kevesebb elektróda 
cserélendlS. e) A vaslemevelektródák 
alkalmazása esetében elkerülhetetlen 
főmotor-javítási költségek elmaradnak. 
d) Az öntöttvas ócskaanyag tíjra be
olvasztható, az ócskalemez értéktelen. 
A-,, évi megtakarítás összege 33.316 
forint, az ez után ki[ízeiell jutalom 
2.823.50 forint. Kiss LásLló főmérnök, 
MAV Eszaki Járómüjavftó NY X. csz
tály. 

Igyekszem még nagyo bb százalékban teljesíteni 
munkámat hogy é n  is párttag lehessek 
- írja levelében Kovács Pálné 

.,Szerkesztt:iségl Attanulmányoz
tam az új f izetésreruiezé,t és látom 
a.zt. hogy ez az illetményrendezés 
ledöntötte a széles fa lat. ami eddig 
a vasuti dolgozók kózölt fennállott. 
különösen a nők között, akik még 
kisebb fizetést kaptak, mint a fér
fiak. 

Magamévá tettem a Magyar Dol
gozók Pártjának határozatát és 
igyekszem még nagyobb százalék
ban teljesíteni munkámat, mint ed-

dig, mert ezzel szolgálom orszá
gunk építését és ezen keresztül el 
fogom érni, hogy t!n is párttag le
hessek. 

Köszönöm Rákosi Mátyás elv
társnak ezen gondoskodását, meg
adta az egyenlő jogokat a nőknek. 

Kartársak, tegyétek ti ls maga
tokévá a Párt határozatát. hogy 
ió numkátokon keresztül minél e'őbb 
fel építsük a szocializmust/ Szabad
ság! J(ouács Pálné s. k. 

Sztahánovistáink lendületével 
győzelmesen fogjuk befejezni ötéves tervünket 

Az ötéves terv sikeres vég<ehaj
tásában látjuk a jobb, szebb és bol
dogabb jövéinket. 

A hároméves terv befejezése adta 
meg a Jehetöséget új ötéves ter
vünk sikeres elindításához. A há
roméves terv befejezésével is már 
lényegesen anelkedett a dolgo1ó 
nép életszínvonala. A dolgozó nép 
tudatában van annak, hogy élet
színvonalunk emeléséhez nagy 
szükségünk van az új ötéves ter
vünk elindílá -á0a, me'yet a Szov
jetun:ó segítségéve! ,  a Magyar Dol
gozók Pártja, és Ráko0 i ,Máryá_, 
l'lvtársunk vezetésével m ne! rov:
debb időn belül fogunk sikere�en 
megvalósítani. 

tösen emelkedett az életszínvona
lunk. 

Ugyanakkor vidéken meg'ndult 
a traktorállomások kibővítése, a 
falu gazdasági fellendülése, új vas
útvonalak építése. Tehát ipari, gaz
dasági vonalon a legnagyobb fej
lödést tapasztalhatjuk. 

A magyar dolgozó nép munkájá
val válaszol a reakciónak m'ndcn 
mesterkedésére. Egyéni munkaver
sennyel, és a sztahánovista munka
módszerekkel fej leszti a terml'lé•t 
és erösítji.:k a nagy Szovjetnnió á'
tal vezetett béketábort. 

Az ötéves terv sikeres végrehaj
tásával, Sztálin elvtársunk segítsé
gével, a Magyar Do'gozók Pártja 
és Rákosi elvtársunk útmutatá0 á
val építjük hazánkban a szocializ
must. 

Elvtársi üdvözlettel: 

1 hAramtves ler, s[ke;e1, 
az ötéves terw 15erspekllvaia 
me1rsokszorozzAk erDín�et 

s.,.r. ... o .. iara le1>él • Mcía, ahá•I 
Gdütöböl 

Szlkrúlk a napfény a Mátr• hóval 
borított qerincén. Me�,rl<ezUnk a vasu. 
tas uak..;zervezet UdtllóléOO. Lassan 
ballagullJ< • havas úton éa a téli fák 
közOI Impozáns meoépltésf!vel vára�la
nul kibukkan éa ránk mosoiyoa az 
,7dm6. 

BeiépUnk a tágas el6csamokba é• 
klvi\ncsian né.zOnk körül. 

A fa:on RAKOJI. �ZTAL1N 6s LENIN elvtárs képol tuggnel,, é3 ll!Agú vöréi$ csiHaq ildvözOI bennUn,,,;et. lirt:.zzUI< 
hocivan vál:.OZlk át bennOnk • té szeg 
érzés. otthoni, meqh;tt bolt!O<Jsáqgá. 
Meg(,apJuk a ku:csot, Szobánk a máso
dik emeleten van. Boldoc,. auQárzó 
arc.cal metivünl( fel az emeletre.. A léP� C&éil<.ün elheJvez•tt fu �ószónyea letom
pftla lépteinket. Be"épUnk a szooába, 
hófehér áqyak. é!lellsze!crények, por. 
kett k6zponU fütés, K1v,ncslan m:nd• 
lárt kipróbál Juk a vlzcsacokat. Jól aon. 
doltuk: hideci-melea folyóvlz van. 

Hoavan étkezik a mátraházi Odtll6· 
ben a vasutas do!qozó1 Táqas. naov 
ebéd•6. csupa Uvea az 11<16sz. Terl!ett 
asztalok. cs'lloaó tlaztas,a. az •sztalo
kon vlr,iaok. 

REGGELI 8-10-lg. Te!esk,v6, aalt. 
•al. méz. hófehér kenyér. 

AZ EBtD 2-3 óráia, NézzUk a,ea az 
etrondet. Húsleves. rán.o.t bor!ú. rlzl• 
b,zJ, burqonyasalá..a és ci lromos torta. 

u..:.,vNNA <ié,után 4-kor, vacsora 
este h•tkor. teue:es borfuplkk!!,t aalu• 
kával és ayUmölcs. Az 6,teremben hal
kan szól a zene. mlntlcnkl bo,doq. rno
solvc;;()s meqe:éi;ede'-t. 

D'1el6tt klsebl>-naQyobb csoportok ki· 
rándulnak • heqyekbe. K6kesre, Galya
tetőre. Egyesek sl. mások Qya.oaidrén
dul,sra mennek • hóval borlto.t bér
cekre. Vannak ródllzó c.oportok la. 
Pln-ponq szoba ú könyvtár ,11 u 
,íd016k rendelkez6sére. Este, vacsora 
után az ebéd:6ben hanaulatos t6nc. A 
társalgó táqas. márványoszlopos he,yl
a6q6ben kénya:mes fote'ek várlák az 
l\dül6ket. Mindenhol sz61wegek. He l•• 
mes melea van. Az asztalok köl"UI ,alc• kozó, kilrtvázó '• olvasó csoaortol,at 
látunk. A társaloó ecivlk aztl(lle!e • 
.. Vörös Sarok". ahol az elvtársat, a ■ajtó •• a polltika napi k6rdéselt 
vltatlák meo. 

N<!pl demokráclúik dladal.6t hirdeti 
• mátraházi V3$Utilis szakszervezeti 
Udlll6. A vasúti szolgálat mlndan ,gaza. 
tllnak do!aozólt k60v:se!lk. A t11rsal<1ó 
hófehér falait P!lrtunk cslll<><Jó Jelua
val d lszltik. ,.Hazánk nem rés. hanem 
szilárd bástv• • b�!,e frontlán". 

.,K6vessUI< a Szovletunló Komunlsta 
(bo:sev,kl Pártját••. 

Lassan leszáll •• alkonv a mátr,,_ 
h� Cld 'll6 felett. Klcryul1adnak a csll• 
lárok. klplrult arcc<>I meq:rkezne!< a 
turázók. Csupa bold�s,o csu1n örl!m 
minden, lav él. l<1v nór21<ozlk. lnv 
Q d U I a szoelallsta 16v6 te·• menetel(! 
01 vasutaa dolnoz.6 társadalom. Mht 
Nvuqaton a hiborús uszftás folv!k. a Szovle'.unró, Sz'.á!in eJvtárs fberen 6r-
klldlk b•kénkre. 
az He�drJ!�':.�J'.;,����•ni.!rt�!juk�á\�� 
bek között, hoqy Mátraháza már a 
mlfnk, a do!c,o,eó né„6. Eddlt1 ml. va
autaso!c I• 16 kommun:s•a munkát v6• 
qet.tOnk. A h6rotr"éves terv atkere �2 
&t6ve.s terv i,ersne!<•lvliJa meriacé1oz· 
zák. mvsokszo�ozzák e�61nke'. a term!'lés fo',r,zác::.\:-,--n, a bé'4

" v6 ·1o'mA'";i'!n 

6s a szebb, mé(J boldoq�bb lllvl5 k!ala
klt4sában, IIECSE JOZSEP 

lz me,ménvrendezés otén 
még iobb kedvvel 

és szorgalommal do,gozunk 
KedtJes Szerkeszt{> EltJtársl Mi, 

Debrecen állomás pénztári dolgo
zói nag11 örömmel és megelégedés
sel vetltik tudomásul fizcotésünk 
rendezését. Az ötéves terv megindu
lásakor már jelentős eredményeket 
értünk el. /gy tudta népMztársasá
gun.k dolgozóink fizetését lényege
sen meg;avítanl, eltérően a mull 
rendszertől, alwl csak fizetéscsök
kentést ismertünk. 

A Magyar Dolgozók Pártja ·seg't
ségével [ehetővé vált az. hogy az 
eddig csekély fizetést éivezó vasuli 
alkalmazottak is sokkal jobb élet
módhoz jussanak. Ha már az öt
éves tero megindulásakor ilyen nagy 
eredményt tud népköztársaságunk 
f e/mutatni, rnennyitJel jobb lesz szo
ciális helyzetünk a terv végén. 

Megfogadjuk azt. lwgy ezentúl 
még jobb kedtJuel és szorgalommal 
fogunk dolgozni, hogy ötéves ter
vünket sikeresen végrehajthassuk, 
és ezáltal l>iztosan ha/adhassunk a 

Az ötéves terv megkezdésév?' 
gondoskodtak fizetésünk rendezés,.. 
röl, ami újabb lrndületct adott i; 

dolgozóknak munkájuk végzéséhn 
Ezen keresztül láthatjuk, hogy az 
ltéves terv me�indulásái� is jelen-

Dobrovay József s. le. szocializmus felé vezetö úton. Dsb• 
Budapest-Déli fűtőházi munkás recen álwmás pénztári dolgoz&. 

Gyülésefnken 
határtalan a lelkesedés, a szeretet megnyilvánu'ása 

nagy Párlunk és vezérünk, Rákosi elvtárs iránt 
A vasutasok flze"úrendez6sh•I kap

csolatban. FUzesaUony á;lom�s d.o:qozól hálából és határtalan azeretetUk Je:•u1 p.;,r unl<nak és szeretett vezérünk, 
Rákosi Mátyás elvtársnak, • PArt hatá-
f:-��!Jnl<��!íá���soY<�� 

1
f!��k� br����! 

ka � szerve�tek és eqyénl vursenyre 
kelte!<, me,yeket raqaszkodásuk JelllUI a naqy Szovjetunióhoz és dics(! Haclsere1éhez, fclszab.J:dulásunk S�lk •vror• dulójára, április 4 ra teljesltenl klván
nak. Ez klértékelh• 6 összeg6ben nom nagy, 3800 for,nt, de általunk kiért� 
kelhetetlen része •nnál nagyobb, mert 
:1v:.�1u'lc

a
��én��;i;!�í,

d
��lve��j�'/��c.1; 25 száza!ék terv últelJcsltést ,rncl< el fen�1 1d6'.q. A q•,a1és · ·�en a le1'.<ese-

:� 
é
!e�;�t� na.u1c:.r-:.��� 

s
r;r:; 

hat.trtalan. 
E9yes részleteket k!lzlOnlc a r!lp. 

qyú.ós ho;z:zászóll.salból, 
Ruzslnszky Péter p.ilyamunkás ('a<JJeiölt): ... . .  megértettem a munkaverseny Jelento5séqé :. Blzok Pártunkban 

rendUletlenUI és szeretett R6kosl e;,,_ társban, hoqy meqmuta.�ja ne:cunk a,,. 

az utat, amelyen békében Jólótben '5 boldogaáqban 61hetUnk. Vlazonzásul fel-
r,���f";�,!:�r.,,;"rmlé:;i:;,��: ::':za; 
lgycl,szom méq hlltaljesltenl • •  ,M 

Antal Terézia kocsi lsztltó ltaol• ... • . háltn, )e16tll Pártunknal,, bölcs 
vezérUnk, Rákosi elvt.6rsnak vállalom. 
hogy a n6I briqádommal a 200 sz4z�III• 
kos ercdm6,iyt megs:llárdltom és f•I• 
sz�b�dulásunk 5. tivfordul6J6ra el •karom éml a 300 azdzalél,ot Is - .• 

llenke Is ván t6rfelvlgyázó (pl.rtl>n
kfv!llllo: ,� • .  a Párt. R6kosl Máty,1 v• 
zetésével még mindlc, azt U utat mu• 
tatt.a m119 ami elObbre visz minket a 

qondtalan '1et. • boldoq•bb )!!Va ,.,. 
Bálám Je.éUI Vál1alom, hoqy a homn, beosztott k•t vál ókeze!óval • forqalml 
o>:akv.zsqa anyaqát m«qtanl orn „ 
ei6kéultem Oket a forqa,ml Sz.lkv!Q q�ra ápr,lia 4-iq • • •  ·• Eállnt János forqalml azol9lllat·,,.. 
(tagJe.ö:t): "· . .  a:,: lqazsáqoe l;trrend• zés mogszQnteb e a 

1
,szamáriétráf'_'i. 11,ie naqJ, Pártun1,nak, 1>rrón szera,en .,,. 

���,';,':."i!�a �:k��t .. ,�gr;
s
�!k,Job:'11. ó1•ése felé. m;va t!lk lltmutati\sát, munk.a 

versonybe londUltUnk ú meq I• lett aa 
erec!ménye. MeqszOnt az a rend, ami a Horthy-r"2:slm •latt volt, mienk volt a 
munka és a száqyen, a haszon meq 1 
t6késeké. Most mllr ■ munka dfcs5� 
61 hősiess6;i, em3l1eb\ mienk a '-
ifs

0
'l 1�· 4�

á
�':i,kt�?Y tü�!�D��� ��, 

EzenklvUI n'ltq sok felajánlás 1e,. 
t6nt. Eredménye már fZ els6 napokba• mutatkozott. A pályamunl<á�ok eddi<II 
1 t9  száza:,:,01 , JagtelJesltm,nyUket folemelrok 4 nap alatt 1 67 s.:iizaW,ra. 
Három vliltókeze!6 forqalml azakVIP411 
\!';�l;.j:r:'

6
!6t te�t'i'!/�,6n�1v:!.i:::.YJ:.\.� 

hhlnyt. Néqy ifJll a forqalml szakvl,_. 
oá/át 2 hónaf. •la t. az el6frt 3 hónait 
hei<J

••� �i'��á: X,����ff:1Ílyen lelk► 
:::;�sel ..,'!'�adJ;,'!.n'i.7i.i�! �:;��.J�� 
11, JAI< benn•, amit • mult módazet' nlatt soh:1sem tapnsztaltal�, Mert ,- · or 
a munka széqyen vol'. Több 200-,.. 
brlqád alakul, naqy számb3n cqyénl versenyre keltet,. lg6retet te�t.el,, hoqy 
ezu án m� Jobban is pontosabban 
foqJák munkllJukat ell,tnl, hoqy dpl demokr,elánk még erós�bh bá, •a 
le(Jyen a naqy SzoveJtuntó vt?zette hatalmas bókefronton. 

ANTAL JOZSEP Illa. d� 

Én is szereiinék 
sztah áno v isia lenni  
- Út.JA SOHODI .!HARGIT ESZTEBGÁl,YOS 

"T. Szerkesztöségl Nemigen 
szoktam írni, de most olyan bol
dog vagyok, hogy megírom ai elv
társaknak, ami velem történl 

Hallottam az Alkotmányról, majd 
olvastam is és láttam, hogy ben
nünket nőket, egyenrangúnak tekin
tenek munkáhan, megbecsil'.ésben, 
a fP.rfiakkal. Rákosi Mátyás elvtárs 
is kiállt mellettünk, aminek már 
meg is van a látszata, hiszen mi
niszterünk, föispánunk, polgánnes-
terünk is van nödolgozó. 

A szocializmust építő népi demo
kráciánk módot és lehetőséget adott 
arra. hogy mi, nők a férfiakkal 
egyenrangúan vehessük ki részün
ke-t II terrnelömunkáb61. Ezt a Jehe
töséget ragadtam meg, amikor elha
tározt�m magamat arra, hogy olvan 
szakmát választok, amely fizika! te
kintetben is megfelel a női nemnek 
és a hol a nö, a vel eszü I etett kéz
ügyességét is hasznosítani tlldja. 

lgy esett vála!!Ztáeom az eszter
gályosságra. Már másfél hónapja 
önállóan dolgozom I balatonfüredi 
hajógyár műhelyében az esiterga. 
padon és teljesítményemet lassan 
ugyan, de a srovjei sztehánovlsták 
pé!dáját étvéve, állandóan foko-
zom. 

Szeretnék én Is sztahánovista 
lenni, hogy jó munkám nyomán, a 
szocializmus építésében elíoglalt 
helyzetem révén, már mint küldött 
én ·is résztvehessek a sztahánovl► 
lák leizközelebbi tanácskozásán. 

Sosem felejtem el Sztálin elvtát3-
nak fe]szabadltásunkat, mert ml nok 
neki köszönhetjük, hogy ma már 
szabad és egyenlő emberként, Pár
tunk és Rákosi elvtársunk vezetés&
vel szabad hazában építjük gyer• 
mekelnk boldog jöv�ét. Somodi 
Margit sk., esztergályos, Balaton• 
füred." 

Erdélyi Julianna fúrós: 

Átérezve a Sztahánov-mozgalom 
jelentőségét, fogadom� 
hogy eredményeimet az eddig elért 
235%-nál is magasabbra emelem 

.,Szerkesztőség! Atéruve • Sztahl- l(eresetem most I dupJAJára emelke-
nov-mozgalom jdentöségét, mely klllö. dett éa így segíteni tudom nóvére111f;t 
nösen a sztállnl mllszak 6ta nagy len- Is', akinek kilenc gyermeke van. 
dü!etet vett. én, m'nt a MAV Dunakeszi 
Jár6mlifavftó NV fur6sa, fol!adom, hoo 
eredményeimet az eddil! elért 235 szá• 
zaléknál Is magasabbra emelem. 

Mindezzel az ötéves tervünk sikeré· 
hez, életszínvonalunk emelkedéséhez 

sztahánovlsla munkámmal 
szeretnék hozzáfárulni. 

A dol�ozók lskoláJára Járo!, & az ott 
tanulta�ból már vUágo�an látom az 
utat, a béke b boldol{abb Jövő 6tJát, 
melyet Pártunk és vezére, Rákosi elv· 
társ mutat számunkra. 

Szeretnék 
a Pártn11k tagielölt)e tenni, 

mert dicwsé,r a munkásosztály élcsapa
tában kiizdenl a:i;ért, amely valamen,
nyffink közös célja a szoc'alizmus. Mi,.. 
dfi! hálával gondolok • Szov Jetunióra 
és Rák�i elvtársra mzrt aze'.őtt e,rv ni 
munkáját nem becsülték llo meg, 
m'nt ma. 

Ma egyenlő munkáért, egyenlő bér 
Jár, éa érezzük a megbccslilést -
kánk és személvOnk lránL 

Köszönöm mindazt, ami I nlí felsa-
l(eresetem január hónapben 85S fo- badulásával Jár együtt hazinkban 61 

rint volt, míg az e!fYénl munkaverseny 
I 

munkámmal fogom bebizonyítani háli
elő!t mindössze 390-410 forintot ke- mat. Szabadséi:rt Erdélyi Jufianna s. k. 
restem, _ _  fúr6a, Dunakeszi Járómíijavító NY. 
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Hogyan lett Iván Fjodorovics Pányin ácsinasból 
sztahánovista mozdonyvezető, _ 

A SZOCIALISTA A1IVNKA HOSE 
Beszélgetés Panyin elvtárssal 

Amikor feltesszük a kérdést a 
noviet vendégünknek: milyen volt 
élete útia, szinte l!Ondolkozás nél
kül adia mef! a rövid választ: 

- NaJ!tJ és nehéz, boldoJ! és sm-
bad . . .  

Ebben a pár szóban valóban 
benne van a iódo!gozó szocialista 
ember, a szoviet ember élete. Iván 
Fiodorovics Pányin életútja való
ban naf!tJ út: eau kolhozfalutól 
Moszkváil!, ai ácsinastot a Szocia
lista Munka Hóséil!, a Let!fels/5 Ta
aács képviselójéilt oezt!t 

Á�sinashól 
aztahánovista 

1nozdonrezetó 
Pán!Jin 1913-ban nületet:. Ml;e 

'JO esztendl5s lett. r,e[e egyutt mar 
hét J!l/�rmek ült az asztal körül 
Nem ooltak könnuú idők: az ioa
rosítás mél! nem éreztette eléf!gé 
hatá.�át az életszínvonalon. 

Pál'luin. 12 éves volt, amikor 
tnef!halt a családfö s a hét l.!.IJer
mek árván maradt. A szovjet rend
szer azonban. ekkor már erós volt. 
nem hagyta �lesni és szétzülleni 
az elárvult családot. Az anqa s, 
gjtyt kapott. a ,tyermekek tanulhat
tak: nuitva áJU •Jöttük a bpldot 
ilet kapufe&. 

Iván Szerouh0'06a ment I& kita
nulta az ácsrnesterséf!et, Ekkor 
mát az egész Szovjetorszál! az öt
lues tero végrehajtásának lázában 
égett. A hatalmas éoítkezésekhez. 
hatalmas közlekedésre volt szükség. 
Pányln uasutasnak jelentkezett, 
min.t annlli ezer fiatal társa. 1932-
&im már fútó az eimik moszkvai 
pályaudvaron. Két és félévig dol· 
�ozott ebben a beosztásban. Benne 
is megoolt azonban a szocializmus 
lpítóiének alkot6 nyugtalansága: 
löbbet, fobban mindent akart tudni, 
aml a mestersé,iébe r,á{!ott. 

1934-ben mozdonr.rlakatos lett. 
Másfél eo múlva segédmozdon.JJVe• 
zetövé nevezték ki. 

A CrockisCák ellen 
Az átloes tervek &ikere tajtékzó 

dühbe gurította a Szov;etunió el
k_nségeit. ÜRynökséaük, a trockista 
kártevők bandája, teljes erővel aka-

- 4ál(Jozni il!11ekezett a tervek végre
ltaitását. Meg akarták bénitani a 
termelés el(qik ütöerét: a szállítást. 
..Na1wtekintélyú" trockista „szak
•mberek" bizon_tt(!aiták naponta, 
l,qgq a teheroonatoknak nem sza
bad 6ránként 26 kilométeres �ebes
sél!nél többel haladniuk. Akl en.• 
nél nagyobb sebességet hozott ki . a  
uerelvényekból, azt il!en sok eset
ben ,,ron.,tálónak" a gördülő állo
mány „tönkretevójének" a „szo
cialista vagyon elherdálóiának" lú
áltották ki. 

Az élen;cfr6 oasu/asokai azonba,z 
o Párt és Sztálin vezette. Tudták, 
hOl!I/ túl kell szátnqalni a régi tech
nikai normákat. , azt is tudták, 
hogy ez lehetséf!_es. Krivonoszov 
111ozdoni1vezetó „me{!lörte a jeget" 
b 36, 40, maid 45 kilométeres se• 

Pányln elvtársat, a maqyar nép kedves vendéqét mecfátoqat,ták '\ vasutas. 
vezetők Képünkön PJnyin elvtárs, Imre József elvtárs. a vasut Polttikal Os.z... 
t;ilyánaÍc helyettes vezatllje, Gáspár Sándor elvtárs, a Vasutas Szakszervezet 

fötitkára. 
beségfZel kezdte vezetni a szerelvé
nueket. A Párt és a kormánq azon
nal felkarol/a és támorratta a kez
deményezést. J(rivonószov teliesít
ményeirőJ írtak a lapok, módsze
reit megismerte a szovietország 
minden vasutasa. Pányin is. 

Iván Pányin, amikor hírét vette 
Krivonószov kezdeményezésének, 
valósággal szárnyakat kapott: kor
látlan technikai lehelósél[ek útia 
tárult ftll elölte. Megtanulta Krivo
nószov módszereit és továbbfeilesz
tette uzokat. A technikai sebesség 
növelése mellett töródni kezdett a 
mozdr.mq karbantartásának úiabb 
lehetóséaeivel és a f!épezet élettar
tamának meJ!hosszabbitásával, Ui 
kazántisziol[atási és el!qéb karban
tartási módszereket eszelt ki. Sze
relvényei mát nem álltak le javítás 
céljából. Az elsők e(!qike volt, akik 
rácáfoltak a trockista kárteoök bü,. 
rokratikus normáira s akiket meg. 
tört a szocializmus el/enséf!einek 
orvtámadásal, Krivonószo�. Pfm11in 
és a többiek újító elöretörése for
dulatot hozott a szovjet közleke
désben.. 
A. szorialista munka hóse 

Pán_qin. nem elégedett mell ered• 
ményeivel: tovább tanult. 1938-ban 
mozdonyvezető lett. Ettöl kezdve, 
most már naJ!qobb technikai tudás
sal, toc,ább növelte a tehervonatok 
sebessé,iét és a mozdonuok élettar• 
tamát. A háború kitörése is mozdo
nqon találta. Pán.Ifin emberül meg
állta a hel11ét: annak ellenére, hoac1 
a legkülö(lbözóbb, sokszor il!.en sí• 
lány széttfajtákkal kellett fütenie, 
ú,itt mel[sze.[vezte mozdonya kar
bantartásqj. hogq a hábortít minden 
nagqobb javítás nélk!U dolgozta vé
t!il!. A háborús viszonyok között 
teliesített hósies és eredményes 
munkájáért 1943-ban elnyerte a 
• .Szocialista Munka Höse" címet 
/elent6 aran11csillal[ot és a Le
nin-rendet. Ez méf! M/!YObb erót 
adott neki: a háborús termelés és 
a front fennakadás nélktll kapta 
Pángin. szerefoénqeiröl a n.yers
an11agot és a fel!tJverl. 

Munkáját lankadatlan lendülettel 
foltitatta a J!I/ÖZelem után is. Mát 

ismerte és becsülte az egész szoo
;etorszá,i, bíztak benne a szov;et 
emberek: Moszkva, Dzerzsinszkij 
kerülete 1946-ban képviselövé vá
lasztotta . • •  

· A Jelea 
Eredményeiröl, tanítványairól, mai 

életéröl beszéll[etünk.. Szeréa11 és 
szűkszavú, mint minden igazi szov
jet ember. A tőle hallott néhán.q 
adat azof}ban beszél Pányin helyett 
IS 

Tehermozdon.y-rekord/a 3000 to,ana 
teherrel 700 kilométer 1 nap alatt. 
Napi átlagiel/esítménye ugyanez
ul a megterheléssel: 526 kilométer. 
Javítási idövesztesél! nincs, vagy 
na1won csekélu. Minden úf kezde
ménqezést azonnal felkarol, ugyan• 
akkor saiát módszereit azonnal át
ad;a szaktársainak. Tanítványai, 
Navrot és Zsátenoo mozdon.gr,eze
tök, mellén is Lenin-rend csillog 
már, egq másik tanítványát Di
mitriev mozdonqvezetót pediJ! nem
rél! tünte/Uk ki a ,Jlósie, Mun.
káértM éremmRl. 

Mivel foglalkozik ma, a sok si
kert elért sztahánovista? Tovább 
tanul. 1946 óta a vasúti mozdon11-
mérn.öki. föiskola hallgaióia. Az 
idén nqáron fof!ia megkapni diplo
má;át. S Pá'l.!tin. életében akkor új 
szakasz kezdödik: az úiító szocia
lista mérnök élete • . •  

Iván Fiódorovics Pányin. élete -
a szov/et ember élete. Szúk.szar,ú 
életrafzából felénk tiikrözödik a 
szocializmus építójének, a Szovjet
unió minden polf!árának korlátlan 
tehetóséaekket. örömteli munkáoal, 
alkotó kiizde{fJ1ekkel, sikere�/ és 

l!I/ÓZelmekkel iPli élelútia. 

Olvassuk a Nép5zava njabb 
sztahánovista kiadványait 
A N tPSZAVA, ■ Szakszerveretl Tal\Jlcs 

Könyvkladóvállalata a "Sztah,inovista 
Tanácskozás" alka!má.ból tabb, naqy 
példányszámű filzetet ad ki, melyek ré
szint a szovjet sztahánovlsták élenjáró 
tapasztara.�lt terjesztik a maqyar dolgo
zók kl!zlltt. részint a munka Jobb meg
szervezésére. az ttzeml munka meqJavf• 
tására adnak haszna.s tanácsokat. 

A sztahánovlsta mozqalom feJ!lldésévet 
eqvíltt a magyar dolgozókban hatalmas 
érdel<llldés mu'atkozlk a munkiijuk fel
javltásához szUkséqes tudás meqszerz6-
sére. kulturális technikai sz:lnvonaluk ál
landó e:me!ésére. 

Ezek a fUzetek seqltenek dolqorólnk
nak e!saJátltanl az űJ technikát, fejlett 
teehnolóqi át ,s a munka Jó szervezését. 
SZOVJET SZTAHANOVISTAK sorozat. 

F. BIKOV: A sztahánovlsta gyorsvágó 
ml,nkamédszeret<r61. 

H. BORTKIEVICS: A Szovjetunió qyors
váo-ó ei�z.t•r~áfvo-.án,1� munkamódszerei. 

A, E. PROKOTOVICS: Gyorsforqácso
lás és a szerszámqépek modemlzálása. 

M. KUCSERIK: Hoqyan olvasztom az 
acélt. 

N. ANAPSZKIJ: Sok kicsi sokra meqy. 
Az 6nk61tséa csllkkentése és a takar6-
kosság forrásai. 

SZTAKANOVISTAK levelez6se Gr....,I 
munkásokkal. 
A SZOCIALISTA MUNKA KöNYVTARA 
sorozat.. 

A. E, PASERSZTNYIK: Kollektlv anr
zlldés a Szovjetunióban. 

M, BINMAN1 Ipari vállalatok forq6-
eszJd5zel. 

I!, 0. IVANOV: Haladó itlaqnorfflilc a 
Szovjetunióban. 

PMyln elv""-, minden vuuta�Jt..'t�'!s�:".t,DdvllzR a Jllv6 ..,berM: • ki• 
Sz�.;.Je��i!�f,t 

� """'1caMr fonMI a 

"' 

VASUTASOK: 

Somogyi József, esztergályos (eszakl Jirómiijavftó NV) 
Fa!USI György, esztergályos (Eszaki Járómüjavító NV) 
Márkus Mária, kocsitisztító (Veszprém, külsö pu.) 

---· 

600 
515 
499 
446 
400 
400 
400 
400 
.fOO 
393 

383 
380 
380 
380 
370 
370 

Csa.Jta fényező brigád (4 fő, Dunakeszi Járómüjavitó NV) 
Gula István, ifi esztergályos (Eszaki Járóműjavító NV) 
Lukács István, esztergályos (Esza1<i Járómüjavitó NY) 
Kovács Sándor, esztergályos (Eszaki Jár(lműjavító NV) 
Tóth Gyözö, marós (Eszaki Járómüjavitó NV) 
Schrük József, gyártási lakatos (Dunakeszi Járómiijavitó NV) 
Tarcsai Géza, lakatos (Dunakeszi Járómííjavító NY) 
Szlgetv'árl Btla, marós (Dunakeszi Járóműjavitó NV) 
Budafoki Mátyás, asztalos (Dunakeszi Járóműjavító NV) 
Laczkó János, asztalos (Dunakeszi Járómüjavitó NY) 
Huszár Lajos, esztergályos (Eszaki Járómüjavító NY) , 
Farkas József, hegesztő (Eszakl Járómííjavitó NV) 
Lucsica Sándor, lakatos (Dunakeszi Járómüjavító NV) 
Ország Géza, gyártási lakatos (Dunakeszi Járómüjavftii NY) 
Varsányi István, gyártási lakatos (Dunakeszi Járómüjavitó NV) 
Portik Gyula, viHamoslakatos (l::5zaki Járómüjavító NV) 
Zemplényi Gyula, hegesztő (E5zaki Járómüjavitó NY) 

351 

34& 

S4G 

Szalay Imre, vlllamoslakatos (Eszaki Járóműjavító NV) 
Petter István, fúrós (Eszaki Járómüjavitó NY) 

385 
133 
322 
321 

321 
320 
318 
31 1 

312 

307 
307 
307 

303 
aoo 

Bácskai József, fényező (Dunakeszi Járóműjavitó NV) 
Horváth Pál, fényező (Dunakeszi J árómííjavító NV) 
PoDák csoport (2 fö) (Dunakeszi J árómüjavitó NV) 
Eblenbacher József, lakatos. (Eszakj Járómüjavító NV) 
Tyukos János, gyártási lakatos (Dunakeszi Járómüjavító NV) 
Agó János, esztergályos (Hatvan, fütöhá2) 
Meister Albert, vlllanyszerelö (Dunakeszi Járómüjavftó NY) 
l(urucz Frigyes, villanyszerelő (Duna.keszi J árómüjavító NY) 
Szépold Rudolf, villanyszerelő (Dunakeszi Járómüjavitó NV) 
Apacs Gyula, autalos (Dunakeszi Járómííjavitó NV) 
Bartos József, esztereályos (Istvánlelkl Járműjavító NV) 

HAJOSOK: 
Pllder-brlg6d (Nemzeti SzabedldklltS) 
Petrik-brigád (Nemzeti Szabadklkötő) 
Major-brigád (Nemzeti Szabadklkötö) 
Füzi Marion, tüzikovics (Folyamszabályozist NV) 
Mendl Márton, esztergályos (Folyamszabályozási NV) 
Czibok Lajos. tüzikovács (Folyamszabályozási NV) 

.. 
2S5 
202 
172 
IQ 
Wl 

A. vasííi Politikai OsziáÍya 
sajtóértekezleten ismertette 

az ".iOO kilométeres•66 mozgalom 
jelentőségét 

A ferencvárosi fiitöház Lengyel. 
brigádjának felhívása a.z „500 
kilométeDeS"-mozgialom meghono
sítására, újabb for,re.daJm.i lépés a 
magyar vasút történetében. 

A ezocialist.a. ma.gylall' vasút meg
teremtése mérföldes léptekkel ha
lad előre és nap, IIllÍnt nap újabb, 
ragyogó gyözelmeket arat. Ebben 
3 hata.Ima.s sikerben, amely egy• 
felöl a kocsifordulók leszorítása, 
a „2000 tonnás" mozg,alom nagy 
nemzetgazdasági jelentöségébe.n 
jutott legjobban kifejezésre -
döntő módon h&!Zllá.ltuk fel a 
nagy S2lovjetunió, a hős szovjet 
szta.hánovistá.k tapasztalatait, ae
gf�t, útmutatását. 

A vasút Politikai Osztálya er
tekezl.et.en ismertette a sajtó kép
viselöi előtt az újabb lépés: az 
.,500 kilométeres"-mo.zgalom meg• 
honositá.srulak rendkívüli jelentő
ségét nemzetgazdasági szempont
ból, a. szocializmus építésének 
szempontjából. 

J/'elcfflti Lászt6 elvtAn, a vasút 
Politilt'ai Omtá.lYa Nevelési Al
os.ztál.yánaBt vezetöje nyitotta meg 
az értekezletet s megvilágftotta a 
mozgalom fontosságát- Hangoz
tatta, hogy a mozgalom megindí
tásánál i-smét a Szovjetunió gaz
dag tapasztalataira támaszkodha
tunk, a szovjet szrtab.ánovista 
mozdonyvezetők kitünö gya:korla• 
tát honosítjuk meg hamnkban. 

R.6z&avölgyi József elvtárs, a 
vasút Politikai Osztálya Tömeg
szerve?ksi Alosztályának vezetöje 
számolt be ezután reszlete.sen a 
mozg,alom céljá.ról, feladatairól és 
tájékoztatta a sajtó képvi&elöit 
ann:a,k várhiató kihatásairól. 

Rózsavölgyi elvtárs elmondotta 
többek körz.ött, hogy a mo.zgalom 
célja, a meglévő, elavult normák 
áttörése, u új, sztahánovista 
munkamódszer kia.l:aJkí� a moz
donyok magasabb kihasználásániak 
bizto8ftása, u ú�ezett 
ko'Tfolyamat03 mozdonyfortlv.ló1e 

bevezet�. 

a.mi által III mozdonyok 6ltalino9 
napi megtett kilométertávolságát 
felemelji& 

Ezzel mód nyflik a mCJIZdon� 
sebességének emelésére, nagy ti. 
volságok befutására. 

Rózsa'tlölgyi elvtárs kiemelte • 
mozgalom kremellredö szerepét • 
vasút önköltségcsök1ken•tésében. 
Példaképen megemlltiette, hogy h& 
csa.k 8 vonatot számítunk, - te
hát a.nnyi,t, mint atmellyel február 
24-én előreláthatólag elindul a 
mozgalom - erzzel éve.nte közel , 
millió forint megtaJcarltást érünk 
el 

A mozgalom nemcaü'. • -.ont&, 
tá:s dolgozóit érinfill:, de bekap
csolja a versenY'be a többi .e.zak• 
molgálati ágakeit i.s: a forphnat, 
a pályafenta.rtá.st, kereskedelmi 
szolgálatot, mdhelyeinket stt,. 
Emellett fejleszt! a brigádanogg:al. 
ma.t a vomtszerelvény 61 
lakatosbrigádok felállitása r6ri& 
Kjazélesíti az egyéni versenyt. 

Több jövedelmet btztosU. 

több szabadidőt 

6 mozdonyvezetőnek 6s fflt3nelc, a 
vonatkisérö ezemélyzetnek. 

Rózsa1Jö1gyi e.lvtá:ni hfl.llgsúlyoe
ta, hogy az 500 kilométeres ma&
g'allom egy lépés a 82IOda.1:ista vasút 
megteremtéséhez és meggyoca(tja 
az ötéves terv végrehajtását. 

- KUlönösen jelentös a mozga
lom beindítása most, amikor a 
magyar sztahá.novJ.stá.k tlmácsko
zásra ülnek � - fejezte be 
tájékozta.tóját Rózaa1Jölgyi elv
társ - és ezen a t.anácskozbon 
példaiképeink a szovjet sztaháno
visták is megjelennek és segíte
nek bemiünket fel:adata.inkat j6l 
megoldani.. A magyar vasutiaaok 
ezzel a lépéssel is hálájukat feje
zik ki felszabadltón&:, a Szovjet
unió és a, nagy Sztálin iránt '9 
ragasz&todásuka.t Rá.koet elvtárs 
iránt, akinek nevenapján indul el 
nagymerű útján az dj moep.
lom. 

Eljen Sztálin.!' a Szovjetunió vezette héketáhor nagy vezére ! 
• 
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Sokezer sztahánovistánk közül 
a legkfválóbbaliat küldjük 

az élenjárók országos tanácskozására 
A Vasutas Szakszervezet országos ÜB-titkári értekezlete 

Február 2-én rendezte az István• 
íelkl Jéróműjavitó NV kultúrtermé
ben, 600 küldött részt vételével a Vas
úbis Szakszervezet Országos űB tit
kári értekezletét a Pért Központi 
Vezetőségének hatérozatával kap
csolatban. 

tunk határozatát maradéktalanul I nunk arra, hogy a kollektlv mozgal
me� kell valósítanL lm-re elvtárs mat kiszélesltsük
krltikát gyakorolt a vasutas üzemek 
munkéja felett és megállapitotta. 
h_ogy a szocialista munkaversenynek 
tomegmozgalommé való fejlesztése, 

Zőtdi Séndor elvtárs szavalata az egyéni verseny kiterjesztést 
utén Végh Lajos elvtérs, a Vasútas 
Szakszervezet elnöke nyitotta meg 
rövid beszéddel az értekPzletet. 

Imre elvtérs a továbblaktan hang• 
súlyozta a műszaki értelmiséggel 
való együttműk.öd� fontosságát és 
kiemelte a hatalmas Szovjetunió 
felmérhetetlen segítségét, irányt
mutató példáját1 amelyet felhasz· 
nálunk a szocia.iista vasút megte
remtésénéL 

A,; orsz(lgos találkozón Gáspár Sán
dor elvtárs, a Vasútas Szakszerve
zet főtitkára beszámolt az elért 
eredményekről, a hiányosság-0król és 
a feladatokróL Beszédében a terv
felbontás meginduléséval, az ellen
tervek kidolgoz.áséval, az egyéni és 
brigádverseny klszélesttésével, a 
munkaerő-vándorlás kérdésével an, 
nak megoldéséval, az �lért ered· 
rnények megszilárdltás{lnak és to . 
vábbfejlesztésének módozataival és 
az újítómozgalom fejlesztésével fog
lalkozott. 

- üzemeinkben most folyik a 
legjobb sztaMnovlsták: klvfilasztása 
- mondotta többek között. 

Orllmme' ilapithatjuk meg, hogy 
.,nehéz helyzetben vagyunk", mert 
sok száz és ezer munkaversenyben 
kltünt 'kiváló vasútas dolgozó kö
zfil kett kijelölnünk a legjobbakat, 

akik majd méltóan képviselik őket 
a sztahánovista konferencián. 

Gáspár elvtérs ezután rátért & 
nsutas illetményrendezés kérdé
eére. 

- Korményzatunk a szocialista 
bérezés bevezetésével a vasutas száz· 
éves sérelmét orvosolja s ennek jó 
hatésa meg kell., hogy mutatkoz· 
zék: a 

lermelé�enység nUvekedésében 
Is. Pártunk határozatával kapcso
latban további munkánk során arc• 
cal még inkább a feladatok végre
hajtésa felé kell fordulnunk hogy 
többet és jobbat termelve, Pártunk 
!rányitása és hatérozata szerint ha· 
ladva, a nagy Szovjetunió sz.tahá· 
novista példrut átvéve, gyorsabbá 
tegyük hazánkban a szocializmus 
építését - fejezte be beszédét Gás· 

terén még sok a tennivaló. Fel
hívta a vasutas dolgozókat arra, 
hogy méltóképpen z(lrk.ozzunk fel 

HegedGs Józsefn61 a bal!.tonszentqyörgyl 
vasutas dolqozok nevében hanqsú„ 
lyozta, hlven kell köve�nünk naqy 
Pártunk ,s Rákosi elvtársunk útmuta• 
tását, hoqy )6 munkánk révén meg
t'öviditsUk a hatalmas Szovjetunió se
qltséqevel, a szocializmushoz vezet6 

utat. 

éprills 4-e, felszabadulásunk ötödik 
évfordulójénak megünneplésére. A 
továbbiakban a tervfelbontás, az él· 
munkés. és sztahánov-mozgalommal 
foglalkozott, majd hangsúlyozta, 
hogy különös gondot kell fordíta· 

Imre elvtárs után Hegedüs J6-
:zsefné balatonszentgyörgyi üb titkér 
mondott köszönetet a Szovjetunió 
hős katonáinak a magyar dolgozó 
nép felszabadftáséért. A tovébbiak
ban értékes hozzészólasaik.kal bizto
sítotték az országos értekezlet sike
rét: Lindner József (pécsi fütöh(lz), 
Hortobágyi Adám (Szeged), Solyom• 
vári János, Gyócsi Jenő (Pécs), So
mogyvári László (Pécs, filtőh(lz), 
Ge-rhart Istvén (Zalaegerszeg), Ta
k.á.cs Jénos, Sós Elek (Eszaki fütő
h(lz), Németh Ferenc (GYSEV), 
Recsntk János (Pestszentlőrinci al
mühely), Ra.;czi György, Mózes Mi
hély (Debre<:en), Rencz Akos, Darai 
Gyula (Záhony). Vidovszki Istvén 
(békéscsabai om-ség), Adám János 
(józsefvárosi om-ség) _ Bereczkf. Jé· 
nosné (Budapest-Déli pu). Jánosi 
Imre, Ladányi István (Eszaki Jéró· 
műjavító NV), Tasnádi Béla (Szol
noki Jéróműjavító NVl, U-natenszki 
Pál, Viszt József, Szal,ai Imre. Ko• 
uács Ferenc, Csala Albert, Böhm 
Ernő, Gulyá., Jór.sef és végül Fr>
n6di József. 

A felszólalásokra Gásp6.r elvtlirs 
adta meg a választ. Az értekez'.et 
résztvevői végül hatá!'Ozati javasla• 
tat fogadtak el, amelyet lapunk 7, 
oldalán közlünk, 

Az értekezlet résztvev61 téviratot 
intéztek Rákosi elvtárshoz, a Szovjet. 
unió sztahénovista vasutasaihoz és 
Apró elvtá.rshoz. 

Végh elvtárs zárószavaival, az 
Internacionálé hangjai mellett ért 
véget az orsz{lgos üzemi bizottsági 
értekezlet. 

Szekeres Erzsébet tagjelölt srtahánovista élmunluisnöt 
jelölték a repül öműhely dolgozói 
a sztahánovista kongresszusra 

Szel,eres Erzsébet elvtársnll az CMRE rep0tll(lépmühely6ben dolgozik. Taq, 
Jelölt. M unkástársal nagy lelkesedéssol, eqyhanqúlag választották meq • azta. 
h�nov!sta konqresszus klkUldöhének. sze :eres e:evtársnó, mint aztahánovlsta, 
ki akar Ja érdemelni azt, hoqy minél elobb dlc;söséqes P�tunk taQ)a lahe.sHII; 

Szekeres Erzsébet elvtársn/5, ,;iz 
OMR.E központi jauitó múhe!yében 
dolgozik, a repülögépek kárp.·tozá
sát uégzi. 1948 szeptember 25 óta 
dolgozik az üzemben és jó munká
jával kiérdemelte, hogy 1950. ja
nuár 16-án dolgozó társai biza!má
ból megkapta a SZOT magas ki
tüntetését, élm.unkásnó lett. 

Az OMR.E központi Javítémúhe
lyében február 7-én tartották az 
üzemi értekezletet abból a célból. 
hogy a magyar sztahánouisták e/só 
országos tanácskozására kiküldendó 
delegátusukat jelöljék. 

Gedai elvtárs, az üzemi bizottság 
titkára ismertette a nagyjelentóségú 
tanácskozást és közö!te az üzem 
dclgozóinak nagy lelkesedé.�e köz
ben, hogy a műhely öt legjobb dot-

gozóját, sztahánor,lstájdt lull / .. 
lő/ni a tanácskozásra. 

A bizalmiak és az Qzem termelésl 
f clelóse már elózólcg kije:ö:ték az 
üzem 30 legjobb dolgozóját, akü, 
kőzül azután az Qzemi háromszög 
kit•álasztotta az öt legjobbat. Nagy 
lelkesedéssel és nagy taps közben 
hirdették ki Szekeres Erzsébet, Tóth 
G11ula TI., Kouács Gyózó, Jakab 
Káro!y és Nagy Márton sztahánorr 
1.<ták neveit. 
- A kongresszuson az OMRE Qze

rne egy taggal vesz részt. Mcgin• 
rlult tehát a szavazás, hogy az öt 
t.:gjobb dolgozó közül ki Legyen az 
4 sztahánovlsta, aki résztuesz az 
első országos sztahánoulsta kon
'{resszuson. A r,á1asztás egyhangú• 
J,zt, történt és nagy lelkesedéssel 
ie!ölte az Qzem Szekues elvtá•sni5t, 
\Zlnhánovista élmunMst. 

J)ár főtitkár elvtérs. 

Műszaki értelmiségünk döntö módon v2szi ki részét 
a Sztahánov-mozgalom kiszélesiléséböl 

Kérdést intézünk Szekere• e1rt
társnóhöz, hogyan készül fel a nagt/ 
naora. Szekeres elvtársnő szeri:• 
nyen ezeket mondja: 

A Szakszervezeti Tanács részéról 
Zsidai Pél elvtárs a szervezés terén 
mutatkozó hiányO&ságokról beszélt. 
majd kezdetét vették a hozz.á.szólé· 
aok- Egymásután álltak fel szólésra 
j{lróműjav!tólt, üzemek, fütőh(lzak, 
lrazgatós{lgok és haiózási vfüalatok Látogatás a �erencvárosi u··zemi ma.szaki bizottságnál W, titkára! és termelési felelősei. / '  

- Boldog oagyok, ltogy dolgoz& 
társaim engem találtak mélt-ínalt 
arra a nagy tisztségre, hogy részt· 
t egyek a tanácskozáson, - mon,
dc>tta Szekeres elvtársnlS, majd Í:/9 
futytatja: - Igyekezni fogok. hfJ/W 
ezt a megbecsülést az ott szarzett 
tnpaszlalatak átadásával há!iljam 
meg elsósorban. 

Ifj. G6g András. amikor beszá· 0 1 fl ki b' tt ' l k 1 molt Jó termelési eredményeikről, zem m sza izo saga n s 
panaszolta, hogy a Szabadklkötő dol· magukévá tették Pártunk határoza• 
eozólról kevés szó esik, holott a jó tát, amely kimondja, hogy 
termelési eredményekhez kikötő· ,.kifejlesztve az egyéni versenyt 
munkésok ts hoz.zéjárultak. Soly- és az élmunkás-mozgalmat, fo-
mosi Elemér esztergfilyos, üb titkár f I t di az ideológiai fejlettség hiányáról, az kozott igye me kell tor tani a 
ifjúség sz-erepéről, a tervfelbontés Sztahánov-mozgalom további 
hibáiról, az élmunkás és újító körök megerősítésére, mint a szo-
merepével foglalkozott. Oszeczki cialista munkaverseny maga-
Egon a pécsi üv. területérő! a mű· sabb formájára." 
szaki értelmiségnek a fizikai dolgo• 
l!Öklkal való szorosabb együttműkö- Az iizemi műszaki bizottságok így 
�sét szorgalmazta. Kónya István egyik legfontosabb feladata: 
Jászapátiból a sztahánovista példá· 
vaI foglalkozott. segítő kezet nyujtanl 

Ezutén került sor Imre J6r.sef bbf k · •· k. 
elvtárs, a vasút Politikai O:>ztálya az üzem magasa o u musza 1 

vezető helyettesének felszólalésára. isn;ieret�_kben kevésbé jártas fizikai 
Hangoztatta beszédében, hogy Pá.r· do.gozomak. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU:11111111111111111111111111111111111111111ffl 

PArtunk K!lzpontl Vezetllso!ci6nek határozatAval kapcsolatban a Vasutas Szak• 
-rvezet Orszáqos OB titkári trtekezletet hlvott egybe. KépUnkön az én. 

ke>:let rés>:tvev61 a f6tlt kári bes>:ámolót hallgatJ4k, 

Felkerestük Kántor Lászlót, a Fe
rencvárosi Osztálymérnökség veze
tőjét, hogy röviden számoljon be 
arról, hogy az Osztálymérnöksé!! 
műszaki értelmisége miben látja fel
adatait a sztahánovista-mozgalom 
tovább fejlesztése terén. 

- Pályafenntartási viszonylat
ban a sztahánovista-mozgalom ki
fejlesztése komoly és nehéz felada
tot jelent - kezdi nyilatkozatát. -
A műszaki értelmiség mind a terv
felbontásnál, mind pedig az egyéni 
munkaversenyek kiszélesítésénél 
igen fontos szerepet kapott. 

A fer-vfelbonfás, 
- az egyéni munkavErseny - a 
sztahánov-mozgalom mind szerve
sen kapcsolódnak egymáshoz, Az 
egyik biztosítja a másik tovább fej
lődését. Ezért igen fontos, hogy a 
helyesen felbontott tervet a dolgo
zók minél nagyobb lendülettel hajt
sák végre, illetőleg teljesítsék túl, 
és minél többen emelkedjenek ki 
sztahanovista teljesítményekkel. 

- A helyes normák megállapi
tása, az időmérés, az egyéni telje
sítmények kiértékelése a pályafenn
tartási dolgozók legégetőbb problé 
mája. Ezen a téren még fontos fel
adatok várnak az üzemi műszaki 
bizottságokra. 

- A rossz normákat csak úgy 
tudjuk megszüntetni, ha műszaki bi
zottságaink tapasztalatcsere formá
jában a többi vasutas üzemek mű
szaki bizottságaival szoros kapcso
latot tartanak fenn. Az e hónap 
végén összeülő Sztahánovista Ta• 

nácskozás ls egy hatalmas„ orszá
gos méretű tapasztalatcsere lesz. A 
tanácskozás küldöttei munkamódsze
reik, tapasztalataik ismertetésével 
munkásaink közkincsévé teszik szta
hánovista munkamódszereiket Ne
künk, pályafenntartási dolgozóknak 
is sok hasznos tanácsot, útbaigazí
tást fog adni ez az értekezleti 

- Az üzemi műszaki bizottság 
tagjai szeretnének tovább fejlődni, 
tudásukat a sztahánovlsta-moz• 
galom kiszélesítése követelményei
nek megfelelően tovább bővíteni. 
Még mindig sok probléma merül fel 
az egyéni munkateljesítmények ki· 
értékelése körül. Fontos lenne ezért 

a müs:raki blzoUságok 
szak mai tovább

képzésének biztosílására 
tanfolyamot szervezni. Hiányos Is
meretekkel, nem lehet teljes értékű 
munkát végezni, 

- Az üzemi műszaki bizottságok 
képviselői is ott lesznek a S.ztahá
novista Tanácskozáson. A kétnapos 
értekezlet befejezése után pedig 
újabb lendülettel és még eredmé
nyesebben fogunk tudni fontos fel
adatainknak megfe!elni. 

- Sztálin elvtárs így írta: ,,A 
szocialista verseny azt mondja: 
egyesek rosszul dolgoznak, másol 
jól - megint mások még jobban -, 
érd utól a legjobbakat és érj el ál
talános emelkedést!" Ennek az ál· 
talános emelkedésnek az elősegíté
sében és biztosításában látom az 
üzemi műszaki bizottságok legfon
tosabb ténykedését. 

Különösen ügyelni fogak arra, 
hOf!I/ a tanácskozáson Jelenléu/5 Ma 
swv/et sztahánor,lsták gyakorlati 
tapasztalatait a mi liumü,iil/Jen 
maradéktalanul átültessük és mun
kánk termelékenységét, -szoc:atfata 
m11nkaversenyünk eredménye!t nö
veljük, measzilárdítsuk. lúszélesU• 
sük. 

Amikor elindulok a tanácslu,

zásra, önkritikát is kell f!tJakorolnl: 
nagyon jól tudom UllJlanis azt, 
hogy munkám területén még a mal 
132 százalékos teljesítményemet l$ 
túl kell haladni. A jóindulat eddig 
is megvo!t, Pártunk és az á[talam 
annyira becsült. szeretett Rákost 

elvtársunk útmutatását termelé
kenységem fokozására még'nkább 
magamévá fogom tenni. Mindent el 
fogok követn.l, hogy szégyent M 

t•alliak: kutatom, keresem azt a 
sztahánovista módszert. amelynek 
révén a magam gyönge nól kezériel 
is építeni seI[ílem hazánkban a UD
cializmust. 

Ma még csak tagjelölt r,agyak -
fejezte be r,á[aszát Szekeres elr,
társni5 - bízom abban, hogy elmJ
leti tudásomat, ideológiai képzéH

ségemet fokozua, a nagy Szor,feJ• 
unió sztahánor,fstáinak példamuta
tása nyomán több és jobb munká
val érdemessé vá!ok arra, hogy di, 
cs5séges Pártunk tagjai sorába fel• 
vegyen. 

Éljenek a szocial ista építés élenjáró harcosai, a magyar sztahánovistákl 
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SZT ADÁN OVIST ÁK 

A VAS ÚTON 

AZ ORSZÁGOS VASUTAS ÜB-TITKÁRI 

ÉRIEKlliíl HATÁROUU 
Sztálin elvtárs 70, az1iletésna0t6val 

ka0csolatos munkafelalánlás lde'én. a 
szoclallsta munkav.ersenv. a Maavar 
Dolgozók Pó\nrtlának vezetésével vasúU 
viszonylatban Is nanv feJllldést mutat. 
A Pó\rt útmutatásának me<1fe'.elllen az 
eayénl verseny vá:t a munkaverseny 

alapfonnáJává amely nem mehet a brl
gádmozgalom rovására, A Szovjetunió 
nagyszera szahano·,1st.tlnak pé:dá'.t: 
követve megszületett a magyar Szta• 
hanov mozqalom. A Párt helyes Irány
vonal.Inak <Is Rákosi eltvárs ú'.mutatá
sának máris komoly eredménvel vannak 
vasúti vlszonvlatban Is. 

1 948-ban, a fordulat évében, ami-
, 

sági termelvényeket jóval előbb Jut-
kor a hatalom a munkásosztály latja el rendeltetési helyére, a „2�� 

Javára dőlt el, nagy Pártunk és annak tonnás" mozgalom nemzetgazdasag1 
bölcs, szeretett vezére, Rákosi Mátyás jelent6sége újabb sokmillió forint 
elvtárs útmutatásával hozzákezdtünk a hasznot hajt népi államunknak. 
munkaversenyek megszervezéséhez, a Beszélnünk kell még arról is, hogy 
azocailizmus építéséhez. a kezdet kezdetén vagyunk és nem 

Az els6 felhívásra, amely a Vörös megy úgy, mint ahogy azt nagy 
Csepelről indult ki, üzemeinkben, mű• taníl.ómesterünktól, a Szovjetuniótól ta
belyeinkben csoportba verödve tárgyal. nultuk. Vannak hibák és hiányosságok 
lák és vitatták már másnap a nehéz- ezen a terüleli>n is. A hibák és hla
lparl centrumból érkezett felhívást. nyosságok feltárására, kiküszöbölésére 
Voltak abban az időben még kétked6k, nemrégen a Vasutas Szakszervezet és 
konzervatív gondolkozásúak, akik fejü. a Népszava szcrkeszt6sége országos ér
kel csóválnák és azt mondták, hogy a tekezletet kezdeményetelt, amelyr61 la 
vasút különleges terület és munkaver- punk február 1 -i számában részletesen 
senyt ezen a területen nem lehet meg. beszámoltunk. Mégis nem lehet e:éggt> 
valósítani. Egyesek azt mondták, hogy hangsúlyozni az újabb fejlődést. 
azért, mert nem vagyunk szériagyár- amelynek ez a konferencia határköve. 

A munkaversenymozC"a�om elért er•dménve:nek mec;iszl:árdf ása és a 
hlánvossáaok kiküs,öbö é::e 6rdekéb3n 
i'á ��iott�ö:��g�1n �!�J�ttR.: �ai�?��: 
tosabb feladatokat. A Vasutns Szai<• 
szervezet kib5vl'.ett Közoon:1 Veze 6-sége a határozatot maqáévá teszi és a 
munkaversenv to,ábbfellesz:ése. ö .6ves 
tervUnl, mec;ivalósitás:lnak érdekében 
a következ6 határozatot hozta: 

tású ü1.em, javítással foglalkozunk, - Kiterjesztettük a ,,2000 tonnás"• 
mások viszont elavult, korszerűtlen gé- mozgalmat a téli, zord id6járás 
peinkre hivatkoztak. időszakára is és Itt ismét feladtunk 1. Az Qzeml Dártszervezctek lránvf• 

tásával <Is támo�atásával az eredmé· nvek meciszllárdltása. a munkaverseny 
kiszé!csltése cé: fából szem e:ött tartva 
a munkaverseny afapform1Iát. az egyéni versenyt, Qzemelnkben, mahe
velnkben. envénl aQltáUs és röD�Yülé
se!,en kereszlUI a dolc;iozók közö:t a 
leaszé'esebb politikai felvllác,ositó munkát kell vinni a versenvmozc;ia!om kam. 
oánvszera felszámolás3 6rdekében. 

egy régi és elavult évtizedes rendel
Párlank 11lm11tatásál kezést, terhelési szabályt. Ugyanakkor 

azonban sokan megértették, szakszer• 
vezetünk felvilágosító munkája nyo
mán sokan magukévá tették a munka• 
verseny gondolatát. Hozzáfogtak a 
munka helyes megszervezéséhez és 
egymásután jelentették be csatlakozá. 
aukat. 

Már az elsi5 munkaverseny Is sok 
rejtett tartalékot tári fel és howtt fel
azlnre. Nemkülönben sok. eddig_ isme. 
retlen dolgozót és munkamódszert ra· 
gadott kJ a névlelenségb61. Megindult 
ai anyaggal való takarékoskodás, a 
munkának az eddigínél helyesebb meg
szervezése, az önköltség csökkentése, 
a munkafegyelem megszilárdítása, 
majd ennek nyomán az eredmények, 
amelyet sorban követett az életszínvo• 
nal emeU<edése, a termelésben élenjáró 
munkások megjutalmazása. 

A kezdeti sikerek nyomári mind 
iöbb és több dolgozó ismerte fel 

a munkához való viszonyát és a mun
kaverseny nagy nemzetgazdasági és 
politikai jelentöségét a szocializmus 
építésében. A1. azel6lt terhet jelentő 
kényszerű munka, becsület, dicsőség, 

· hősíesség dolga. 
A mindinkább eri5södi5 nemzet. 

gazdaság, az áruk bősége, a jó ter• 
més, az ipari fejl6dés hatalmas szálli• 
tási feladatokat tűzött a vasutas dol
gozók elé. Olyan feladatokat, amelye
kell a régi elavult technikai normák 
mellett, kisebb kocsiparkkal képtelenek 
lettünk volna végrehajtanL 

IU is segítségünkre sietett a hatal
mas Szovjetunió, a hös szovjet sztahá
novisták és gyakorlatilag mutatták 
meg, hogy a vasútnál nemcsak lehet, 
de szükséges is a régi és elavult nor
mak megdöntése, a papírszámitások 
félretolása és mindazoknak a szabá• 
lyoknak lebontása, amelyek a fejlődés, 
a szociall�ta épíiés akadályaivá váJ. 
tak. A hős szovjet vasutasoknak kö• 
szönbetjük, hogy megmutatblik a fejlő
dés Irányát és közölték velünk awkat 
a munkamódszereket, amelyek sehol a 
világon nem ismertek, s csak a szo
cialista Szo\'jetunió vasutasai valós[
•tottak meg hatalmas nemzeti:azdasá
�k javára. 

a termelés és az üzemekbe járó dolgo
tók érdekében határozatot fogadtunk 
el d munkásvonatok pontos, menet
rendszerinti közlekedtetésére. A vas
utas dolgozók szerte az orszá�ban 
megérdemelt figyelemmel fogadlak a 

határozatot és egyhangúan magukévá 
tették. 

lengyel József, Budapest-Ferencvá. 
ros sztahánovlsta f6mozdonyvezetője 
mondotta a szovjet tapasztalatok átvé
tele és nagy �yakorlati sikere után: 
„A „2000 tonnas"-mozgalom valóságos 
forradalmat jelentett nálunk a vonta
tásnál. Ha figyelembe vesszük azt a 
terhelési táblázatot, amely megszabja, 
hogy vegyes mozdonytípusoknak a kü
lönböző emelkedésű vonalakon hány• 
száz tonnát szabad vontatnla, a moz
donyszemélyzet bizonyos idegenkedését 
az újtól, ragaszkodását a megszokott
hcz, - elképzelhetjük, hogy a mozga• 
lom meginditotta hazánkban e techni
kai forradalommal a szocialista vasút 
megteremtését. 

A multban az volt a helyzet, hogy 
Horthyék gondoskodtak arról, hogy a 
mozdonyvezető műszaki téren se le• 
gyen túl okos, nehogy műszaki értel
miség által monopol!zált technikába 
beleüsse az orrát. Vigyáztak arra, hogy 
újításait, észszerűsítéseit nehogy ki• 
f,róbálhassa a gyakorlatban, ha elju
ott egyáltalában odáig. 

!gy érthető, hogy meg kell keresni 
azt a helves módot, amikor kell<! �Zá• 
mú mozdÖnyszemélyzettel megvalósít
hattuk a „2000 tonnás"-mozgalom elő-
feltételét. Ez hároméves tervünk utolsó 
évében történt. amikor az ipar, a me
z6gazdaság a t1zoclális tennelésl mód
szerekkel olyan mennyiségű cikket ál
lított elő, hogy 60 százalékkal robb áru 
szállítása vált szükségessé, mint 
amennyit 1938-ban szállított a magyar 
vasút. 

Ekkor, Pártunk útmutatását követ. 
ve, a vasúli Polillkai Osztálya 

szakszervezetünk irányításával össze
hívtuk az első vontatási kongresz
szust, s meginditcttuk. megszervez
tük a „2000 tonnás"-mozgalmat. 

2. Az edd'o v611zett munklink tapasz• 
talatal mutatfák. hoc;iv blzalmialnk 6s 
mahelvblzo'.tsác,f tac;iok nem volta!< 
l,ellllen bekapcsolva a felvlláJosltó 
munkába. Ennek klkUszöbö 4153 6rd >l<ében funkclonárlusaln•mak az Qb-ket 
Umoc,atva lcell a K Z'>ontl BlzottsáQ 
hatt.rorozaUról. szeméfves aQltáclón 
keresztül a dolaozókat felvllác;iosltanl .  

3 ,  Gondoskodni kell arról. ho:iv az 
clsszes llzemelnl,ben a leqrövldeb'> ldö., ba:u1 meqtörténJék a terv felbontása, a 
munkának tó m�qszervezése. az AnvaQ
ellátás b'ztosltása. 

4, A dolqozók Javaslatát, az Qzeml 
ellenterveket - amennviben azok a 
fenná!ó munka�ervnél cc!'si:er-abbet< -a terv meqJavit:ása érdekében a leq
rllvldebb ldön bell.ll mea kell valós!• 
tani. 

5, Az Qzemekben, az Qzeml blzottsáq 
6-lc, bezárólan k6szl .sen az MDP Köz• 
oontl Vezetllsé:ie határozata alapliln 
mec,fe'e"O- munkaterve� Ezt a munkatervet a helyl pártszervezettel és a 
vállalatvezetllvel tárnval lák meo. 

6. A nac,vUzemekben február 6 6s 1 1  között mea kell tartani az Orszác;ios 
Sztahánovlsta Tanácskozásra kUldllt·e·, 
választásilt. Az értekezletet. valam'nt 
az üzemekben meatartott terme'is1 4rtekezletet fel kell használni, hoqy a 
dolaoZók lec;isdlesebb r4!tec;ielvel be
hatóan Ismertessék az MDP KIJzoontl 
Veze!.llséoéne'< hahlror.atát 6s az ezzel kaDcsolatos felad,tokat. 

7. Az llzeml blzotttác,o'c a határozat v6arehaltását teklntsé'< ,nandó felad•t. nak. A terUletl titkársá'lok. az a�emi blzottsác;iok havi lelentéselkben térle• nek ki a határozat véare,,altásának eredm4nvelre. 
8. A munkaversenyben klv.iló eredménveket elért "munkásokat sztahánovlstákat a rendelkezésre ál'ó összes eszközökkel néDszerllslteni kell és 011· tásukat a sz61es rt!te0ek'<•I meo kell Ismertetni. Gondoskodni kell a versenv nvllv�no•s:!0irót. 
9, A N-'nszave-szerdán a do•Qo"'.'ólto által "treJött hat.irozatok - a „2000 

tonnás•• mozqatom továbbfeJlesztésér6J 
- a do'QOZók s:z:é!es réteaével me:::1 ke1 1 
Ismertetni, hoav az mec, Is valósul lon. 

1 0, Felvlláaosltó munk�'<on keresztOI 
oda kell hatni. hoc,v felszabadulásunl, 
óvfordulólát amelvet a dicsllst!:ies Vö
rös Hadsere..,nek kfszönhe�iltik f.iprills 
4-ét) munkafela fánlásokkaJ Qnneoel lUk 
meQ, Nehéz feladat elé kerültünk. Meg 

kellett győznünk vasutastársaínk�t a 
mozgalom helyességéröl és be kellett 

A szovlel !'!l'l1fahá11ovls•a bízonyllanunk nekik, hogy a technikai 
normák megdöntése n1;m megy a gép 
rovására, nem erőltetjük meg a túlter• 
heléssel, a tűzszekrény sem megy 
tünkre, a személyzetet sem vesszük 
er6sen igénybe, a javftások sem lesz
nek oly naii-ymérvűek, mint ahogy azt 
a megnemertők, az ellenlábasok gon• 
dolják. 

1 1 .  A munkafegyelem meqszilárdltását 
llssze kell kapcsolni a munk�verseny
nVel és ennek szerves részévf kelt azt tenni. A sorainkban mc!q meqbújó ellen
séqes. reakc'6s hanaokat 6s meanv·lvá. 
nulásokat re·en'e""fll és proD""IQandán'" ne védekezc5, anem a kivivott ered
mények tu ban támadó J•llegO 
'eqven. 

irasut•soknak, a baráli Szovjetunló se
gítökészségének köszönhetjük, hogy 
ma már !rányitott vonatokat szerve
zünk, lndltunk, vonat-b1 lgádok dolgoz
nak és azt elsősorban, hogy ugyanaz. 
zal a géppel, amelyet évtizedeken ke• 
rentül büntetés terhe mellett nem le
hetett több terhet vontatni, ma kétsze
r�ét továbbltjuk. A szovjet vasutasok 
ezz;el a módszerrel sok-sok millió ru
belt takarítottak meg a szovjet nép• 
gazdaság számára. 
V asutasaink a Szovjetunió vasutas 

sztahánovlsláinak munkamódsze
reit átvebt.ék és elindultak példájuk 
nyomán. 1949 augusztus 23-an Mls
kclcról útnak lnd[toltuk Budapest felé 
a:,: első 2000 tonnás vonatot, amely 
185 km-es távolságot futott be és 
percnyi pontossággal érkezett céljához, 
megdöntve az eddig megdönthetetlen
pek hitt technikai normál 

A mozgalom azóta egyre szélesedik 
es ma már hazánk minden területére 
kiterjedL Február l -én, az elmúlt na
pokban továbbitottuk a 4000-ik „20!)() 
tonnás" túlterheléses vonatot. Hogy 
megértsük ennek a mozgalomnak nagy 
önköltségcsökkentö és megtakarítási 
jelent6ségét, tudnunk kell azt, hogy 
ha átlagosan csak 500 forint megtaka. 
ritást számítunk vonatonként, már 2 
millió forint megtakarítást értünk el. 
Az Igazi j'elentősége abban van, hogy 
a 4000 rú terhPiéses vc-nat továbbítása 
révén m!n�gy másik 4000 vonat Ind[. 
tbét takarították meg. Ezenkívül az. 
r.al, ho1n az Ipari árukat, mez6gazda-

1 2. Ar lflwnunkásokat 6s a nöket mind szé!esebb rétegekben kell be
vonni a terv v6::irehaftás6nak munká• 
lába, 

13, A munkaversenvben klvál1 eredm6nyt •h!rt pártonklvUII munkásokna« 
és mllszakl értelmlséoleknek lehetllvé 
kell tenni Pártunk sec;ir- •�évei a Poll• 
'lkal és azaokmal tov;<bb'el °ődést. Foko
,:ottabb rondot ke1 1 fordf•anl ez--kne1< szemináriumba való beszervezésére. 

A gyakorlat Igazolta II szovjet szta. 
bánovisták példáinak igazságát, he
lyességét, jóságát. Nemcsak megdön
töttük a régi normákat, de kiterjesztet. 
tiik, a wrd Időjárás esetére is alk3I• 
maztuk a szovjet sztahánovlsta példá
kat. 14. Az MDP Közoontl Veze'llsé<Jének 

határozata ala0!án a későbbi ldöben kl-
10v6 kormlnvr�nde!etet. me·v a vasúti 

Dolgoz61nk legiobbf al bérezés rendezésére vonat!,,o,lk. a len-szélesebb ré:eqekra tudatosltanl kell 
a sztabánovlsták mindinkább lsmerteb- Fel t,ell vlldqoslt.anl a do',rozókat arról : 
bek lesznek, növeks11ik népszerűségük. hoav az úl bérezés elt�rll a r41<JI 
Hozzáh'uk csatlakoznak a népi demo- feudalista b6rre„dezést és a t<!nvlet1e, 
kr • betö'.tlltt munkakör. a vaVisA�ban v6qaclá oz hfi mfiszakl értelmiségi do!- utt munka alaDlán állapitla men a do!gozók Is, akik els6rendü feladatuknak -,o�ók flze',bét. 
tudják azt, hogy a munkát helyesen 1 5. Tudatában kell lennQnk annak, 
megszervezzék, a munkamenet zavar- hOQ)I az eddlq elért eredménvelnket 
lel á át b' t f á a Szovfe"l.lnló se-rtsé,...ének. P�rtunk ans g lZ 05 ts k. az anyaggal ve�etéséne•, köszönhet•Uk. tooen ezért való ellátást megszervezzék, az újlá· méQ k'merltllbben ke!I tanu'má„voYnl 
sokat és észszerfisitéseket azonnal al• �1 

sz
14�vfet �ahánovlsta vasu:aso1, mun-

kalmazzák. -
S t há I t'f k éld · ·  k. é t6, A Vasuta1 Sza'cszerveutl K�z-z a nov s a n p a1t ovess k pont a terUletl tltkársáqok és azeml üzemi dolgozóink tízezrei, kapcsolódja- blzottsáqok magukévá teszik a dolc,ozó 

nak be a versenymoigalomba, tekint- tömeaek ré•zérlll m'nd szélesebb kllr
s_ ék 6ket p_éldaképüknek, aztán maguk ben meqnyllvánuló kezdeményezést és 

lk d minden támouatást meaadnak a mu-ka-lS eme e Jenek kl a tömegb61 és vál- versenv !llabb hatalmas fe'len::!Ufésére. janak sztahánovlstákká, hogy a terme. E7.Zef secil'sUk nllvefnl a b!ke. a de-
lés fokozásával m�g több .és. még job� �a

0�f;_�: .t!itt. sz��=:�z;;:�• ,�;�
0

�:'.',j'� munkával a leh�to legrov1debb ldo 1<6r,Qnk •• szövetséQes"nl<. a izoc'al 'st; alatt felépíthessük hazánkban a szo-
1 

'"zovletunló halad. melvnek eavlk ha-
clallzmust. •almas bástvála hazánk. melvet Pár• 

H••- LaJ ·unk és Ri'osl e•·,· á:·s fe'•a�•�-:.athatat-.,..,.05 o� lanul vezet a szoclallzmus fe'é. 

'I 

Dolgozóink legjobbjai közül 

35 élenjáró sztahánovistánk képviseli 

a vasutasokat és hajósokat 
az országos tanácskozáson 

Amint már  lapunk február 1 -1 
számában beszámoltunk róla, Pár
tunk határozata alapján a Szakta
nács február 25-én kétnapos tanács
kozásra hívta össze a munkaver
senyben legjobban kitűnt dolgozó
kat. Azokat a sztahánovistákat, 
akik leginkább magukévá tették a 
Párt tanítását arról, hogy a ter
melékenység állandó emeléséért 
kommunista módon, forradalmi len
dülettel harcoljanak minden reg1, 
elavult munkamódszer és gondolko
dás ellen. ők azok az új emberek, 
akik szüntelenül harcolnak az újért, 
minden régi ellen, a haladásért és 
fejlődésért, minden maradíság ellen, 
ők törnek előre szüntelenül, a szo• 
cial ista fejlődés gyorsitásáért. 

A tanácskozás legdöntőbb célja és 
egyben feladata, hogy Pártunk Köz
ponti Vezetőségének határozata 
alapján összegezze és értékelje a 
magyar Sztahánov-mozgalom eddígi 
eredményeit, tapasztalatait, hibáit. 
U_11:yanakkor kijelölje a Sztnhánov
mozgalom új feladatait, Pártunk 
határozatának i devonatkozó pontja 
eredményes végrehajtására, amely 
meghatározza, hogy: ,.Kifejlesztve 
az egyéni versenyt és az élmunkás
mozgalmat, fokozott figyelmet kell 
fordítani a Sztahánov-mozgalom to. 
vábbi megerősítésére, mint a szo
cialista munkaverseny magasabb 
formájára." 

A. /ereneráro,i dolgos6h 
büsshéh lehetneh 

0$ eredményeihre 
A tanácskozás küldöttei ezen a 

két napon munkamódszereik, ta
pasztalataik ismertetésével munká
saink közkincsévé teszik sztaháno
vista munkamódszereiket. Ezzel új 
lendületet adnak szocialista verse
nyünknek. 

Ozemeink, mfihelyeink, egyéni ver
senyzőink több és jobb munkával, 
tervük túlteljesítésével készülnek a 
a Snahánovislák 1, OrszáioS Ta• 

n.icskozásárL 
Országos viszonylatban 31 vasutas 
és 4 hajós sztahánovista vesz részt 
a tanácskozáson, ahol jelen lesz 
Ivan Panyin elvtárs, szovjet moz
donyvezető, a Szocialista Munka 
Hőse, a hatalmas Szovjetunió egyik 
kiemelkedő sztahánovistája is. 

Befejeződtek országszerte a kül
döttválasztó értekezletek. A ferenc
városi állomás dolgozói is megtar• 
tolták küldött-választó értekezletü
ket. A termet zsúfolásig megtöltők 
arcáról feszült érdeklődés, az érte. 
kezlet különös fontosságának tu
data tükröződik felénk. A Magyar 
Dolgozók Pártja Központi Vezetősé
gének határozatát hajtják végre a 
ferencvárosi dolgozók most Itt, ami
kor kiválasztják maguk közül azt 
az elvtársat, aki legméltóbbnak bi
zonyult arra eddigi munkájával, 
hogy a Sztahánovlsták I. Országos 
Tanácskozásán őket képviselje. 

- Köszönettel tartozunk Pár• 
tunknak a vezetésért, amelY. élet
színvonalunk emelkedését eredmé
nyezi. Forró szeretettel mondunk 
köszönetet Rákosi elvtársnak és 
megigérjük neki, hogy amit ö ér
tünk tett, azt mi még fokozottabb 
munkával háláljuk meg neki! 

A további felszólalások során 
minden oldalról megnyilvánult a 
dolgozóknak az a kívánsága, hogy 
az értekezletre küldendő elvtárs 
minden tekintetben feleljen mei;? a 
Pári és a Szaktanács által megál· 
lapított követelményeknek. 

Azután egyhangú lelkesedéssel 
Pákozdi Jenő elvtársat, a „2000 ton
nás" mozgalom során kiváló ered
ményeket elért sztahánovistát vá
lasztották meg a ferencvárosi állo
más küldöttjéül. 

Pál,o,di Htalaáno-i,lata , 
,, Visssa err,e, 

- Termelé •ün lcel 
m il{lnluább tolcoHuk1• 
Pákozdi elvtárs 22 éve vasutas 

és példaképül állítható a forgalmi 
szolgálat minden egyes dolgozója 
elé mind szaktudás, mind pedig kö
telesséi;rtudás terén. Az irányvona 
tok, a 2000 tonnás vonatok össze
áll ítása - bizony ·_ nagyon ko
moly munkát igényeli Pákozdi elv• 
társ s munkaversenyek megszerve
zése terén is komoly eredményeket 
ért el, amellett mint népnevelő és 
agitátor is tevékenykedik. A sztá• 
líni műszak alatt 6 túlterheléses vo
natot ál l ított össze egy éjjel. Jelen
leg haladó pártszemináriumot vé
gez. 

- Foglalkozásomat ualóban hi
vatásomnak érzem. - mondja Pá
kozdi elvtárs. - A felszabadulás 
előtt a vasútnál az ember a tiszt
nél, a� ,.aranycsillaanál" kezdődött. 
/gy voltam én is. Vizsgáim után is 
csak hét év mulva, szolgálatbalépé 
semet köuető 10-ik évben neveztek 
kJ.. A felszabadulás után azonban 
meguálto�ott a helyzet, és amiröl 
addig m�g álmodni sem merhettem 
- térfőnőknek neveztek kl • • .  

- Bilszke örömmel készlllök a 
Sztahánovlsta Kon�resszusral Tu
dom, hogy a tanácskozáson ualó 
réswélel minden küldött számá,-a 
kitüntetést, megbecsülést és büsz. 
keséget jelent. Dolgozó társaim bi
zalmát és elismerését érdemeltem ki 
azzal, hogy részt uehetek a ta
nácskozáson. Nem felejtem el azt, 
hogy megbízással küldenek dolgozó 
társaim a tanácskozásra. Teljesit
ményeink és munkamódszerelnk fej
lesztéséhez, tökéletesítéséhez elen
gedhetetlen, hogy tanulmányozzuk a 
szouiet sztaluinouisták munkamód
szereit! 

- A sztahánovista értekezletról 
visszatérve - az ott szerzett ta
pasztalatok átadásáual, Pártunk 
bölcs uezetésével - termelésünket 
még eredményesebbé, még jobbá 
tudjuk majd fejleszteniJ 

t4 lc üldiitta,álautó értehedd 
határos atot to,:ad d 

Réu Pál elvtárs, a MAV Budapesti 
Igazgatóság Politikai Osztályának 
képviselője, beszédében rámutatott 
az egyéni versenyek, az élmunkás• 
mozgalom és a Sztahánov-mozga• 
lom további megerősödésének fon
tosságára. Megállapította, hogy 11 
termelés „front-áttörésében" kivet
ték részüket a vasutasok is. 

A ferencvárosi állomás dolgozói 
büszkék lehetnek azokra az ered• 
ményekre, amelyeket már eddig is 
elérlek! - mondotta Rév elvtárs. 
Majd beszéde további részében a 

Sztahánovísta Tanácskozás fontos
ságáról, ai;mak jelentőségéről és fel
adatairól tájékoztatta a hal lgatósá
got. 

A küldöttválasztó értekezlet ez. 
után határozati ja vas latot fogadott 
el, amely sterlnt a ferencvárosi ál• 
lomás dolgozói elhatároztá� és \Tál• 
lalják, hogy csökkentik 10 százalék
kal minden vasúti kocsi ott tartóz
kodási idejét. Csökkentik 10 száza
lékkal minden vasúti kocsi mozga
tási idejét. Növelik 10 százalékkal 
az i rányvonatok számát és meg• 
szüntetik a gondatlanságból szár. 
rnazó baleseteket. 

„ Forró ,.,,retettet 
mondunk liöuiöne,el 
Ráholf eh,tá, snah„ 

Az első felszólaló Pintér Sándor 
elvtárs volt. 

Ezután az értekezlet táviratban 
!idvőzölte a Pártot, a vasút Politi
kai Osztályát, köszönetet mondva 
vezetésükért és á l landó, segítő tá
mogatásukért. 

Az értekezlet lelkes hangulatban 
ért véget. 

A Magyar Dolgozók Pártia,  R� kos i  Máty á s  elvtárs vezetésével 
előre az ötéves terv g yőzelméért ! 
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PÁNCZÉL LAJOS 
matrózból lett hajóskapitány, háromszoros 

élhajó-vezetó 

í\ HAió's o K JELÖLTJE 

A haJósok lelkes9dés.sel választották meq Pánczfl LaJos MESZHART haJóabplt-',nyt, hoqy méltóan képviselje a hajós dolqozók tizezres törneqét a szta. hMov.sák országos tanácsf<ozásán. 1932-ben lépett a MEFTER szolqálatába matrózként. Jó munkája és tanu• lúa r<ivén 11. kormányos, majd pediq hajóvezető lett. Tovibb nem Juthatott mert a _mult reakciós Horthy-rendszerben ére;�éQI nélkül nem tehetett haJós-! tlszi 1 v1zsqát. A íelsz�badulú Pánczél elvt;lors sz;lomara Is fordulatot Jelentett, népi demokráciánkban lehetlivá tették számára, hoqy középiskolai véqzettuq nélkQI letehesse a hajós lsztl, majd pediq a ha)ósl,apltányl vlzsq;lot. Pincz61 elvt;lors a felszabadulás után másf61 esztendelq a dlcs6séqeo Yllrös Hadsereq dunai hadidottllláján;lol eqy aknakereső részleqnek volt hafóYezetlije ás tizenkét viziakna felrobbant;losával naqyban hozzáj;lorult ahhoz, hoqy a hajózú számira a dunai szakasz blztonsáoos leoyen, A dunmtak aknától való m,>qtlsztltása ut;lon vontatók hiányában �Ancz<!l elvtárs eqyedill vállalta azt. hoqy a hldroncs,,k á!2I szOkké v61t hklnyllásokon kéler6vel eresztett át 60-eo tonnás uszályokat Ezért a Jó munkáJiért P"1czél ei-..:.ra meqkapta a Maqyar Kllztársas;loQI 
0

Elnölc Bronz. koszorúJ•t. 
P,ncz<il •lvára eqyszenl dolqoz6ból. Jó munkája r<!vén, n<!pl 611amunk 16moqatú6val létt hajóstiszt. 1949 )llllus havától, amikor a Dunán rendklvQII kis v!z.111'9 volt hónapokon keresztal, a leqnehezebb dunaszakaszon: az í,qy-11evezett zuhataqon, ujabb naqyszenl telJesltményével tllnt ki. Hajójával, a „Tihany� nev(l q6zössel, amikor mtlr a zuhataql haitósáql haJókalauzok aem v,nalták a terhelt hajók átvezetését, át<irezve a naqy SzovJe;unlóból érkez6 Ipari nyersaryaqok ldöbenvaló meqórkezésének dönt6 fontossáqát ezekb<>n a 11ehéz Időkben, h6sles elhatározással, az élet& veszétyeztetésével sem tllrödve, 

vállalta, hoqy az összes terhelt usz;lo!yokat lltvontat)a a rendklvOI • veszélyes Zl'hataql szakaszon. A manöverek teljes mértél<ben slkerilltek és hozzájárul
tak ahhoz, hoqy nehézlparunk anyaqhlm,y köve'.keztében nem csökkentette 
tanneh!sét. 

Pánczél elvtárs sokban hozzájárult a MESZHART Onk61tséqcsllkken
ha, amiért kétlzben 300--300 forint pénzjutalomban részesOlt. 

Jó munkája eredményeként a vezetése alatt álló „Tihany" q6zi!st h6rom 
lzben tanto'tlt ki a Szaktanács 1949-ben 61haJó Jelvcinnyel. 

Páncdl elvUrsat szeretik munkatársai fs naqy örllm számukra, hoqy 
a SztahAnovls'ik 1, Orszáqos Tanácskoz'5,ra a hajósok 6t jel61t& kDld!Stt
lcfnt. Pánczél elvtársat eqyébként llletékee hatós;loqok a Munka ttrdanrend 
&zllat Folcazat4ra Javasolták. 

.ít Csepeli Szabadkikötó 
Stremler Mihály sztahánovistát jelölte . . .  

A Csepeli Szabadkiköt6 dolgozói 
'Stremler Mihály rakodómumi:ást kül
dötté válasz-tolták a aztahánovisla �
nácskozásra. 

Stremler elvtárs élmunkás. Munká
ját lelkiismeretesen elvégzi: példakép 
doli,izó társai elölt. 

- Már a Szovjetunióban megis
merkedtem a leegyszerűsített szovjet 
munkamódszerekkel - mondja Strem
�r elvtárs. Hároméves tervünk telje-
11itésénél már lgyekPztem ezeket a 
rrakorlatban Is felhasználni. 1947 
óta állandóan munkaversenyben dol
rozom, mert munkaversennyel gyor
aabban valósltjuk meg országunkban 
a szocializmust I hamarabb érhetünk 
el a kommunizmushoz. 

- Meg kell mutatnunk a nyugati 
lmperlallsta államoknak, hoizy nekünk 
nem kell ttMarshall-segély", nem J..ell 
as i5 dollárjuk, öntudatos, lendületes 
munkánk eredménye - a dlcsö;éges 
Szovjetunió önzetlen támogatásával 
- biztosftja számunkra é:etszinvona
lurdc emelkedésétl Ezért fontos ná
lunk Is a szt.ahanov-mozgalom minél 
nagyobb méretű kibontakozása. 

- A 12:tahánov-mozgalom új uta• 
kat nyit meg számunkra. Rejtett 
tartalékaink tárulnak leJ é:s új telje. 
altmények születnek. 

- A sztahénovlsta tan:\cskozb az 
edd!� eredményeket fogja tudatost
tant KI rogjuk cserélni tapasztala
tainkat, ,.úi és észszerűsítetl munka
eljárásainkat. 

- A sztahánovista tanksSrozá� 
után az otthalloltak továbbadásával 
és azok felhasználásával, ötéves ter
vünk előirányzott teljesítményeit még 
nagyobb mértékben fogjuk megvaló
sítani! 

- Pártunk lrányíUsával, Rákosi 
elvtárs bölcs vezetésével a sztahánov• 
mozga:om tapasztalatainak fe'.haszná
!ásával, a szovjet sztahánovisták 
példáját követve készülünk fel a to
vábbi eredményes munkára. 

Megala kitoltuk 

a FómüheJy komplex-brigádját 
OzamQnk terO!etén a közelmultban meqalakult f6mQhelyDnkben az els6 

llcmplex-brlqád. A briqád taqjal minden üzcmrészb61 a leqklválóbb szakmun
lclisokból tev6dtek össze. t.lmunkások, úfltók, Sztahánovistál<. A briqád össze
t4telének meqválasztásánál súlyt heiyeztQnk értelmlséqUnk bekapcsolására. 
utelml-séqUnk részér.SI soha nem tapasztalt lelkesedéssel vállalkoztak, mérn� 
kelnk, reszortvezetlilnk és mOveze\6lnl< arra, hoqy a komplexbrlqád taqjal 
leqyenek. Már az els6 összeJövetelnél komoly problémát vete�ek fel, 

A brlq4d c61ul túzte ki maqa elé az QzemUnk szak keresztmetszeteinek 
11yok lekQzd6sére. Továbbá felfoqókészOlékek és 11) munkamódszerek bevezet6-
meqváltoztatását. KUlör'ls tel<lntettel a most lqen erc5sen mutatkozó anyaqhlá
ut Célul Hlzte ki tov1<Jbli, hoqy az új ltó- és é'munkáskör munkájában fokozott 
m6rt6kben hozz,J;lorul, hoqy a most meqlnc:!ult sz6p úJltáSI mozqalmunkat minél 
szélesebb alapokra fektess6k. 

A komplex-brlqád hO tük!Srképét adja annak a szocialista embertlpusnak, 
.,..iyben mir nem kU!önbözlk eqymástól a maszakl 6rtelmlséq s • fizikai dol• ezó hanem kéz a kézben, vállvetve, kllzös munkllval lqyekeznek a termelé

séqet fokozni, hoov ezzel la aeqltsé<]et nyúltsa,ak az úJ szocialista 
aroraúq fel6plt6sében. Vereckey János, tennelésl felelc:la. 

• _ -. ......lt..'..<Jl.! H (Jstvintelld fin+ 
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Ez illlH Is 1111ret111Z1 
Dnzt11s YadH Szakmai 

Elladásseroza1at 
1 MAY Szakoktatási Tantcsa 

Mint emlékezete.s, a MA V Szakokta
tási Tanácsa az 1949. év els5 hónap
jaiban ■ magyar vasút történetében 
páratlan arány6 kezdeményezést haj
tott végre: az egész ország területén, 
a legnagyobb szolgálati helyeken, 
mintegy 200 előadásból álló vasúti 
sz:akelőadássorozatot rendezett. Az 
elhangzott előadások a vasutasüzem 
összes időszerű kérdéseit lelölellék !I 

azokon kereken 65.000 vasuti dolgozó 
vett részt 

A Tanács, - figyelemmel azokra a 
jelentlís eredményekre. amelyeket az 
1949. évi szakelőadássorozat révén a 
vasutas dolgozók szakmai érdekllídésé
nek felkeltése, látókörük bővítése te
rén sikerült elérni - elhatározta, hogy 
az 1950. évben hasonló előadássoroza
tot rend= 

AJ:. 1950. évi előadássorozat február 
hó közepétől éprilis hó végéig tart és 
keretében 50 vasuU szolgálati helyen 
kb. 430 előadás hangzik el. Ezek a 
számok azt mutatják, hogy az 1949. 
évi előadássorozalhoz képest, mind a 
színhelyek, mind az előadások száma 
nagymértékben emelkedett. Az előadá
sok tartalma felöleli úgyszólván at 
összes idöszerfi vasútüzemi kérdése
ket, mindenütt az ötéves terv szem· 
pontjait tartva szemelőlt. Az elöadá 
sok nemcsak a MAV üzemi viszonyai
ra vonatkoznak. hanem nagyszámban 
vannak Szovjetunió vasúti viszonyait 
ismertet6 előadások la a szolgálat 
minden ágában. 

Az előadássoro:i:at ünnepélyes meg
nyitására 19-én kerüli sor. 

Az ünnepi bevezető előadást Bebrits 
Lajos közlekedés- és postaügyi minisz
ter tartotta. Utána Csanádi György, 
a MAV vezérigazgatója „A MAV át· 
alakulása szocialista vasúttá" clmen 
tartott eladást. Ugyanekkor kerültek 
bemutatásra a Tanács által készítte
tett első vasúti oktató filmek is. Az 
egyik ,.A váltóőri szolgálat", amely a 
forgalmi szolgálat egyik legfontosabb 
munkakörében végzendő feladatokat 
oktatja. A másik a „Bejárat vissza
vonás" című film. amely a inechani• 
kal biztosító berendezések helyes keze
léséről szól Mind a két film a bal
esetek elleni védekezés cél jalt szol
gálja és hűen tükrözi a munkához 
való új viszony szellemét. 

Az ünnPpélyes megnyitót követc5en 
az államvasutak egész hálózatán kez
detét veszi a szakelö'adássorozat, va
lamint a bemutatott filmek vetflése. 
Remélhető, hogy a MA V Szakoktatási 
Tanácsának ez a két nagyjelentőségfi 
munkája nagymértékben emelni fogja 
dolgozó vasutas tömegelnk szaktudá· 
sának s:r.invonalát és ezen keresztül 
segíti, támogatja ötéves te.rvünk meg
valósításáL 

te,otór,& ZtJ 140f'ft0t doU 
jetei.t,ü.k 5-e 

üdatúi. ,eái.dék UM.kot 
Fethivjuk az elr,társak figyelmét, 

flogy az iiaülésre való jelentke• 
zési igénylésüket az üdülés kezdó
napja elótt legalább 20 nappal ad
fák be az illetékes üzemi bizott
ságnál vagy Terúleti Titkárságnál, 
hOf!!I Kőzpontunk az údülésre jo
gosító igazolványolwt időben tudja 
kiadni az illetékes területi titkár
ságnak r,agy územi bizotlsá{!nak. 

Egyben felhívjuk az efotársak 
figyelmét amennyiben valaki vala
milyen oknál fogva az iiaülót az 
etójegyzési időpontban nem tudja 
igénybe venni. úgy kérjük az iiaü
lésre jogosító igazolványt a jogo
sultsági idó előtt ( kezdődő nap) 
l(őzponlunknak úgy visszaküldeni, 
hogy Kőzpontunk iiaíi.lési csoport
iához a ;ogosultsági Időpont előtt 
3 nappal beérkezzen. Az üdülésre 
1ogosító igazolvány visszaszolgál
tatása Kőzpontunkhoz az 1i.zemi 
bizottság, illetve terúleti titlzársá"( 
útján törtémk �s amennyiben há
rom napnál kevesebb idó állna ren• 
delkezésünkre abból a célból, hogy 
helyettesítésről tudjunk gondos
kodni (r.iás Jelentkező beútalása), 
úgy a hozzájárulási kóltség sze
mély szerint azt az elvtársat ter
helt, aki nem juttatta vissza hoz
zánk kellő időben a beutalásra szóló 
igazofoányt. 

Vasutas Szakszeroezet 
l(özpont, üdültetést &SoportJa. 

.. , ..... 

Gordos Gábor élmunkás l{éplakato&: 

Büszke Öl'Ömmel Lészülök 

a tanácskozásra 
Az Istvántelki Járómüjavító NV 

egyik sztahánov-küldöttje, Gordos 
Gábor géplakatos, mozdonyszerelő. 
Nemrég érdemelte ki az élmunkás 
kitüntetést, s most szorgalmas és 
eredményes munkájáért megjutal
mazták dolgozó társai :  a sztalzáno
visták tanácskozásán képviseli majd 
a f őmúhely dolgozóit. 

Gordos elvtárs a sztálini mfiszak 
alatt 600 százalékot teljesített. Je
lenlegi átlagos munkateljesítménye 
300 százalék. Es megfogadta, hogy 
április 4-re - hazánk felszabadulá
sának ötéves évfordulójára - túl
teljesíti a sztálini műszakban elért 
eredményeit! 

- Büszke örömmel készülők a 
sztahánov értekezletre! kezdi 
beszámolóját Gordos Gábor élmun
kás - géplakatos. Célom a sztahá
nov-mozgalmat helyi viszonylatban 

- Hamarabb tudjuk [gy 1111!1" 
valósítani országunkban a szocializ
must és életszínvonalunkat még 
magasabbra emelni. Ezen keresztiil 
pejig a világ békéjét védők táborá• 
nak egységét és erősségét biztoslt• 
juk! 

- Igyekszem munkámat további 
észszerűsítésekkel és újításokkal 
még jobbá tenni és munkateljesit
ménvem százalékát állandóan emel
ni. Ehhez kérem a műszaki érte� 
ség megértő támogatását! 

- Felhívással fordulok a vasutas 
és általában a dolgozó fiatalsághoz, 
hogy kapcsolódjék még jobban bele 
a munkaverseny-mozgalmakba és 
legyen az a motor, dinamikus erö 
a szocializmust építő társadalom
ban, amit a munkásosztály joggal 
elvár tőlük! 

- Eddigi eredményeimet e!s5sor
ban a hatalmas Szovjetunió szo
cializmust építő sz:tahánovistáinak: 
köszönhetem. 

<\ 

- Mint kommunista, szemináritJ,,t 
mi előadó és a mozdonyszerelde 
egyik oktatási felelőse, jó példáv.al 
kell elölj árnom dolgozó társaimnáL 
A gyakorlatban is be kell bizony!• 
tanom. majd visszajőve a sztaháno
vista értekezletről, hogy dolgozd 
társaim bizalmára méltó voltam! 

- Előre megyünk Pártunk & 
Rákosi elvtárs vezetésével a szocia• 
!izmus megvalósításáért! Előre u 
egyéni munkaversenyek további ki• 
szélesítésével a sztahánov-mozga
lom teljes sikeréért, hogy minél 
több fiatal do!g-ozó szerezze meg az 
élmunkás-kitüntetést! 

- Emeljük még magasabbra i., 
nin és Sztálin zászlaját! • 

Gordos Gábor élmunkás gép,< 
lakatos, sztahánovista küldött tudja. 
hogy mit várnak tőle dolgozó társat, 

is kiszélesíteni. Dolgozó társaimat mit vár tőle a _Párt és mit a ma• 
felvilágosítom annak fontosságáról, gyar sztahánov,sta-mozgalom. 
jól bevált munkamódszereimet pedig Es ő meg is fog felelni ezekneli 
átadom nekik. a követelményeknek • 

MUNKÁSLEVÉL AZ ÜDÜLÓKBÓL 

Gallya tetői levél 
egy élmunkás sztahánovista tollából 

,,Elv:ársl Udv!Szletemet kQldllm • 1 Naqyon fdl tudom azt, hoqy csak .... 
Vasutasok 68 Hajósok Szakszervezete kor tudjuk kltilzlltt c•IJalnkat, a aocl„ 
r:�e;�!tf:;:'n

e
a't 

valamint Gásp;lor F6tlt- (Izmus felt§pltés6t meqvalósltanl, ha 
Nem mulaszthatom el, hoqy kllsz!Sn• minden dolqozótársunk kiveszi rászét • 

tet ne mondjak azért a meqtlszteltetés- termelésből. Azt Is tudom, hoqy ezzal 
ert. hoqy nekem Is részem van olyan nemcsak csaladomat eme?e:m fel cle helyen Udlllnl és pl henni, mint a ,;ialya- be k• u ,._ �, tsz[ 

,•,--L tet61 naqyszálló. eqy n a vzvss�,. a e nvona ,_ 
Naqy eíéq'étltl ez nekem, a munkás- növelés6hez Is hozziJárulok. 

nak, hoqy ott tartózkodhattam, ahol a Saját szemeinkkel 11.t)uk, fletank ► 
r::.�;!:1 �:��{�i:'"��bézo'ít:!

0

�
6 ��: vulúában tapasztaljuk, hoqy amit • 

kás klzsákmányolásával szerzett pén• Párt 6.s Rákosi elvtársunk, a munku, 
�Qket. osztály, a dolqozó maqyar népnek metJ-

Ma meqváltozott a helyzet: orszáqunk lqért, meq Is adta, szocialista épltésében élenlliró éimunká• Itt, Galyán, mlndenQnk m�an • sok, klvá[ó munkások, népUnk sztahá- _,,. 
novistál új er6t qyUjtenek az ötéves !Srlllllnk néki, hoqy erre az QdU!é:,ra, :�,;���es befejezéséért vlvandó kilz- tlznapos Ingyenes QdQltetésre aza.._ 

vezeUlnk méltónak tal41t. A2.on leszek. 
A maqam részérlll foqadom, hOQY pi- hoqy mln61 több llJ IIZl:ahánovlsta k&, 

henésem után teljes mértékben klv• vessen bennllnket a szocializmus éplt6-
szem r6szemet a szocial'sta munkaver- sének lltJm,, tljen a vlláq dolqozólnak senyek klszélesl'éséb61, fokoz4sából ú naqy vezére, Sztálln elvtárs! tl)en p� a kezdoményezésblSI. tunk és vezére, Rákosi elvtárs? Elvtáral lqérem, ho11y eddlql eredm6nyelmn41 Qdvözlettel: Bartos József, flmun"'•• nem állok meq, hanem mint ezldálq Is ..._ 
l<ommunistához méltóan dolqozom � sztahánovista eszterqályos, MAV lstv..,._ 
szervezek. telkl JármúJavltó NV. 
lfllllllllllllllllltf!l!IIIIIIIIIIIJ!lllt1111111111l'11111!lllfllllllllllfllllllllll111111111llPllllllllmllllllnlllll"""""'"'"""' 
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PákoZdl JenlS b!rf6nök elvt;lors Budapest-Ferencvilroa artomás. az ersúq ..., naq)'obb p;lolya!'dvarának sztahánov·sta kllldöttje a „2000 tonnás"�•l-111ker6t blztosltó rendelknést ad munkatárNnalco 
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KIVONAT AZ ÁLLAMVASUTI MUNKAVÁLLALÓK FIZET ,SÉ 
VONATKOZÓ MIN ISZTERTANÁCSI RENDELETBŐL 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetőségének határozata nyomán a 
mmlsztertanáes rendeletet fogadott el 
a MAV dolgozóinak fizetésrendezése 
kérdésében. A rendeletet kivonatosan 
közöljük. 

Az. dJ bérrendezést rendszer é1etbe
leytetésekor Bebrits Lajos elvtárs, köz
lekedés- és postaü1:ni mínísz,ter fellú
vással [or<lult a vasutas dol:rozókhoz. 

Az új bérrendezési rendszer vissza
tükrözi a Magynr Dolgozók Párt ja és 
a szocializmus felé haladó népi demo
kráciánk bérpo\itlkáját, - mondja a 
felhívás -, magasabb bért biztosít a 
wikképzett mínőségílei jobb munkát 
végző dolgozóknak. 

lista Magyarországhoz vezető úton szá
munkra jelent 

... "''••···"'' ......... ., ... . 
•I b•rnabál:,-.. t• 

A minisztertanács I Magyar Nép· 
köztársaság Alkotmányának 2.5. § (2) 
bek. foglaltak alapján népgazdaságunk 
tervszerO fejlesztése, az államvasúti al
kalmazottak anyagi és kulturális jólété
nek növelése érdekében I következ!l• 
l<'et repdeli: 

.......... 

Népgazdaságunk er5teljes fejlődését 
eredményező hároméves terv sikeres 
befejezése, melyet az államvasutak dol
gozói tevékenyen elősegítetlek, lehe• 
tővé teszi az ötéves terv célkiUizésé· (1) A munkaváflalók rendszeres mun-
nek megfelelően, az áliamv11sulak do!- ",iideje heti 48 óra. 
gozói életszínvonalának emelését. (2) A folyamatos üzemi Munkáknál 

Ezért a minisztertanács méltányolva (forgalom, vontatá�, kereskedelem, stb.) 
a Magyar Allamvasutak dolgozóinak dolgozók munkaideje: 
eddig kifejtett munkásságát, olyan fi. a) utazószolgálatot ellátó rrrunkavál• 
zetési rendszert léptet életbe, , m :v lalóknál ·havi 2 10  óra, távolléti órúknak 
jelentős mértékben javltja a munkavál- figyelembevételével havi 300 óra. 
lalók anyagi helyzetét, különösen a kJ. b) azokon a munkaehlyeken, ahol a 
sebb dí jazás(J munkaköröknél, lehetővé munkaidő egy része a vasúti forgalom 
teszi a munkavállalók munkakör és folytonosságának fenntartása érdeké
tényleges teljesítmény szerinti, a ben csak jelenlét a havi munkaórák, je• 
munka minőségét figye!embe\'evö bé- lenléti órák és étkezési idők összege 
rezését, ledöntve ezzel azokat a mes• együttesen 240 óra. 
terséges válaszfalakat, amelyeket a e) azokan a munkahelyeken, ahol a 
r.3gi rendszer ai államvasutak dolgozói vasút üzemének viteléhez szükséges je
és egyéb dolgozók között emelt, végül lenlét teszi ki a munkaidő legnagyobb 
biztosítja a munkavállalók anyagi, kul- részét, a havi munkaórák, jelenléti 
turális szfnvonalának tervszerű emelé- órák és étkezési idők összege együtle• 
sét. • sen 500 óra. 

d) a rötgen-szakm4ban foglalkozta• 
tottak, valamint I gyógymasszörök 
munkaideje a heti 36 ór4t nem halad• 
hatja meg. 

e) az államvasutak intézményeinél 
foglalkoztatott nevelésügyi alkalmazot• 
tak munkaidejére vonatkozólag a 
39/1950. M. T. (1. 29.) számú rendelet 
figyelembevételével a szakszervezet 
rneghallgatásával a núnisiter dönl 

(3) A nem folyamatos munkát végző 
munkavállalókra vonatkozó heti 48 órás 
munkaidőt hat napra kell elosztani 
Ezeknél a hét első 5 naoJAn a na!JI 
rendszeres munkaidll legalább 8 é-s Ml 
munkaóra, s7,umbaton legalább 4 mun• 
kaóra. 

(4) A napi rendes munkaidöbe • 
munkára való jetenlkeztls és a munka 
átadása közötti ténylec-es munkával el· 
töltött idő beszámít. 

(5) Az egyes munkahelyeken I mun
kabeosztást és annak megfelelően a 
havi munkaórák számát, 11 napi mun• 
kaldő kezdetének és befeje:tésének idö• 
pontját a vezérigazgató a szakszerve
zet megbaflgatásával állap[tja meg. 

takeséaf hl tl••••••o44al •.011ef. 
Az étkezési és tfsztá!kodá�I szünet 

tekintetében a Gyáripari és Ilányászllti 
I(ollektiv I(eretszerződés (továbbiak
ban: kollcktlv keretszerződés) 19-23 
pontjainak rendelkezését kell értelem• 
szerűen alkalmazru azzal az eltéréssel, 
hogy azokat a munkavállalókat, akik· 
nek munlddeje I folyamatos munka 
miatt 12 6ra vagy annál több, kúlön 
fizetett étkezési és tisztálkodási szünet 
nem Illeti meg, meri ezrk a munk6juk 
e,n, részét kitevő jelenlét !de ie alatt 
étkezhetnek és tisztálkodhatnak. Nem 
számolható el étkezési ls tí•1.láll;odá -i 
szünet n utw5 szoJ&:ílatot teljesítő 
munkavállalóknál sem. 

1íil.St•• 
24. T616r4nak teklntend� 1 heti 

rendes 48 órás munkaidőnek 11zn.1pr1 
eső hányallán (a megszabott mul\' a
i<lőn) és a 30 perces étkezési cs tisz
tálkodás! szüneten fellil II ren:!cs 
m�n!�aidö megkezdése előtt vagy bo
feJezese utin teljesített munlcaídő. 

25. Tülóráml csak a s1.o!gálati fó-

Az új bérezéssel megközelítjük az 
!pari kollektív-szerződések bértételeit, 
sót a műszaki dolgozók díjazásánál el
éri azt. Megteremti a dolgozók részére 
1 világos, könnyen értheti! és ellen
őrizhető bérelsdmolást. Csökkenti a 
vidéki és budapesti dolgozók között 
fennállott fizetéskülönbözetet, mert 
megszünteti a háromféle lakbérosztál�•t, 
két területi bércsoportba sorolva a kü
lönböző szolgálati helyeket Az alacso
nyabb kategóriái-. bérének fokoiollabb 
emelésével Ugyancsak megszünteti a 1r-------------•-------------------------------• 
klsebb szolgálati idövel rendell·ező dal• 

nök (vállalatvezető) vagy helyettesé
nek rendelkezése afa"i,in lehet. A 
termelékenyséir növelése és a terv
S7.er0 munkerógazdál'coc! i� t'.z!ocí• 

gozók nagy tömegének azt az eddigi 
sérelmes helyzetét, hogy ugyanazon 
munkakör elláfá5a mellett lényegesen 
alacsonyabb díjazásban részesültek. 

A termelöcrők tervszerfi fejlesztése. 
a termelés emelkedése, • szocializmus 
építése, a dolgozók anyagi és kulturá
lis jólétének fokozatos javítását teszik 
lehetővé. 

Az új bérezés, amellett, hogy 55 mii· 
116 forintot juttat - elsősorban a kJB. 
flzetésú - vasutas dolgozóknak, beve• 
zetl az Ipari kollektív szerződések sze
rinti szociális szolgáltatásokat Is. Fo• 
kozollabban érvinyes:ti a vasútnál is 
azt az elvet, hoiy „nPpl demokráci,ánk
ban a legfőbb érték az ember"; A na
JrYobb vasúti szolgálati helyeken fü:eml 
konyhát létesít, üzemi gondozón6ket 
alllt be, veszélyesebb munkakörökben 
védőruhát, védíiételeket rendszere
llt, 1th. 

A védöberende�s minden nsútl dot. 
goz6t kedvezően érint. Az.ok a dolgo
adk. 

akiknek btre a:i: 6J Mrez� szerint 
esetleg alacsonyabb lenne az eddigi 
élvezett flzetésütnél, személyi pót• 

lékban részesüL 
li?Y, amellett, hogv többtfzezer dnlgo
zótársának anyagi helyzete javul. ezek 
t;em kerülnek kedvezőtlenebb helyzetbe 
mint eddig voltak. 

Azzal, hog-y minden dolgozónál 2 
ténylegesen betöltött munkakört - te• 
hát a ténylegesen végzett munkát dí· 
jazzuk - lényegében érvényesítjük 
azt a szociálista elvet, hogy „mindenki 
'képessége szerint dolgozik, mindenki 

\ munkája &2,erint részesül a termelt ja
vakból". 

Továbbra Is figyelembe vesszük az 
eddig dtöltött szolgálati időt, de csak 
oly mértékben, mint ahogy az a kellő 
gyakorlat megszerzése szempontjából 
jelentőséggel bir, mert döntö szerepe 
a végzett munka mlnöségének és 
mennyiségének van. A teljes!tménnvet 
arányos bérrendezésnek mind nagyobb 
területen történő bevezetésével bizto
s!tJuk a !00 százalékon felüli teljesít
mények külön bérezésél 

Az ötéves terv mee-valósltás§hoz a 
az<'cialízmus építéséb�n a vasutas dol
gozóknak is egyre jobb munkával kell 
bekapcsolódniok. Ugy a műhelyekben. 
mint a vontatás, forgalom, pályafenn
tartás, a müszakl és irodai munkahe• 
lyeken. a munka minó.ségi megjavítá
sári koll törekedni. A több és jobb 
mm1ka erősíti államunkat, me1?szilár
dítJa a békefront reánk eső szakaszát! 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetősége nemrég határozatot hozott 
1 szoclálista munkaverseny eredmé
nyclnek mei:;szílárdílásáról, továbbfej
lesztéséről. Feladatunk viszont az ój és 
Jobb bérezés birtokában az eddig elért 
és kívülállók által Is elismert teljesít
ménveket fokozni. továbbszéiesíteni az 
eg} éni versenymozgalmat. Az egyéni 
verseny egyik legfőbb se1ítő je az öt
éves ter� végrehajtásának. 

A szovjet vasutas sztahánovis\ák 
példája nyomán minden szolgálati ágra 
terjes�zllk ki a sztahánovlsta mozgal
mat. Igyekezzünk jobb és több munká
vaL,rnég olcsóbbá tenni a va,útl szál!í
lást. hoC:'v ezenkeresztíll csi\kk„n 'enek 
az Arak és emeljilk egész népünk élet
színvonalát. 

Nagy érdeklődéssel, 
örömmel és lelkesedéssel fogadták a vasutasok 

a minisztertanács határozatát 
Jobb é11 több ,-unl.áeal háláljuA ,neg Pártun linaA. Bállod el„tár•nat. 

a bérrende!llét,t - határo!lltál, el ü,:se..,.inl, dolgoRIÓI 

A vasutasok bérrendezésér6l szóló Annyit azonban tud, hogy többet ke-
miniszterlanácsl rendelet osztatlan res majd, emelkedik életszinvonala. 
örömet váltott kJ a vasutas dolgozók _ Ml, mczdcnguezetők eddif( sem 
közölt. Az új bérrendszer az ipari kol- panaszkodhat/un.',, _ mondJ"a. _ Ret1• lekUv szerződésekhez hasonlóan ren-
dezi a vasutas dolgozók bérét. Lénye- des keresetünk 110ft, méltányolták azt 

gesen magasabb béreket kapnak I tZ nagy figyelmet, odaadást, amit a 

vasuta, dotgo:rok, emelkedik életszfn- mozdo.r1yvezetőt szolgálat Igényel. Per-
,u azért örülünk " magasabb kerevonaluk. r,.ünt a rendelet bevezetője ,etnd. Orülünk magurtkért & 6rü-megállapítja, a hároméves terv llkere lünk • többi vasutasok miatt. Minden és különösen n 19.f9. évi őszi csúcs-

forgalom eredményes lebonyolítás<1, szakmai sovinizmus néllcúl á[Uthatom, 
amit az Ailamvasutak dolgozói tevt!- hogy a mozdonyvezetők #le"és kivétel-

lel sokat tettek hazánk talpraállftása, kenyen eiöseg:tettek, teszi lehetö,·é népünk felemelése hdekében. Mi, mez-az �téves terv �él!<itüzés�nek meg• donyoezetök a hös szcvfet r:asutasstzg fe.leloen a <lolgozok életszinvonalánnk példája nyomán elsqj(l.titottuk a szlaemelésél j hánovista munkamódszereket, így er-
Beszélgetést folytattunk a vasutl ről, egyre szélesedő .,2000 tonnás'"' 

munka különböző területein dolgozók· ' mozgalmunk is tanuskod(k. Ugyan-
kal az új bérrendsz.erröl: csak a szovjet vasutasság példája 

A-lég pontosabban. 

,n�g odaadóbban l,ell 

t!ll•.tn,111/, ,nu11l.án6ut 

eJ:Sentúl 
A Magyar Közli5ny legOjabb szA

mat szétkapkodták a vasutasok. Nagy 
szakértelemmel forgatják a Közlöny 
lapjait a keleti pályaudvar kultúrter
mében röpgyíílésre összejött vonat• 
kísérők. Azok verődtek össze, akik ep
pen letették a szolgálatot. Fárads!Íg 
és öröm keveredik ar. arcokon. Lelke
sen magyarázzák egymásnak, mit je
lent az új bérrendezé�, mennyivel tob
bet keresnek majd, a magasabb bér· 
ért mi mindent vásárolhatnak majd, 
Nagy Ferenc főkalauz érces hangja 
keveredik a sok lelkes, hangos be
szédbe. Csend támad, mindenki jól 
hal lhatja a szavát: 

A nagyobb flzetés, nagyobb kóteles
séget is jelent. Még pontosabban, még 
odaadóbban kell ellátnunk munkánkat 
eze.'llúl. Sikerre kell vinni ötéve� ter• 
vünket. 

nyomán sikerrel /eszor,totluk a kccsi
fordufót három és fél napra é:r nwst 
Mkllátunk a sztahánouista 500 kilo
méteres mozgalom meghorwsitásáho1:. 
Az 500 km-es szovjet sztahánovisfa 
mozgalom röviden annyit Lelent, hogy 
egy mozdonyvezető és íütopár a moz
donnyal legalább 500 km-es utat tesz 
meg egyhuzamban. Hatalmas megta
karítási jelent ez fülóanyagban, k,ar
banlartásban, i dőben. 

Jó ,nunl,ánl, 

erednaénge 
a bérrendet::éa 

Szabó László hegeszt8munkés !d· 
zffilerendezó-k<Sszüléken dolgozik. Neki 
már meg van a Magyar Közlöny leg
újabb száma, ki is szám!to!tft, hogy 
a mostani teljesílményének megfele
lően mintegy 120 forinttal emelkedik 
havonta a fizetése. De persze nincsen 
szándékában megmaradni mqstanl ter
melési eredményénél. Harcot a cso
portf elbontásért. az egyénJ elszámo
molásért, hogy mint egyént versenyző 
Pártunk határozata értelmében ki• 

emelkedlí termelési eredmé11yeket ér
jen el. 

- 1945-ben lerombolt Jelzöberen• 
dezö készii!ékek m,llett haladtak el a 
uonalok. Sziuós munkáual rendbeh02-
tuk a berendezókészülékeket. Jó mun
kánk eredményeként fogadjuk o mi
nl.sztertanácsi rendeletet. es tudjuk 
azt, hogg a ml toudbbi Jó munkánl:
tól függ, hogy mé1t magasabb bére
ket kapjunk. Az 1'4/ bérrendsur a 
ténylegeseJJ efoégzett munk(lt jutal
mazza. Ez már szocialista bérezési 
elv. Ez Pártunk bérezési pollli/iflja. 
Még jobb munkáual, még fokozottabb 
Jegyefemmel, pontossággal, takarékos
sággal kell dolgoznunk. 

A pálgansunhásol,nal, 

31 ll!ZÓ:alélllial 
enaeltéll a bérét 

A pályamunkások bére Igen ala
csony volt eddiJt. 280-320-350 forint 
között váltakozott a pályamunkások 
havi bére. Most lényegesen emelkedik 
fizetésük. Erről beszélgetünk D. Sipos 
István pályamunkással. 

A megenyhült téli idöben vidáman 
végzi munkáját D. Sipos István. 

- 1 forint és Z7 [Ulér volt eddig 
az órabérünk - mondja. - 2 forint
nál többet kapunk ezentúl. 

A párthatározat óta egyéni ver
senyző D. Sípos István. A legutóbbi 
héten 263 százalékos teljesítményt ért 
el. Sokat emelkedett ezzel a teljesít
ménnyel fizetése, az új bérrendezéssel 
pedig különösen sokat. Majdnem szá
jáig ég a cigaretta, úgy dolgozik, 
nem igazit ra 1ta. A foga között 
mondja: 

� Itt mindenki egyéni versenyző 
lesz. Meglátja majd elvtársi 

A vasut minden munkaterületén 
osztatlan őröm az 6j bérrendszer és 
a. termelés�en lemérhető eredményei 
rovldesen Jelentkeznek majd. 

(Z. D.) 
- Ugy is oan - zúg fel a vonat

kísérők szava, aztán leütnek a terem• 
ben, meghallgalják a röpgyillés elö
adóJát, majd sorra jelentkeznek hoz
zászólásra. 

Az imperialisták -vérbefojtják 

A laós st::or/Pt rasuta11ol. 
példája nyonaán 

A ferencvárosi pályaudvar moz.. 
donyvezetol országosan a legszebb 
eredményekkel dicsekedhetnek. Ok ér
lek el a szénmegtakarílás teré.n a leg
nagyobb eredményeket. innen indult 
ki a legtöbb tcl/lerheléses szereluény. 
A mult héten indították el a 4000-ik 
,.2000 tonnás4 vonatot csikorgó hi
degbe11. 

a munkások bérkövetelését 
Nálunk i6 munkánk n yomán Pártunk kezdemenyezte 

a szocialista berrendezést 
"T SzarkeatOst!llf Szoctanzmwnmk I N6!unk a a ttlbbl aoclahata 6llamolc 

fell6d6:6nak �CJVlk term61ze.H 1>e,·l6-
I 

ban nem , érbe,olv ott u r.i kokk· I. 
dusához 6rkez .1.nk, Háromeves ten1U.,k t,meSJbe IC!veléssol. nem c.send6rszuro 
siLeres befe,leztbe a do,aoz:6 munlcás- nvokon kereaz'GI, nem oum bo .ok Ot
sáa Ontuda.01 m�6rt •6ne!, ere;!- le<» mel ett, nem a bOr:ön k cet , 
ménve: a löbb 6s to�!.l termelés, ami a ,rán azaz Qtl.in ér.Qk 6s Arlk el a 
azoc allzmus le f&5bl> a·ao•a. Pártunk ! Wrrendedst. a f zetés•.,vttAst. mint a 
ll�u�tAsa afapJ6n eredm,nyezl a2 f(ar,f'�ll•te A' lamo: ban, ll<1vm•nt An�fl , 
•!e.sz,nvon.alu�I_<. felemet•:;•t. a t.rr•n· l �mer,ka, Fr.anclaorsz.tq, Ofaazorszáq 
dez'5t. a f.ze,01favlt.lst. 1.b., ahol ezek a tllrekv6sek napirenden 

A munkaverffnvek az eav,nl -· vannak m6o ma Is, KOv•••· 6aol!c vérbe 
Ri D _,, d t" t nvek, ftnyea b"zonvlt<lkal annak hoov fotvtódnak • ,,..., so•, temeo yflkoss6 

ger ,e�"" mo� onyveze u mos a munka a tllbbtermel6• a le-:,haMs• oot. munkásv6rontást von ma<1a után. 
A munkaíegyrlem és c�vénl felelős- tér hoa ut1áról. M1g mozdonyát ki- sabb •• la<1neme„bb fecrvver •� •••t· Az ötévea tervvel alllre. az eoyénl 

ség lakozott megszilárdításával, a szereli tüzetesen végignéz mindent szlnvonal felemc•••6ért. a 1zocla'lzmu- m��kava:;senve17i, • 16:,b •• lobb ter
mun�a állandó mlnllségl javítá�ával bl- hogy � nehh útszakaszon nem ron� ::';ci,,!� al lannqelnk ellen fo.vtato:t =d.::bb 

•r::!:ar:..=:;,rt.
ueb!• ':!'. 

iony1tjuk cs�k .� begy ml vasutas gálódotl-e meg valami gépén. A bér- , y8,... aabb ,a-tus. nem-bb clallz,nua6rtl SUbad16al 
d<?lgozók ért�kelJUk azt a hatalmas se• rendezéar61 csak futólagosan Ertesült, f-,,yy.,._ mint a munka. a tlbbtierm• llukn ._.,.,. L II. 
11tséget, arrnt az üj bérezés bevezetése még nem volt alkalma alaposabban 1'9. u tlataztnvonal amelúffrt. • ao-
• jómódll, müvelt, fügaeUea, uocia- áitanulmánxo:mi I Jo\e<nrer Közi- �•1-

n:anua _.......,_ 1 _.._._.. fNl,ilzl -,,,ku. 
• - .., �-- - .. td a■■t 'INII ... 

tha Erdekében a túlórdzá ,t a lefT• 
szükségesebb mértékre kell korlá• 
toznL 

32. A smlgálati fónök (v!r.nlatve
zető) felc!í!, azfrt. ho<'v a t••'h•'ben 
való foglallcoztatás c;ak feitétlcnru 
Indokolt esetben történjék. 

33, Minden 3 és fél 6rai túlórázú 
után 30 perces étkezési szünet illeti 
meg • munkaváflalót a nem folya
matos munlcát végzlJ mun'·ahelye
ken. A t616rázh után }!Író étkczkl 
Időt a mindenkori 3 és félórai túlórá• 
s„n felül kell Ertenl. Az u!olsó étke
:i:é51 Időt, ha a mun!rnl:lö bcíejczó
dött, a munkav&Ualó nem köteles a 
munkahelyen tilltenL 

r11tenM4•. 
A rnunkavAffalóknak 2 munkanap l-6-

zött megfelelő pihenőidőt kell biztosi• 
tani. Ez I plhenőldil 6 óránál róvld bb 
nem lehet. Az. utazó szolgálatot elliló 
munkavállalók pihenőidejét I honi 4110-
másokon általában 12 órában kell mee
álhpítanl. Ebbe a munkaidőbe n:!'1 le, 
het beszámítani az utazó szolr,álalot 
teljesítő munkavállalóknál a sz�l„álat 
átadás4ra és átvételére, valamint a 
munk.ahe!yérlíl a lakóhelrlg és víssza
meneteire szükséges idől 

ltlunhoeellneli napoll 
4eJi•efeU ilnn�pnapol, 

A munkaszünetl napok és a fizetrlt 
ünnepnapok tekintetében a kollektiv 
keretszerződés 35-43. pontjainak ren
delkezéseit kell értelemszerűen alka!• 
ma�nt. 

35. Vas4map - 1 folyamatos Dze
mek kivételével - munkaszüneti 
nap. 

36. Vas!rnapon csak az alábbi ese
tekben lehet rendszeresen munkát 
végeztetni: 

a) folyamatos Ozeml munkahelye
ken, vagy folyamatos munkán·, 

b) olyan karbantartási, vagy J•vf• 
Usl munka esetén, amelyet redszcre
sen csak vasárnap lehet az Dzcm 
m{íködésének fennakadása nélknl el· 
végi,znl. 

37. l(lvételesen az alAbbl esetekben 
lehet va5ármp Is munkát végeztetni: 

a) alkalomszerű karbantartási b 
betyreállitbt munl,ákat, ha az er!lh4 . 
ta'om, elemi csapás, va� bJ!eset el
hárítása, Wetve következményeinek 
megszDntetése céljából szükséges. 

b) • vas6tozem :zavartalan vitelf. 
nek biztosítása érdekében végzett 
bármilyen munkát Es I folyanrnt� 
üzemi szolgálat! helyek munkájának 
Irányítását és ellenőrzését, 

e) nyersanyag, kész- és félgyAtf• 
m4nv romlástól való megóvása ér
dekében,• 

d) a vastítDzem gazdaságos vitele 
érdekEben I szállított áruk kirakását 
h berakását a kocsiforduló minél ril
videbb időre való csökkentése i.rde
kébcn. 

38. A fenti eseteken kív!il vasArmit 
munkAt csalc a miniszternek a szak• 
szervezet vélemlnvezése után �dnlt 
engedélye alapján lehet végcztetn!, 

3B. Vasárnapi mun!:ának a vadr• 
nap reggel 7 óra és a hétfő reggel 
7 6ra kllzőttf munkaidőt kell te':ln• 
t11nt. Eltlll eltérő beosztiist a mlnlsz• 
ter a szakszervezet megh:IH1ratáa 
után engedélyezhet 

40. A folyamatos DzemO munkehe
lyeken, ngy folyamatos munkán 
(31. a) 6s b) pontok) dolgozó munh
vállalók részére hetenként 1 szabd• 
napot keD blztosltani. A szabadnapok 
ÓfY osztand6k be, hogy bavonklnt 
1 feltétlenllJ. .i, .... , 2 .__.. 
....... ...  , 
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41. Szabadnapon ripett 1111111kh a 37-39. pontokban foglaltak u 
lr5nvadók. 

42. A fizetett Dmepnapot -amennyiben nem esndt vasárnapra 
- a következők: 
január 1, m árcius 15, iprDls 4, mi
Jus 1, Umapja, augusztus 20. kará
csony mindkét napja. 

43. Munkaszüneti napok. de nem 
fizetett ünnepnapok: 
busvét hétfő, pünkösd hétfő és no
vember L 

Ma11lraf,tf,eL 
(1) A munkabérek megállapításának 

alapelvei: 
a) a munkabéreket mindenkor a vé2· 

11ett munka mennyisége és minősége, 
b) a munkabérek egymáshoz való vi

szonyát pedig a szakképzettebb és ml• 
nőségileg kiválóbb munkának maga
sabb értékelése és a végzett munkának 
a rermelésben elfoglalt fontossága ha
tározza meg. 

(2) A munkabérek kiegészítő részét 
képezik azok a juttatások, amelyeket 
a dolgozók fizetett ünnepnap, fizetett 
szabadság, fizetett ebédidő, szociális. 
egészségügyi, kulturális juttatások stb. 
elmén kapn;;k. 

(3) A fizetés szempontjából, a dolgo
zók két csoportra oszlanak. 

a) fizikai munkavállalókra
1 b) havibéres munkavállalokra. 

Aloo/lsertfd •e-rolú 
(l) A 2. sz. melléklet szerinti 1 .  fize• 

tési fokozatba tartozik az államvasultak 
vezérigazgató ja, a 2. fokozatba tartoz
nak a főigazgatók, a 3. fokozatba az 
igazgatók és a 4. fokozatba az igai• 
gatóhdyettesek. 

(2) Azoknak a munkavállalóknak fi. 
zetési fokozatba sorolását, akik a 
8430/1946. (VII. 25.) M. E. sz. rende
letben (továbbiakban R.) szerint már 
kinevezettek, vagy besoroltattak, to• 
vábbá a különszerződéses munkaválla• 
lók közill azokat, akik 3 évi megszakí
tásnélküli szolgálati idővel - rendel
keznek - képzettségük alapján - a 
2. sz. mellékletben feltüntetett 1-V. 
szakcsoport szerint kell végrehajtani. 

(3) Az I. szakcsoport - mérnöki és 
fogalmazási csoport - szerint kell fi. 
zetési fokozatba sorolni a mérnököket, 
orvosokat, műszaki főiskolát végzette
ket, valamint az előírt vasúti szakkép· 
zettséggel rendelkező többi főiskolai 
végzettségű munkavállalót. A II. szak
csoport - felsőfokú szakvizsgás szak
mai csoport - szerint kell besorolni n 
előírt felsőfokú szal<képzettséggel ren· 
delkező munkavállalókat. A III. szak• 
csoport - középfokú szakvizsgás szak• 
mai és szakmunkás csoport - szerint 
kell besorolni az előírt középfokú va• 
súti szakképzettséggel rendelkező mun• 
kavállalókat és a vasútnál hasznosítható 
ipari szakképesítéssel rendelkező mun• 
kavállalókal A IV. szakcsoport - al. 
sófokú szakmai és ipari munkára beta• 
nított munkás csoport - szerint kell 
besorolni az előírt alsófokú vasuti szak• 
képzettséggel rendelkező munkavál• 
lalókat. Az V. szakcsoport szerint kell 
besorolni az előbbiekben lel nem sorolt 
mu11kavállalókat. Ha valamely, képzett• 
sége alapján az 1-III. szakcsoportba 
sorolható munkavállaló kinevezésének 
kellékéiil vasúti szakképzettség előírva 
nincsen, szakcsoportba sorolásánál úgy 
kell tekinteni, mintha megfelelő vasuti 
szakképzettséggel rendelkeznék. 

(4) A miniszter a szakszervezet meg• 
hallgatása után külön rendelettel álla
pítja meg, hogy az egyes szakesopor• 
tokba való besorolásához milyen vasuti 
szakképesítés kell, továbbá azt, hogy a 
vasúton kívül megszerzett képzettség 
milyen fokozatú vasuti szakképzettséi:-• 
nek felel meg. 

(5) Azt a kinevezett munkaváTialót 
és az előírt szakképesítéssel rendelkező 
ideiglenes munkavállalót, aki a jelen 
rendelet hatálybalépésekor a R.-hez 
mellékelt táblázat I. munkaköri csoport
jába tartozik, a jelen rendelettel rend• 
szeresitett 1. szakcsoport, a II. munka
köri csoportba tartozókat a II. szak• 
csoport, a III-Vll. munkaköri cso· 
portba tartozókat a m. szakcsoport, a 
VIII-Xlll. munkaköri csoportba tarto• 
zókat a IV. szakcsoport, a XIV-XV. 
munkaköri csoportba tartozókat pedig 
az V. szakcsoport szerint kell általá
ban fizetési fokozatokba sorolni. Ettől 
elférő besorolásokat csak az esetben 
!ebet foganatosítani. ha a munkavállaló 
szakképesítését a miniszter a (4) be
kezdés alapján magasabb szakcsoportba 
jogositónak írta elő. Azt a munkavál• 
!alól, akl a jelen rendelet hatálybalépé· 
sekor csak ideiglenes besorolás alapján 
tartozik a R-hez mellékelt táblázat va
lamelyik munl<aköri csoportjába és a 
kinevezéshez előírt szakképesítéssel 
még nem rendelkezik, _ �mennyiben 
ideiglenesen a I. munkakon csoportba 
tartozik a II. szakcsoport, ha a II. 
munkaköri csoportba tartozik a I l l .  
szakcsopon, ha a II-Vll. munkaköri 
csoportba tart"�k a IV. szakcsoport, 
ha a VIII  -�\!. munkaköri csoportba 
tartozik az V. szakcsport szerint kell 
besorolni. Ugyanígy sorolandók be a 
,Flen § (2) bekezdésében említett óra
líri:s munkavállalók js és u újonoaa 

alkalmnott munkavállalók, amennyiben 
vasutl szakképesítésük még nincs meg. 

(6) A R. szerint már besorolt munka• 
vállalókat a jelen rendelet értelmébP.n 
11nnyi év alapján kell lizett>si fokozatba 
sorolni, ahány év a R. szerint jelenlegi 
fizetési fokozatuknak eléréséhez egyéh• 
kiint szükséges Azt a munkavallalót. 
aki a jelen rendelet haU!ybalépésekor 
az 1 -5. fizetési fokozatban van, a je
len rendelet alapján is ebben a fizetést 
fokozatba kell sorolni. 

(7) A jelen rendelet alapján besorol
lar,a.,.; mu11:.avállalók közül a R. nlapján 
kinevezett munkavállalókat a jelen ren• 
delethez mellékelt 2. sz. melléklet sze. 
rinli szakcsoportba és !i?.etési foko
zatba ki kell nevezni, a kinevezés fel
tételeivel rendelkező ideiglenesen beso
rolt munkavállalókat pedig ki lehet n.-
vezni. A kinevezés feltételeivel nem 
rendelkező, ideiglenesen besorolt mun • 
kavállalók jelen rendelet alapján is 
csak besorolásban részesülnek és tu
vábbra is ideiglenes munkavállalók nra
radnak. 

(8) Uj felvéM Illetöleg új besorolás 
esetén a munkavállalók a megelőz.S 
vasuti szolgálatban, közszolgáifltban, 
vagy közszolgálaton kívül eltöltött 
ideje a besorolásnál beszámítható. A 
38/ 1950. (1. 29.) M. T. számú rendelet 
9. §-ában foglaltak, továbbá e § (5) be
kezdése alapján kiadásra kerülő rende
let az irányadó arranézve, hogy ezen 
idők közül, a besorolásnál mennyi ve-
hető figyelembe. . 

(9) Ha a munkavállaló szolgálati 
ideje alatt magasabb képzettséget sze
rez, őt a megszerzett magasabb kép
zettségnek megfelelő szakcsoport egy• 
gyel magasabb fizetési fokozatába kell 
a következő naptári hó 1. napjával át• 
minősítem. Ilyen esetben a várakozási 
idő az előző fizetési fokozatban eltöl· 
tölt várakozási idő kezdetétől számít. 

(10) A munkavállaló öt év várako
zási idő elteltével kinevezés alapján a 
közvetleniil magasabb fizetési foka• 
zatba lép elő. A várakozási idő szem
pontjából az előző előlépés (kinevezés) 
éve teljes évnek számít. Az 1 -4. fize
tési fokozatokba a munkavállaló csak 
kü:ön kinevezéssel juthat. A x-el megje
lölt fizetési fokozatokból a miniszter 
kivételes esetekben a különleges kima
gasló teljesítményt elért munkaválla:ó
kat magasabb firzetési fokozatba is ki
nevezheti. 

(14) Azt a kinevezett munkavállalót, 
aki különösen kiváló munkateljesítmé
nye alapján erre érdemes, a miniszter 
magasabb fizetési fokozatba léptetheti 
elő. 

( 12) /u egyes fizetési fokozatokba 
történő besorolást és kinevezést - a 
kapott felhatalmazás alapján - az 
igazgató, illetőleg a vezérigazgató 
végzi. A 42-48. munkaköri bérosz
tályba besorolt munkavállalókat a ve
zérigazgató nevezi ki, a 40-56. bér
osztályba besorolt munkavállalókat pe
dig a miniszter. 

Ssol•álatl efmei.. 
(1)  A munkavállalókat az alábbi szol

gálati címek illetik meg: 
Az 1. szakcsoportban: 

1. fokozatban vezérig�zgató, 
2. fokozatban főigazgató, 
3. fokozatban igazgató, 
4. fokozatban igazgatóhelyettes. 
5-6. fokozatban főtanácsos, 
7-8. fokozatban tanácsos. 
9-10. fokozatban titkár főmérnök, 

1 1 . fokozatban segédtitkár, mérnök, 
12. fokozatban fogalmazó, mérnök. 

A II. szakcsoportban: 
7. fokozatban főlelügyetö, 
8. fokozatban felügyelő. 
9-10. fokozatban főintéző, főel· 

lenőr. 
1 1 -1 2. fokozatban Intéző, ellenőr, 
13. fokozatban főtiszt, hivatalnok, 
14. fokozatban tiszt. 

A Ill. szakcsoportban: 
9-13. fokozatban főművezető, lőpá• 

lyamester, főtávirómester, löszemafor
mester, mozdonyfelvigyázó, főmoz
donyvezető, főgépkocsivezető, főka
lauz, főraktárnok. főszertárnok, főkocsi
vizsgáló, főtávírász, állomáselöljáró, 
iroda vezető, műszaki felvigyázó, egész
ségügyi felvigyázó, munkavezető, állo
máskezelő, kezelő (nő), szakmunkás. 

14-16. fokozatban művezető ( 14-ben 
főművezető), mozdonyfe!vigyázó, moz
donyvezető (14-ben főmozdonyvezető) 
pályamester ( 14-ben főpályamester), 
távirdamester (1 4-ben fötávirdamester), 
szernalormester ( 14-ben főszemafor
mester), gépkocsivezető ( 14-ben fő. 
gépkocsivezető), állomásfelvigyázó (14-
ben állomáselöljáró), irodasegédliszt 
(14-13-ben irodaellenőr), kalauz, rak
tárnok, szertárnak, kocsivizsgáló, táv
irász, műszaki felvigyázó, állomáske
zelő, egészségügyi felvigyázó, munka
vezető, kezelő (nő), szakmunkás. 

A IV. szakcsoportban: 
1 1 -18. fokozatban tolatásvezető, ko

csirendező, vonatfékező, váltókezelő, 
állomáskezelő, jegykiadóőr, műszaki 
kezelő, egészségügyi kezelő, munkave
zető, mozdonyfütő, előlfitő, pályaőr, 
tiizoltó. betanított munkás. 
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Aa V. szakcsoportban: 
13-20. fokozatban hivatalsegéd, 

munkás. 
(2) Az 5-16. fizetési fokozatba tar

tozó műszald képzettségű munkavál· 
lalókat, kivéve a mérnököket és fő• 
mérnököket, szolgálati cimük mellett 
műszaki, az orvosokat az orvos, az 
ügyészeket az ügyész cfm illeti meg. 

(3) Minden munkavállaló csak azt a 
szolgálati címet használhatja, amit a 
részére kiadott kinevezési, vagy beso
rolási okmány megjelöl. Emellett a 
szolgálati beosztást, vagy külön meg
bízatást közelebbről meghatározó cím 
az illető beosztások, vagy megbizatá
sok tartama alatt szintén használható. 

(4) Azok a munkavállalók, akik a 
rendelet hatálybalépésekor a lenti ( 1 )  
bekezdésben meghatározott szolgálati 
cím használatára voltak jogosultak. azt 
a szolgálati címüket továbbra is meg
tartják. 

s..,rnélyl pótfélr" 
(1) Személyi pótlék Illeti meg azt a 

munkavállalót, akinél a jelen rendelet 
hatálybalépésekor a fizetés lakbérse
gély, közlekedési segély, üzemi jutalék, 
ideiglenes teljesitményi előleg és eset• 
leges műszaki pótdíj együttes összege 
azonos teljesítmény mellett magasabb, 
mint a jelen rendelet alapján járó csa
ládi pótlék nélküli havi kereset. A sze• 
mélyi pótlék mértékét a vezérigazgató 
a szakszervezet meghallgatásával a 
besorolással egyidejüleg állapítja meg 
és a miniszter hagy ja jóvá. 

ÉIJeli póllé,.. 
(6) Az éj jeli pÓi\ék tekintetében a 

kollektív keretszerződés 126. pontjának 
rendelkezéseit kell értelemszerűen al
kalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy 
éjjeli pótlékban az utazószolgálatot tel
jesítő munkavállalók és a felváltás nél
kül szolgálatot teljesítő pályafe!ügyeleti 
munkavállalók sem részesithetők. 

126. f;j jeli munkán az este 10 óra 
(22 óra) és reggel 6 óra között tel• 
jesített munka értendő. Ez az idő 
azonban az üzem természetének 
megfelelően kezdődhet, illetve vég• 
ződhet ennél eló"bb wgy később. Az 
éjszakai munkáért pótlék jár. A pót
lék el!v hetet mep- nem haladó éjjeli 
munka esetén a túlóra nélküli órake
set 10 százaléka, egy hétnél folyama
tosan továbbtartó éjjeli munka ese
tén a túlóranélküli kereset 20 száza• 
léka. Nem számolható el azonban 
ezen a címen éjszakánként 8 óránál 
több idő. 18 éven aluli munkvállaló• 
kat és terhes nőket éj ieli munkára 
beosztani nem lehet. tjjeliőrnek, va• 
!amint a 42-56. mll'1lcaköri bérosz
tályba sorolt munkavállalóknak éjsza• 
kai pótlékot nem lehet elszámolni. 

Ét1oesési 4s dnlálkodá.•I 
••llnel ela„ámolása 

(7) Az étkezési és tisztálkodási idő 
elszámolása tekintetében a kollektív 
keretszerződés 127. pontjának rendel
kezéseit kell alkalmazni. Havidijasok
nak csak havi 210 rendes munkaórán 
felül számolható el étkezési idö. 

1 27. A 30 perces együttes étkezési 
és tisztálkodási idő elszámolásának 
alapja a munkavállaló órabére, illetve 
túlóranélküli órakeresete. 

1 úlórálc ebsárnolása. 
(8) A munkavállalóknak minden tel

jesített túlóráért az egy órára eső ke
resetük jár és pedig havifizetéses mun
kavállalóknál (5. sz. melléklet) az alap· 
fizetés és munkaköri fizetés összegé· 
nek 1/210-ed része, a fizikai munkavál
lalóknál (4. sz. melléklet) az egy órára 
eső átlagkereset. A minisztertanács lel• 
hatalmazza a közlekedés- és pénzügyi 
minisztert, hogy azoknál a munkavál
lalóknál, akik ezideig százalékos túlóra• 
elszámolásban részesültek, a túlórának 
a kollektív keretszerződés szerinti kifi
zetését továbbra is engedélyezze. A 
túlórák kiszámításánál a betegség és 
szabadság miatt mulasztott órák, iga
zoltan mulasztott óráknak tekintendők. 

f'aaárnap 
4• fi•etett iJnnepnapokon rié11•ett 

munka dija„áaa 
(9) Vasárnap, valamint a fizetett Ün• 

nepnapok díjazása tekintetében a kol• 
lektív keretszerződés 139-1 50. pont
jainak rendelkezéseit kell értelemsze
rűen alkalmazm azzal a kiegészítéssel, 
hogy a folyamatos munkahelyeken dol
gozók a fizetett ünnepnapokon végzett 
munkáért külön nem díjazhatók. 9 va
sárnapi és fizetett ünnepnapi díjazás 
alapja a havifizetéses munkavállalóknál 
az alapfizetés és munkaköri bér 
1/210-ed része, a fizikai munkavállalók
nál a túlóranélküli átlagos órakereset. 

139. Vasárnapon, úgyszintén a va• 
sárnap helyett megadott szabadna• 
pon végzett munkáért, - tekintet 
nélkül a munkaórák szfmára, -
minden órára a rendes órabér, illetve 
órakereset, és ezen felül ennek t 00 
százalékos pótléka (vasárnapi pótlék) 
jár a munkavállalónak. Husvét hét• 
főn, pünkösd hétfőn és november 
1 -én (nem fü.etett 5nnepek) végzett 
munkáért 1 00 százalékos pótlékot 
kell fizetni. Minden egyéb ünnepna• 
pon vagy munkaszüneti napon vég
zett munkáér� kivévo a fizetett iin-

nepnapokat, aemmlnemD pótlék nem 
adható. 

Kiküldetési h itkilltözésl killtségek. 
(10 A be!- és külföldi kiküldetés és 

átköltözés esetén folyósítható összegek 
tekintetében a közszolgálati alkalmazol· 
takra vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni. 

Prémium éa I•••••• 

A 16. §-ban felsorolt pótlékokon felül 
a vasuti szolgálat különlegességére 
való tekintettel további prémiumok és 
jutalékok állapithatók meg. Ilyenek: 

a) mozdony (motorkocsi) és vágány• 
gépkocsi személyzet prémiuma (km
pénz, szénmeglakarítási és üzemanyag 
megtakaritási prémium). 

b) fűtőházi személyzet szénpernye• 
gyüjlési prémiuma, 

e) vonatklsére!i személyzet teljesít• 
ményi díjazása, 

d) tűzoltólisztek külön díjazása. 
e) pályaőrök jegyldadási és sorom· 

pókezelési pótléka, 
f) jegyvizsgálók utánfizetésl pótléka 

és fuvardi ipótlék felfedezési prémium, 
g) gépjárművezetők bérezése. 
A díjazás mértékét a miniszternek a 

szakszervezet meghallgatásával {ett 
előterjesztése alapján az 0. M. B. álla· 
pitja meg. 

Fimetett asa'1ada,i,r 
(1)  A fizetett szabadság- tekintetében 

a kollektív keretszerzödés 167-193. 
pont iainak rendelkezéseit kell értelem
szerHen az alábbi eltérésekkel alkal
mazni: 

(2) A vasuti Gzemi balesetet szenve• 
dett · munkavállalóknál az üzemi bal
esetből folyó három hónapot megha· 
!adó betegség a szabadság mértékét 
nem csökkenti. 

(3) A szabadságolási terv elkészíté
sénél az őszi forgalom szempontjait 
figyelembe kell venni. 

(3) A hoszabb ideig egy helyben dol
gozók kedvezményeiről és a munka
helyváltoztatással kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről szóló 9/1950. (f. 8.) 
M. T. sz. rendelet rendelkezéseit a sza
badságidő meghatározása tekintetében 
a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
munkavállalókra is alkalmazni kell. 

167. A fizetett szabadság célja a 
munkavállalók egészségének és mun• 
kaerejének biztosítása, ezért a fize• 
tett szabadságot mindig természet• 
ben kell kiadni és azt pénzben 
megváltani nem lehet. 

1 68. A fizetett szabadság mértéke 
a 18. életévet be nem töltött munka• 
vátlalónál minden naptári évben 24 
munkanap. A fiatalkorúak részére ezt 
a szabadságot május 15 és október 
15 között kell kiadni, amennyiben 
legalább 6 hónapot töltött munkában. 
Ez a szabadság a fiala.11-orú munka• 
vállalót abban a naptári évben illett 
meg utoljára, amelyben 18. életévét 
betöltötte. 

169. A vasúti szolgálatban eltöltött 
hathavi alkalmazás után a munka• 
vállalót 6 munkanap fizetett szabad
ság, minden további hónap után 
egy-egy munkanap, összesen leglel· 
jebb 12 munkanap illeti meg. Az al
k�lmazás első évében a naptári év 
végéil! elérendő szot11álatl időt kell 
figyelembe venni a szabadságidő ki• 

1950 februlr td. 

sdmítisán'1. Félhónapnfl bonzabb 

alkalmazás el!ész hónapnak szimfl 
Hat havi alkalmazási ldö betöl
tése előtt fizetett szabadság csak a 
munkaviszony megszilnése esetén 
adható kL 

170. Az alkalmazás minden további 
évében a fizetett szabadság tartama 
egy-egy munkanappal növekszik, leg
hosszabb tartama 25 munkanap. A 
második és a következő években az 
egész évre járó szabadságot kell 
megadni, tekintet nélkül arra, hogy 

a munkavállaló a szabadságot mikor 
kezdi meg. 

171 .  A szabadsál!'ot el!ész évre 
elosztva kel( kiadni. Ezt Ú!!'V kell 
szabályozni, hogy aki az egyik évben 
öszi vagy téli ldöszakban kapott sza• 
badságot, az a következő évben ta,. 
vasszal, vagy nyáron mehessen sza
badságra. 

f"ermtf�•eff,enl lu•tat6•o• 
Természetbeni juttatások tekintete

ben a kollektív szerzőáes 195., 196., 
197. és 201 .  pontjainak rendelkezéseit 
kell értelemszerűen alkalmazni az 
alábbi kiegészi1éssel: 

a) a munkavállalót a munká'.Jtató vo
nalain lakóhelyélö! a munkahelyére díj
mentes utazás, 

b) a munkavállalót ·évente 5 db, a 
munkavállaló feleségét, valamint ésa
ládi pótlékban részesülő gyermekeit 3 
db, a munkáltató vonalán oda-vissza
utazásra érvényes szabadjegy, 

e) a munkavállalót 66 szá„alékos, fe
leségét és családi pótlékban részesülő 
gyermekét valamennyi vasút vonalán 
korlátlan számú 50 százalékos mér
sékletű menet jegy váltására jogosító 
arcképes igazolvány illeti meg. 

d) megilleti továbbá a családos mun
kavállalót háztartása részére 200 kg, 
a nőtlen (hajadon) munkavállalót 100 
kg élelmiszernek a munkáltató vona· 
lain díjmentes szállitása, 

e) a munkavállaló gyermekét iskolá
bajárás céljára szabadjegy illeti meg. 

Bete11•�11 .,,.e,.tre a,onad,osó 
1 endefl,e„ések 

A munkavállalók betegbiztosit§sával 
kapcsolatban a közszolgálati alkalma
zottak illetményeinek kifizetésére vo
natkozó egyes rendelkezésekről szóló 
22/1950. (1. 20.) M. T. sz. rendelet, to
vábbá a hosszabb ideio- egy he'.vben 
dolgozók kedvezményeiró1 és a munka
helyváltoztatással kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről szóló 9i 1950. (1. 8.) 
M. T. sz. rendelet megfelelő rendelke
zéseit a jelen rendelet hatálya alá tar
tozó munkavállalókra is alkalmazni kelt. 

�;ru::diJ éa e,iyéb ellátá■ 

(1) A jelen rendelet hatálybalépése
knr el'átásban nvugdii. özvegvi nyug. 
díj stb.) részesülök ellátásának Jogo
sultságát és ellátásának mértékét jelen 
rendelet nem érinti 

(2) A jelen rendelet hatálybalépése 
után a szolgálatból kiváló alkalmazott 
nyugdíj és egyéb ellatási igényének eJ. 
bírálásara, valamint a nyugdlj (végki
elégítés) szempontjából beszámítható 
Javadalmazás összegének megállapi!á
sara a Jelen rendelet hatálybalépéséjg 
érvényben volt jogszabályok .iz tráry
adók. 

1. számú meUék!,J\ (J,i !:l/19:iO. (11, 5.) M. T. s.z,:i1n11 rinule!e/h,,,'I!:. 

Az á l lamvasúti fi zikai munkavó l falo 1c órabérbb'ázata 

I. terül6fi bércsop<>rt: II. termeti bércsoport: 
teljes!tményt bér teiJesitményt bér 

� 
... ... .. .. .., ... ... .., 

:s D D D D 
., .,  ., !"  ., .,  „ io  N O <.  

t 
O <,  .. ., 

�'8. 
o - �ts. 9 -5 ... 

0 
' -0  

t� g. D � g. 
.,, 

.. 0 0)  "' 0 0)  '0 .., o- o- o- o- :g "' _ .,  co „ :g _ .. co „ 

1 1 .55 1 .24 1 .40 1 .40 1 . 1 2  1 .26 
2 1 .61 1 .29 1 .45 1 .45 1 . 1 6  1 .3-l 

3 1 .65 1 .33 1 .49 1 .49 1 .20 1 .34 
4 1 .71 1 .37 1 .54 1 .54 I .23 1 .40 
5 1 .76 1 .4 1  1 .69 1 .59 1 .27 1 .43 
6 1 .83 1 .46 1 .65 1 .65 1 .32 I .49 
7 1 .90 1 .52 1 .7 1  1 .7 1  1 .37 1 .54 
8 1 .96 1 .57 1 .77 1 .77 1 .4 1  1 .59 
9 2.03 l .63 l .83 1 .83 1 .47 1 .65 

10  2. 10  1 .68 1.89 1 .89 1 .5 1  1 .70 
1 1  2. 17  1 .73 1 .95 J .95 1 .56 l .76 
12  2.23 I .79 2.01 2.01 1 .61  1 .8 1  
13  2.30 1 .84 2.07 2.07 1 .66 1 .86 
1 4  2.37 1 .89 2. 13  2. 13 1 .70 1 .92 
15  2.43 1 .95 2. 19 2. 19 l .76 1 .97 
16 2.50 2.00 2.25 2.25 1 .80 2.03 
1 7  2.57 2.03 2.31 2.31 1 .83 2.08 
18 2.63 2. 1 1  2.37 2.37 1 .90 2. 1 3  
19  2.70 2. 16 2.43 2.43 1 .95 2. 1 9  
20 2.77 2.22 2.49 2.49 2.00 2.24 
21  2.83 2.27 2.55 2.55 2.04 2.30 
22 2.88 2.30 2.59 2.59 2.07 2.33 
23 2.63 2.37 
24 2.71 2.44 
25 2.81 2.53 
26 2.91 2.62 
27 3.01 2.71 
28 3.21 2.81 
2!l l.4l 8.07, . 
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Az 61 'amvasúti üzemi {hav1 béres) munkavál lal61c 
alaofizetési táblázata 

-
v. 

___ l;J DICSŐSÉG 
ÚTJA 

Amerikai levél 

BEBR I TS ELVTÁ R SH OZ 
L IL UL IV. 

.... 
t �l:.5 

j Alapnzetéa .a- . 9� -::, .:3 u� l.l� g_ ter. bér csop. 32 'S 8' � a  .,. .. § .,. :;i_g '8 =iü 0 ,0 9 3  
�HB e bÖ . s 

i 'tó e.a.,. � �i ! aai � u; a  � rJ  §-:: .,_ - - tD I"\  
l'1 t a 

.. > • > u..:,. 

l 900.- 810.-
2 750.- 675.-
3 620.- 658.-
4 650.- 495.-
6 440.- 396.- • 

6 4 1 5.- 374.- s 
7 390.- 351.- :s ll 

8 365.- 329.- 6 6 
9 340.- 306.- 6 6 ll 

10 315.- 284.- 5 5 5 

l l  290.- 261.- 5 5 5 ll 

12 265.- 239.- 5 5. 5 5 

-·13 --245.- 220.- 5 5 5 X 

14 230.- 207.- 5 5 5 5 
�---215.- 194.- 5 5 5 

16 200.- 180.- 5 5 5 
-17 -185.- 167.- 5 6 

18  170.- 153.- 6 5 
-,9---160.- 144.- 5 

20 150. 135.- 5 

!, azd-m11 melléklet Oli 51/1950. (11. 6.) M, 'l', ff6mt4 rendetetlelJ. 

Az ál lamvasúti üzem• (havibéres) munkavállalók 
munkaköri  bértáblazato 

Bér- I. területi bérceoi:xxrt Jl. forillelll bértl;OlX>rl 
OS2lt, tel.Jos.t. Időbér teljeslt- időbér 

ményi bér �yl bé.r 
l 204.- 170.- 184,- 153.-
2 210.- 175.- 1&9.- 158.-
3 216.- 180.- 194.- 162.-
4 222.- 186 ....... 200.- 165.-.-
5 228.- 190.- �-- 171.-
6 235.- 195.- 212.- 175.-
7 243.- 203.� 219.-- 183.-

8 251.- 210.- 226.- 189.-
9 260.- 216.- 234.- 194.-

10 270.- 223.- 243.- 200.-
1 1  277.- 230.- 249.- 1 206.-
12 280.- 234.- 254.- 2 1 1 .-
13 289.- 238.- 260.- 216.-
14 297.- 244 ...... 267.- 222.-
15 303.- 250.- 273.- 225.-
16 310.- 256.-- 279.- 230.-
17 318.- 262.- '86-- 236.-
18 325.- 268.� m- 241.-
19 3.35.- 276.- 303.- 248.-
20 342.- 282.-' 308.- 254.-
21 352.- 290.- 317.- 261.-
22 360.- 300.- 324.- 270.-
23 365.- 320.- 329.- 288.-
24 370.- 340.- 333.- 306.-
25 375.- 360.- 338.- 324.-
26 395.- 395.- 355.- 355.-
27 415.- 415 . .....: 374.- 374.-
28 435.- 435.- 392.- 392.-
29 460.- 460.- 41-1.- 414.-
30 490.- 490.- 441 .- 44 1 .-
31 530.- 530.- 4n.- 477.-

32 570.- 570.- 613.- 613.-
33 620.- 620.- 558.- 558.-

34 670.- 670.- 603.- 603.-

35 720.- 720,...- 648.- 648.-
36 770.- 770.- 693.- 693.-
37. 820.- 620.- 738.- 738.-
38 870.- 870.- 763 ...... 783.-
39 930.- 930.- 837.- 837.-
40 990.- 990.- 890.- 890.-
41 1050.- 1050.- 945.- 945.� 
42 1250.- 1260.- l t25.- 1 125.-
43 1300.- 1300.- 1 1 70.- 1 170.-
44 1350.- 1350.- 121 5.- 1260.-
45 }400.- 1400.- 1 260.- 1260.-
46 1450.- 1450.- 1305.- 1305.-
47 1600.- 1 500.- 13'10.- 1350.-
48 1550.- 1550.- 1395.- 1395.-
49 1600.- 1600.- 1440.- 1440.-
50 1650.- 1650.- 1485.- 1 485.-
51 1700.- 1700.- 1530.- 15�.-
52 1750.- 1750.- 1575.- 1575.-
53 1800.- 1800.- l 6'20.- 1620.-
54 1900.- 1900.- 1710.- 1710.-
55 2000.- 2000.- 1800.- 1800.-
56 2100.- 2100.- 1890.- 1890.-

Blzt011ltotl bér az alapfizetés 
IAa. 

és a ruunkaköti bér összegének 80 száza. 

Cseh Lr1szld 

varsenvre hlvla ki a számfe"t6ket 
Cseh László, Budapest-Vizafogó dijtöbbletek kiadása. A jó fuvardlj

számfejtöje versenyfelhívással for- számltás ugyanis szükségtelenné 
dult az ország valamennyi vasutas teszi a hianylatok kilrását, kikül
i;zámfejtőíéhez és versenyre hívta <lését, b<!szedését. esetleges peresi
ó'ket az ország legjobb és legelső tését. 
fuvardíjszámitó megtisztelő cim el- Ezzel a v11sutai; sdmfejtők ko-
nye•és�ért. moly anyag- � munkamegtakari-

A verseny célja a hibamentes fu-
1 

t�st akarnak elérni, 11mely nem kis 
vard!jsz;ámítás elérése, miáltal el- mértékben elősegíti a vasuti ön
kerülheto téves hiánylatok, l1letve költségcsökkentés sikerél 

Már a fitm első kockáin érezzük 
azt az óriási lendületet, Lüktetést, 
ami a második sztálini őtéves terv 
kezdetén a szovjet város és falu 
életének minden mozzana'ában 
megnyilvánult. A mezőgazdasá:; 
gépesítése nagy mennyiségű mun
kaerőJ szabadít fel falun, ugyan 
akkor a fejlwó t•áro-sok egyre több 
munkást, ipari do 'gozót képesek 
foglalkoztatni. /gy kerül Szása 
Voronlwva egy kis szteppés falubó 
a nagyváro · .1. Eletében előszö, 
utazik vonaton, a technika, a gyvr 
saság folr1ik a faluból áradó mun
kaerő helyes. gyors e 'osztása. ö is 

azonnal kap munkát. Még aznap ta 
lá!kozik gyermekkori barátjáva, 
Kolja Makogonnal, aki azóta szta 
hánou.'sta és egy gyárnak a mes
tere lett. A fiata:ok közötti barátság 
azóta szerelemmé vált, nem sokat 
gondolkoznak, összeházasodn.ak. 
Szása néhány hét mu:va rájön, 
hogy rosszul választott. Férje nem 
tudja megérteni. lwgy ó tanulni és 
aolgozni jött a városba, ezt a cél
ját mindenki?ppen meg akarja való
sítani K.oljának. akl ugyan nagy
:;zerü munkás, mégis sok hibája 
rnn. A nlii egyenjogúságot nem szi
ucsen fogadja a gyakor:atban, nem 
tün felesége beleszó'ását munká 
iaba, azt sem akarja enged·u, hogy 
Szása dolgozzék. A köztüklévő el
lentétek szakításra vezetn,ek. A fia
tal asszonyt most már semmi sem 
gátolja abban, hogy vágyálmát 
valóraváltsa: mozdonyvezető akar 
lenni. A r,asútl főműhely politikai 
megblzottjának segítségével bejut 
a mozdonyvezetők iskolájába, si
kerrel elvégzi. megkapja elsö be
osztását, mint segédmozdonyve
zetó. Szása az első. aki (IŐ létére 
ezt a foglalkozást választotta ma. 
gának. A férfiak bizalmatlanul fo
gadják, de csakhamar bebizonyítja. 
semmivel sem végez rosszabb mun
kát, már az els6 napokban, mini 
ők. Szása nevét lassanként az 
egész főműhely Ismeri. twliák, min
dig szívesen vállalkozik a nehezebb 
munkák elvégzésére, elméleti. gya 
korlati tudása rohamosan fej/Ödik. 
Munkaszeretet, kitartása folytán el
ért, hogy mozdonyvezető lesz. 

Látjuk, hogy a fasiszta támadás 
a Nagy Honvédő Háború még na
gyobb feladatok elé állítja a szov
jet embert, Szását is. A csapato/1 
után.pótlásszá/lításához fokozottabb 
szükség van képzett és gyakorlott 
mozdonyvezetókre, akik bátran, de 
amellett óvatosan. képesek vezetni 
szerelvényúket, eljuttatva azt a 
megfelelőre helyre, kikerülve q, ve
szélyeket. Szása egyike a legjob• 
baknak. Három éoen keresztül végz; 
hősies munkáját, szerefuénye ál
landóan útban van a front és .; 
hdtország között. Sztálingrádhoz 
élete kockáztatásával juttatja el a .  
ulá11póllást. Egy nap táviratot kap, 
Szása Voronkovát a szovjet kor
mány önfelál.dozó munkájáért a 
.,Szocialista Munka Hőse" kitűnte
téssel Jutalmazza. 

A „Dicsőség útja" c. film idő
szerűségét még fokozza. hogy a 
napokban lépett munkába az e/s:. 
női fütönk, aki példaképének tekint• 
lieti Szása Voronkooát. 

A V A S U T A S  
K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I  
S Z A B A O I S K O U  

K I Á l l Í T Á S A  
Február 19-én, délelőtt 11 órakor 

ny,itotta meg ili:mepélye·en kapui1 a 
Vasutas Képzőművészeti Szabadis
koli,. reprezentativ kiál:itása. 

.1\ vasutas dolgozók képzőművé 
szeti anyagának bemutatását, a sza
badiskola hallgatóinak nyilvános be· 
mutatkozását általános érdeklődés 
kisérl 

E. H. Neuwald newyorkl lakos az 
elmult napokban levelet intézett Beh• 
rils közlekedés- és postaügyi minisz
ter, elvtárshoz. Ebben megírta, hogy 
egy franciaországi reakciós csoport, 
mely magának a "Magyar MeneKült 
Vasutasok Szövetsége" .,megtisztelő" 
címet adományozra, azzal a kérelem
mel fordult il letékes amerikai szervek• 
hez. hogy anyairl:ag támogassa őket. 

E. H. Neuwald haladó amerikai ál• 
lampo!gár tudomására jutott a könyör
adomány-gyűjtés és megír,a vé:emé
nyét az új szövetségnek és ugyanak• 
kor egy másolatát megküldötte tájó
koztatás céljából Bebrits elvlársnak. 

A levél tartalmát, amely beszédesen 
bizonyítja a Franciaországban élős· 
ködő faslszla vasutas csoport remény
telen helyze,ét, üg-yüK teljes remény
telenségét, az alábbiakban te:jes terie
rlelmébeo közö:iük olvasóinkkal :  

Office des Refugles Honqrols, 
MMVSzl Kisfalusl Attila ,&
azére, 2, Rue de la Granqe 
Batallere, Paris 9. Franc:e. 

Tisztelt MMVSzl 
Tisztelt Klsfalusl Attila, llQYla. min: 

Jc..q.ones vezetGI 
v,1etlenOI tudomásomra JullOtt, hoqy 

az e.múlt nyáron meg„lakUlt a Maqyar 
Menel<illt Vasutasok !.zllve:.Sáqe amely
nek Jelenleg Párizsban van a köMon ja. 

örömmel látom, hoqy amiq Maqyar• 
or száC)On a vasutasok Gerc5 és Bebrits 
vezetésével, 'ovábbá a moqyar dolgozói< 
áldozatos munkájával meqvalósltot'.at<, 
,z a Je:entélclelen feladatot, hogy sem 

m'böl naqvobb forqalm(1 vasuU há!<'z • 
tot épttet el, ki, mint bármikor eze'ött, 
addig tln!lk Je!ent6s munl<át vé�eznek 
.it7.7.�I. hoqv a karMrs,t"!'at tábo,..ba tJSm8-
rltlk, e szellemet fenntartJák 6s fc5kén 
felk6szillnek arra az ldc5re. amikor majd 

tlJ,b61 hazamehe:nek a szabad Maqyaa 
orszáQra. 

E alikitazések olyan meghatóak és lel 
kesll.:llc, hoqy azok meqvalósltása érd• 
lcél>en mlnd�n kUrfö,di maqyarnak llhl 
megmozdu:nl. tn is me,.n,ozdulok '1 
miután az MMVSz taqJa,n,.:U< a j\:h..cn .o 
az ön szakavatott kezében teljesen blz 
osltva látom, mint Jc,vöba tekintc5 é, 

elórel6t6 ember, • meqmozduláscn 
cé,ja, hoqy a tagság JbV�JeT �•r•ni 
ké

r.'�!Yt�1s1�ru�
á

�TI1a�
iz

��
1

i::n· mint 
Ideiglenes! tn elllre látom azt az idllt 
2.m kor 1 0, 20, 3J és 4J év mulva a> 
MMVSz még é?etben marad , rokkant ,, 
ószsz:11,állú laqJai megtört szlvvel ú 
szenllis aqgyaJ foc;nak a s;,,:a'Jld [,J,1q· 
ar-száq boldog népére gondolni. Idegen 
földön e1kesered-&ssel foqnalt azokra az 
év.lzedekre qondo'.nl, amelyek folyamán 
sZ,ll<mal tel<inte ben WmörU,tel<, fell,6-
szUltek„ szavaztak, mi.ndent csináltak, 
csak azt nem, ami� szorqalmas. rendes, 
becsUle,es vasutasoknak csinálni ke'.lett 
vo·na • • •  tn erre az ldóre qondolok. 

ts mlu án e'llre látom ennek a hely
zetnelt bekivetkezté� az MMVSz rok
kant tagjai számára gyUJtés szeretn6k 
lnditanl. Szlves enqede'mU!<kel fs fel
hatalmazásukkal a Jószívű amerikai 
magyarok körében Játé'w,subl:a• sze 
re'.nék 6sszegyUJtenl, amivel maid a 
szeqény eszszakállú szenll'.s bács· ' 
el fátszadoznak miközben az akl<orl 
fde:q�enes vez�t6k mé:q mind'.q arról 
foqnak nekik mo yognl. hoqy tarts11k 
fenn a sze!Jemet, tllmörUIJtlnk és készUI• 
JUnk fel arra az ldöre. amikor majd . •  

E% az a Jövő, ame!y önö!<re, m:.,,el<l\lt 
maqyar vasutasokra vár, mert ahelyett. 
hogy o thon maradtak volna és kive•.t•I< 
vo'na a rész;ilket az elvctemUlt nácik és 
nvllasok ált.11 k!fosz•ott orszá,i fe'óp! ó
séb<51, qv.lván me<is�!Sl,telc a s(tlyos fel• 
adat ellll és kU'fl:l'd';n sz�poritják " I· 
ha <5k, az lngyenálö!, láborllt . . .  GyUJ· 
tenJ foqcm a Játé'-i:v:tSLtt�ftat, mert 
.,szrikm�J tekintetben" másra llqys:ncs 
kilátásuk., 

2of,.;;·./'r::l's��e„t, 
New York 1 1 ,  N. v. 

u. S, A. 

Rep ü l ő i n k  i s  r é sz tve s z n ek � 
a sztahánovisták tanácskozásain � 

Szerkesztő Elvtárs! Az OrszAg06 
Magyar Repüli} Egyesület dolgozói, a 
hároméves tervünk sikeres i;,efejezése 
után, újultabb erővel láttunk hozzá az 

ötéves tevünk és a szodalizmus meg
valósitásához, amely a dolgozók jobb
létét, életszlnvonalának további emel. 
kedését fa • béke megőn:ését túzte ki 
celjául. 

Ml, OMRE-do!gozók, Szt6.U11 elvtár
sunk, a oilág dolgozóinak nagy óatúl• 
;,foak az útmutatása mellett akarunk 
ü/ulta/lb erővel a szocializmus meg
C'IJ/ósításáért dolgozni. Mi is a hatal
mas béketabornak harcosai vagyunk 
és Lenin elvtársunk tanítása nyomán 
haladunk a kijelölt úton, a Magyar 
Dolgozók Pártfa és szere/.ett vezérünk, 
Rákosi Mátyás elvtárs vezetésével 

Ml a december 22-i sztálini múszak 
indulásakor megfogadtuk s a Párt fel
hlvAsa és hálánk kiíejezeseképpen lgé
retet tettílnk arra, hogy még jobban 
fogunk dolgozni él! a minőségre is 
lőbb gondot fogunk a jövőben lordi. 
tani. 

Az elmult esztend15ben 
határidő elóH el•égezlülc 

a kitGzött programot, sót ezen még 
túl menve, a terven felül helyreállílot
tunk egy-két időközben megsérült gé
pet is. Pedig, ami az eröfesz!tésünk 
Jrtékét még jobban növeH, az anyag
ellátásunk nehézségekbe fitközik. Saj
nos, ha egy.egy gépalkatrészünk el
kopik, vagy elavult, a beszerzés csak
nem lehetetlen mPf1 a fasiszták rom
bolása a repülóiparunkat érintette 
csaknem a legsúlyosabban. A beszerez. 
hető anyagoJ, is csak késéssel érkeznek 
meg, ami miatt sok-sok munkaóra 
megy veszendóöe. Pedig nekünk is jó 
voln11 több s a jó munka után járó 
több lcereset, amlt a sztahánovisták 
émt:k el. Biztosr� veszem azt, hogyha' 
az anyagellátásunk nem ütközne aka
dályokba, minden további nélkíll meg
valós!tható lenne Nagyon hiányolható 
a repülés műszaki és szervezeti vona. 
lán egy mindent magában egyesítő 
repülésugyi központ, amely a hazal 
rep. anyagok, műszaki vonatkozású 
dolgok, oem kevésbbé a munkások kér
dései felett intézkedne, illetve, mint 
:elsöbb szerv működne s ennek a 
szervnelc őSS2etéte:e a különböző re
pülóiparl do'.gozókból állana. 

pülést meginditanL Ehesen, rongyosan, 
otthonról hozott szerszámo'.,kal indult 
meg a repülögépépflés. Ezekből az ön. 
feláldozó elvtársakból !ette� a mi ki· 
váló munkásaink. úJftóink, akik fel• 
Ismerték a do'.gozó ember hivatását, az 
új országépítésben • azoclalizmua 
megvalósítását 

Ujabb élmunkásokkal Mv!ilt 

a népi repülés 
élmunli ás-csoportja 

/(orJ4cs Győző aszta'.os, Szatmári 
Imre asztalos, Tóth Gyula motorsze
relő elvtársaink után bensőséges ün
nepség keretén belül kapták meg a ki
tüntetésüket Jfoós István és Szekeres 
Erzsébet elvtársaink Kiváló munká
saink pedi,g Bangha György. Fellegi 
Béla, Forrai János, Kardos Imre, Ru
szm József. Szabó János és Winkler 
Ferenené akik önzetlen és odaadó 
munkájukkal magasra tartva viszik a 
szabadság zászlaját a szociaHzmus 
felé az ötéves tervben. Büszkék v11-
gyunk rájuk. a népi repü'.és últöro:re és 
a munka kiváló harcosaira. 

Ozemünkbe 56 újítás érkezett, ami 
a legjobb eredménye annak, hogy 

do! flOZÓink felismerték azt, hogy a 
repülésben is a mun'ka észszerüsítésé,. 
vet gyorsabbá és gazdaságosabbá té
telével, egy-egy újabb csapás a há
borÚTa spekuláló imperialisták ellen. 

Radó József és Hajdán Ferenc 

sztoháno•isla újitóinlc 
a légcsavar megmunká'.ásánál nagvje
lentóségú újítást hoztak létre, amely• 
lye! úgy an, ag-, mint idömegtz.k:.rí
tást haftottak végre s fi?)' a szo�la
lizmus Ül?)'ét ismét el?)' lépéssel se
gítették elő. Nem kisebb tel jesítményt 
mutatott fel: Bátor Lafos elvtárs aki 
a szelepcs1szoló úiításával segite!te 
elő a termelést. Nehéz kieme:ni az 
56 úrltó köz.ül kettőt, hiszen mind a 
legpéldásabban járnak elől, a Pártunk 
által kijelölt úton. A „Vörös Cs!!• 
l ag"-brlgád Hoós elv1árs brigádve
zető vezetésével, a csörlő awegátor 
1?épek építésével, amelynek jó elk•lszi
tésével és teljesítményének külföld! 
vlsszhanl?ia van. 

A klállftással kaposolatos beszfl. 
mo16nkat lapunk legkö:,elebbi sz.á. 
mában közöljük. 

A k!Al!itás febrqár 19-tlll március 
5-lg naponta dé1e:lltt 10 órától este 
8 óráig dfjtalanul telunlhet6 meg. 

Es a felsorolt nehézségek ellenére is 
egym�sután futnak fel a szocializmus 
egére a m1 újító és élmunkás csi!la• 
gaink, akik mindent félre dobva, első
�ek siettek a fasiszta hordák kiűzése 
után I magyar demokratikus népi re-

Nyugodt lel'.kllsmerettel állíthatom 
a többi repülóipan dol1?ozólnk elé 
példának az 0. M. R. E. élmunká
sait, sztahánovistáit, kiváló munká
sait és újítói!, akik szorgalmas és 
eredményes munká iuk1rnl viszik előre 
a szocialista munkaversenyt és ké
szülnek az első orszál?(>s sztaháno
vista tanácskozásra. 

Jó repülést! Szabadsági 
Béczi Gyula a. k., rep. hegesztll. 

Népü,al. 
előre a• 

legjobb liainah. a sstaliáno„istál,nal. útján 
ssocia�i•n,usért ! öté„es ter" győ•el,néért. a 



12 
�------------------------��:o z� o i s . 

A SZOT FELHÍVÁSA :  

Minden dolgozó vegyen részt 
a ��Munkára, Harcra Kész H mozgalomban 

L 
A feJsza.badu!ás utáni években ha. 

zá.nkbm, a sport núnden áa-ábaJll 
soha. nem lá'ott hatalmas fellendü ' 
Zé:s következ0tt be. A spo1t�et fel: 
'l"lrágzá.sá.t a népi dem�kra.ti.lms ál.. 
lnmunk gondos t:ámogat�. a 
M&gyr:r Dolgozók Pár.tja. v-tésá
üek k&zönhctjUk. 

A miag:yru- tömegs;porl fejlődésé_ 
bEm nagy szerepet játszott az 1049-
ben meglc,,zdődött MHK �r!moz_ 
galom. E:z.t a mo.zigalmi�t a magyar 
dolgozók a Szovjetunió GTO moz. 
ga.lmá.nak példája nyomáin. irulitot 
ták meg. 

A GTO .sportmoz.,"'ldmalt a Swv
jetUllllióba:n elsősorban a. ba±aJroas 
sza.Jmzervezet.l spo.r1egyesületek S'Zlll"
v81.iik. Már a. Nqgy Honvédő Hábo.. 
rot megelö-d> évekber, a. Szovjet 
unió dolg07JÓ,ima.k milliós töm.,oaglli 
vettek részt a GTO próbákon és ez 
a s.porl'mozgalom most is nagy =

repet j.il;zík a. sZO'V'jet emberek &L 
váló tnlajdanséga.i111�ik kifejlies:z;té. 
sébe.n. A spm-1:moz,g,a.lam meged2li 
nz egé.sz.;;éget, ki:fejleszbi a szívós 
ságot, a gyöznfaJ<:ará.rt, munl,ám� 
hll,l"cra edzi az embereket, koarunu,.. 
nlsta szellembeln neveli a né];)(:t 

Az MHK..mozgalom meg,ir..dulásá
nak első évében már:!s nagy ered 
ményeket ért el. Hatalmas an'áJly: 
brn nö'l"el-te a. sportolók számát 
mogterem.t::.tta a j�ő virág7,ó tö'. 
m�gmozga!.má.naik al'1.pját. A több 
mmt 400.000 jeJentke.z,ö közül 250 
ezren le•et ték a próbáJmt. A szn,k.. 
szervezetek szervezetei, üzemi sport
egyesületek is kivették a ré$ZÜ.k.et 
a.z MirK:-m<n,gaJomból. A sza,kazer„ 
vezetek sportmoz;galmán keresztill 
közel 100. 000.en tették le a próbá 
kat. A Ganz Vagon-gyárban pél: 
dá.Ul 1020..an vettek részt a pröbá 
zásoko,n. Szám.O!! új te!h-etség tunt 
fel az MHK.moz.grJomban. A tcllet„ 

séges űj spor1:>lók töme,,<><e bizto 
sitja egyesület:!lllk és sport,zerveze:: 
tei.nk számJá.ra az után,pótlá.>t, a. jö. 
vöt. 

Nem mondba1juk a.zcmban azt, 
hogy szakszerve-zc tJl.nk és Üzemi 
bizottság"il'.k minden leh�t mE>g_ 
tettek az MHK sportmozgalom fej
loszté...éé1 t, Sok esetben a s�
vezeti vezetők még nem ismerték 
fel ennek a mozg.aJ.onmak a. jelen. 
töségét, nem vfilá.g·oo!to"lák fel a. 
do!gozókat, ho,gy miért kell részt.. 
veniök az MHK-prób' ,srkon, te
hát nem jól .s.zen ez:r "'' az mm:. 
mooga 1:rna;!:. 

Ez,<ket a hibákat az 1950_es ll!IHK„ 

mozgalomban ki kell küszöbölni. Az 
MHK sportmozgalmat a swkszer 
ve?Jeti sportmozgalom központi fel� 
a.clatává kell lCIIIll. Ek;ösorban se lf
jűság rés:?Né'elét kell biztosítanl az 
MHK.mozg:· lomb'.>n. Gondoskodni 
kell arról. hogy az üzemek minden 
dolgozója. megismerje ez1 a mozga.l_ 
mat. Fel ke]J világosltni minden 
do!gozót lll!'Tól. hogy a.z MHK-n ke.. 
r=tül egé$iségét erősíti, h?zájáruk 
védelmére és a munkára eeyaránt 
alkaLmne1bbá válik Az MHK„moz 
gaJiom a tömegek kommunlsj:a nev�: 
lésének fontos eszl,öze. 

n. 

A Sz0kszervez€fok Ors2lá,,,"'OS Ta. 
ná.csn felhív minden dolgozót, hogy 
jelenil,ez2lék az MEK sportmozga_ 
lom 1950„es próbálm és teljesítse az 
előírt kcive,elmé!nyelret. 

OZEMI DOLGOZÓK'.! 

Készülj:tak fel és vegyet�k réBZt 
a.z MHK-mozgalombllill, hogy a 
8portban felüdülve, lendületesen épft. 
sétek a szodalimnust és hogy a 
béke harcos védelmezői Iebessetek ! 

DOLGOZó NOKI 

A Magya.r NépköztárSaSág Alkot. 
mánya számotokra. a férlia.kk:tl 
egyenlő jogokat biztosít. l!lljetek a 
jogokkal ! Testi, szellemi erőtök és 
egészségebk védel.=e érdekében le
gyetek a fejlődő 1:lmeg:sportunk te
°tékeny részvevől. Vegyelek példát 
a szovjet nőkről, akik a világ sport_ 
mo•,.galmáb:m az első helyet foglaJ. 
ják el. 

DOLGOZÓ IFJúSAG, 
FIOK, LANYOKI 

Vegyetek részt tömegl'!9eI1 az 
:MBK.moa;gaJ.om,ba.n, hogy fáradlha. 

ta!danuJ épi� a szoci3Jizmust 
és félelmet nem � védb.essé
tek meg a. békét! 

ALLAMI MEZOGAZDASAGI O ZE
MEI(, GtPALLOMASOK DOLGOZOi! 

Sze.rvezzéfolt meg a frJvakban az 
MRK..moZJga!;rrro,t. Vegyetek reszt 
tömege,;en a próbázásokan, mert ez. 
zel :is eme:1 ,zlk a falvak kultűráját, 
közelebb hozzátok a :f.'alut a. véJros.. 
hoz. 

m. 

.A.!2l MHK..llll0'1',gleJoan a �ek 
önklmte:s szocJ;aJ.is!a. spo<rtmozgaJma.. 
A 1�ök eJ,ö,k;észí.fö �et, 
gyakarJ>atok...t folyt,aitnak. A próltl.. 
kat két idősz."ltban, az év első és 
má.-sod:k fe.lébc:n tes-zik J,e_ Az elő„ 

Irt szintek teljesitéséért a résztvevők 
megfelelő fokoz1.tű: ara.ny, ezüst, 
vagy bronz jelv'ényt tmpnaík.. 

Az MHK..moogalom felelils v-.. 
tője és szervezője � frzlemben az 
Üzmni b!2lo tsá,g_ A mozgalomban 
való részvételre arz ttB.�le!ös.. 
nél kehl jelentkezni, aki srervezJ! a.z 
edzéseJret, előké:szílll o. jelentkezőlret 
a próbák let,ételére. 

OZEMI SPOIUEGYESO LETEKI 
O ZEMI BIZOTTSAGOK! 

Készüljetek fel ebben az � 
dé:loon ez MHK.Jnozgalom nagy. 
arányíi továbMejl�ésére, hogy a. 
próbákon a d:olgoo,ók nagy sZám,. 
b:i.n vegyenek részt és jobb eredmé. 
nyek,et érjenek el, mmt az előz6 
esztendöbem.. 

EIÖI'e a. szovjet GTO..mo,z,galom 
nyomá.n, Pártunk vezetése alatt a 
vl'l"ágzó tömeg,spartért! SZéles!tsét,ek 
ki az MHK.�"1m<.it hogy a szo
cializmus építése érdekében min-

,, ,-, munkára., harcra. készek le. 
gy,il.nk! 

SZAKSZERVEZETEK 
ORSZAGOS TANACSA 

A Vasu.'!13S Szakszervezet minden 
dolgozój,a. cs.a t'.a.kozzon a Sza.kszer
vezetek Országos Ta.nácsálnak felihf
,·ásá.hoz és jelentkezzen -Ozemi Bi. 
zotiságoknáJ, albol megfelelő tájé. 
kOzbt:ást kapnak a. Munkám 
Harora Kész sport=o.zgalomma.l 
kapcsolatos mindennemű kérdésben. 

SZa,ksz�ezellÜnk a. jelen� 
részére bl.ztositja űgy ed.zésak, pró. 
bázásak idejére mindazon felsz,e.re„ 

lés[ tárgyakat, mi,nt spor1létes!tmé.. 
nyeket, hogy dolg-0z6lnk za,WJ.rtalr,. 
nul kész!11,i=ak. edzése.ken kelresz_ 
ttU a próbákra, 

Azok a doligozők, a.kiik a Mun. 
kára Harcra. Kész sportmoz.gaJmoo 
keresztill ciénik azt, hogy núnÖ3� 
spor-tba.u Sz,ell"eipell:essenek, a.rok.nak 
ren<1elkw,ésükre áll. ez orszá.g terü.. 
!etén működő vasutas i!zem.l sport
CSO:J)Ortok, Sport Körök, Lokoono.. 
tw,ok, '1Jhol megfelelő sza«roki,:- tók 
i1"áimyitéea, mellett, jó fel$2lElrelés, 
korsz.erlí sportlétes!t«nények b1:zto. 
sltjáJk: a sport,ollás za.vs.rta.Ia,n fe.i'lö
dé.<'ét. 

&sportolóink, kiváló, minőségi 
spoofoló'lllk UJf;ánpótlái.át btztos!tja 
a SZlél.es 2hLpokra. hetyezett tömeg_ 
sport, melyet az MHK.sportm� 
lom tud csak blztiosittan:L 

A Munkár.a Ha=a. K� sport_ 
mozgalom a mp,gyaa:- sport teril-letén 
elért eddigi eredményeket nemcsak 
hogy megáucarja. tartani. hanem nö.. 
velni, foko=i, gyarrip!taali a.karja. 

Az M:HK spoo't.mozgalom megvdl 
a. tömegsport alapját lll� 
gcxn és györelem:re Viszi a. magyar 
nép SPOI'tkul túráját. 

Az MHK, a magy<ll' sport � 
alapja. és erős trurta.Iélta! 

Készillj fel, szerezd meg az 
MHK.jelvényt, 

Sportolóink között nem eqy volt olyan, akit dolqozó társaik bizalma Jelelt a 
sztahánovisták kongresszusára. Szakos István ifjúmunkás qéptakaf..os, kitün6 
röplabdázo, az ltszakl Fütöház SZIT-titkára lelkesen készUI a meqtisztell 

feladat Jó ellátására. 

Sportoló 
1 sztahánovistá ink között 

Idő: 10.15 perc, amikor belépünk az 
lstvántelki Járműjavító NV kapuján, 
hogy felkeressük munkahelyükön azo
kat a sportolókat, akik a termelésben 
élen haladva dolgoznak az; ötéves terv 
siker� befejezéséérl 

Gordos Gáhor 

sztahánovista élmunkást kerestük fel 
munkahelyén, hogy meghal lgassuk vé
leményét arról, hogy miképp tudja 
sportban szerzett rugalmasságát a 
termelés vonalán hasznosítani. ,.Tuda
tában vagyok annak, hogy termelése
met csak úgy tudom fokozni, ha teste
met edzem. amin keresztül eg-észsége
met védem s mind ezetlc hozzájárulnak 
ahhoz, hogy mint sztahánovista üze
memben élen haladjak a termelés te
rén." 

Su.kos Istvánt 
az Angyalföldi Vasutas Sport Kör 
röplabdázóját kere�ük lel az 8szaki 
Fiítőházban, aki sporteredményei mel• 
lett élmunkás és sztahánovista is. 

Fűtőház mozdony-színjében hatalmas 
füstben, mozdonyok pőfögésének hang
zavara között találjuk meg Szakos 
sporttársat, amint egy mozdony csap
ágyát csiszolja, megszólítjuk, hogy tá
iékoztasson munkaköre elért eredmé
nyei felől. 

"Termelésben élen haladok aa 
Eszaki Fűtőházban, aminek elisme
rését is megkaptam, mert élmunkás 
lettem, teljesítményemet fokozom, 
mert több teljesítménnyel hozzájá
rulok az ötéves terv sikeres befeje
-;,éséhe2J és mint sztahá11ovista kiváló 
ttredményeket érek el. 

A dunakesziek kezdem.ényezése : 

Gordos Gábor szavait megerősíti az 
előtt.e lévő tábla, mely jelzi teljesít
ményének százalékát, amely az előző 
napi teljesítményének 430 százalékát 
mutatja. 

,.Mint kézüabdás sportoló, én va• 
gyok az alapítója, irányítója a kézi
labdás sportnak üzemünkben, de 
most már ifjúság nevelésével fog
lalkozom és célom, úgy a sportban, 
mint a termelésben az, /zogy tudáso
mat átadjam és tanítsam az ifjúsá
got, amely hivatva van velem együtt 
az ötéves tervünk sikeres befejezé
sére " 

Fűtöházunkban, mint SZIT-titkQ.r 
és párttitkár-helyettes vagyok és 
végzem a népnevelő munkát. Orör,i
mel végzem el az általam vállalt 
feladatokat, mert én is hozzá akarok 
iárulni munkámmal és tudásommal 
az ifiúság neveléséhe2 és tapaszta
latomat átadom, mert célom a.2, 
hogq mindenki részére elérhetőoé 
tegyem azt a megbecsülést és tisz
teletet, amit én kaptam a magyar 
dolgozó néptől, hogy részese lehet
tem a munka érdemrendjének, az él
munkás kitüntetésnek. 

Sztahánovista módszereket 
a kultúra terü letén is 

A lJunakeszi /áróműjavítá NV 
kultúrbizottsága munkaverseny re 
hívja ki az egész ország területén 
működő vasutas kultúrcsoportokat 
és a csoportok aktiváit. 

A versenypontok a következők: 
Pártunknak határozatával kap-

csolatban kultúrmunkásaink minél 
nagyobb számban kapcsolódjanak 
be az egyéni munkaversenybe és 
kövessék a hatalmas Szovjeümió 
kitűnő sztahánovisfáinak példáját 
a termelékenység emelése és a kul
túra területén is. 

Társadalmi munkában vállalják 
viszont azt, hogy a kultúra ismert 
fegyvereivel segítik a termelés nö
velését, sztahánovistáink népszerű
sítését. a szakma legjobb dolgozó
jának címéért folyó verseny ered
ményeinek tudatosítását. A kultú
rán keresztül is rámutatunk az üze
mekben felmerülő hibákra. de 
ugyanakkor közismertté tesszük az 
elért ió eredményeket. Versenyünk 
döntő célja. hogy kultúrmunkánkat 
a termelés vonalában viguük és azt 
ott döntő mértékben kiszélesítsük. 

Ezért működő kultúrcsoportjain
kat, (zenekar, dalkar. színjátszó-, 
báb- és tánccsoport) brigádokra 
osztjuk fel, hogy a fenti szempon
tok figyelembevételével a termelés 
emeléséért indított harcban bevet
hessük. 

Kultúrmunkánkat rugalmassá 
tesszük. szemelőt/ tartjuk Pártunk 
irányvonalát olyképpen, hogy nép
szerűsítjük a fontosabb eseménye
ket. mint például az élmunkás ki
tüntetések, a sztahánovista kon
gresszust stb. Kultúrmunkákkal 
méginkább népszerűsítjük az élen
járó szovjet kultúrát, átvesszük an
nak tapasztalatait és felhqsználjuk 

azokat gyakorlati munkánkban. A 
szovjet-magyar barátság hón.apját 
szovjet múoek bemutatir.sával min
den üzemünkben és rw.g_(Jobb szol
gálati helyen, fog;uk emlékezetessé 
tenni. 

E lőre a szocialista, reá lista kul
túra kiterjesztése reven Pártunk 
határozatának megvalósításáért, a 
nagy Szovjetunió kultúrájának a 
széJes dolgozó tömegekkel való 
megismertetéséért, a szocializmus 
építésének meggyorsításáért! 

Éljen dicsőséges Pártunk és an
nak szeretett vezére Rákosi Mátyás 
elvtárs. Éljenek a hősi szovjet pél
dán elinduló magyar sztahánovis
ták! 

Éljen a hatalmas Szovjetunió, a 
világbéke őre és a világ népeinek 
bölcs ianítója, Sztálin elvtárs! 

Eljenek a termelés és a kultúra 
frontján közös célokért küzdő ma

Sportban szerzett ügyességemet 
felhaszn.álua viszem át a termelésbe 
és fokozatosan emelem teljesitmé-

Munkapadja felett a táblára kré- 11yemet A t · d [6 MHK 
tával van ki1'rva: vl�ázz a Pa'rtral 

· mos tn u -ra Je-
lentkeztem, de jelentkezett velem 

Tekintelünkböl megál apítja, hogy mit e1p1ütt_ �z Es�i Fűtőf(áz összes if• akarunk kérdeznj, már mondja is: �ú//ág, es aktiv sportoloja, mert tud· Párttag vagyok és azt az eredményt, JUk, hogy mit jelent a mozgalom ré-amit elértem, csak is Pártomnak szünkre, olyan népet akar n.evelnt köszönhetem, dolgozok is érte. mert aki szereti hazáját, dolgozik is érte'. mint szemináriumi előadó és műhely- s hc_z 02t veszély fenyegeti, meg i$ bizollság oktatás felelőse vagyok. tud1a védeni." 
Kérdeznénk még Gordos elvtárstól, Szak<?s elvtárs nyilt tekintete, hatá-

de lehet látni rajta, hogy siet. mert rozollsaga és eddig elért eredmé
ne:n akarj� az előző . naP.i eredményét nyei _ biztosít�k arr_:1, hogy az ötéves 
cs_okke�tem, han�m mkab? azt meg- tervunk . r�a eso része n-emhogy 
no\'e_lm, mert m_int mond1a: sportu!lk cs�k _ rel1es1lye lesz, de túl is lesi: 
alap3a a termeles, dolgozunk az ot- tel3es1tve, ezallal ö is hozzájárul népi 
éves terv si�eres befejezéséért. mert 

I 
demokráciánkban a szocializmus épí

ez biztosítja a sportunk fej lődését is. téséhez, 

A kecskemétiek ke rültek ki gyó:zCesea 

Február 4-én és 5-én Kecskeméten I 
Férfi e,;iyénl versenyben, 

egész napon át folyt az országos 1 .  Gócsik (Debreceni Lok.J "'9 ,,. 
. t · · · t t k b · k· 2, Szücs (Ceqlédi V, S K,) 406 fa'. v�su as egyen_1 _es �sap� _ e � a1no 3. Borbély (Kecsl,eméti VSKJ "02 f;, 

sag, az 1950. ev1 baJJ1oki c,mert. "· Halász (Kecskeméti v. s. K,) "4l2 ·,.,, 
Részletes eredmények 1 1950- évi orszáqos vasu·as eqyénl tekebaJnok Gócsik (Debreceni Lok ) ve,-. gyar vasutasok! 

hatalmas küzde- senyz6Je lett. 
férfi, mint a nöi A Dunakeszi !árómür'avító NV Egyéni versenyben 

lem alakult ki úgy a Nöi eqyénl versenyben: 
ku ltú rbizottsága versenyiők közölt. 

A KöZLEKEDtS SZERVEZETT DOLGDZOINAK EGYStGES LAPJA 
Főszer kesztő· 

GASPAR SANDOR 
(Vasutas Szakszervezet, 

Felelős szerkesztő: Ft!LDVARI ALADAR (l{özlekedésl Alkalm. Szaksz.1 
Szakmai szerkesztők: TOTH BÉLA (Gépjru-m0vezet5k Szaksz.), IVAN MIKLOS 

(Szállltó,,.unkások Szaksz.), FERZSIGAN LASZLO !Hajós Szaksz.) 
Szerkeszti és a lap kiadásáért te!elös: 

SZELECStNYI 1S1VAN 
Laptulafdonos: Magyar Közlekedési Dolgozt'>k Szakszervezete. - Szerkes7.tOsei, 
és kladóhivacal : Budapest, VI., Munkácsy Mlhály-u, 16. Telefon: 113-892, 

126-452, 124-893. 

•Szikra Lapnyomda NV Budapest. VIII., Rökk Szilárd-utca .f. 
Felelös nyomdavezet5: Povárny Jen<I. 

1 .  l<limentné (Kecskem. V. S. R,) 403 fa, 
2. Naqyné (Ceglédi V. S. K.) 338 fa. 
3, Kutscher (Györi V. S. K.J 336 fa. 
f 950. évi orszáqos vasu as eqyéni na 

tekebajnok Kli_!t1.entné, a Kecskeméti V. 
S. K. versenyzoJe lett. 
Férfi csapa!baJnoksáqban: 

1 .  Kecskeméti V. s. K. 2951 fa. 
2. Ceqlédi V, S. K. 2!146 fa. 
3, Debreceni Lokomotív S. K. 2929 ni. 
"· Székesfehérvári Lok, S. K. 2925 fa. 
A naqv küzdelembö! a KccskeméU 

Vasutas Sport Kör került ki qyöz·esen, 
Meo,:lepetésre meoe!�zte az 1949 évi 

bajnokot a Ceglédi V. 5, K. eqyU tesét. 
1 950, évi orszáqos vasutas férfi csa

patbajnoki címet a Kecskeméti Vasutas 
Sp�rt Kör nyere el. 
Nöl csapatbaJnoksáqban1 

1 .  Kecskemé! V. S. K. 1952 fa. 
2. Győri Vasutas Sport Kör 1850 fa. 
3, Szeqedi Lokomotív S. K. 1 703 fa. 
f 950. évi orszáqos vasutas n61 teke, 

csapat bajnoka a KecskeméU Va5Utaa 
Sport Kör nyerte el. 

A SZOCIÁL.f7MUS ÉPÍTÉfÉBEN HA.RCI fEGYVER A, MUNKÁSSA]TÓ! 
OLVASD, TERJESZD A NEPSZA VAT/ 
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A KÖRlKEOÉS 220.000 szmmn DOl( OZÓJA ÜDVÖlU 

A SZTAIIÁ�OVISTÁK TANÁCSKOZÁSÁT 

ÉS EREDMiNHS MUHÁT KIVÁN 

A SZOCIALIUIUS ÉPÍTÉSÉNEK MEGCVORSÍTÁSÁBAN! 

* 1950 február 20. 

Pártunli. határozatánal, A Ferencvárosi Fütőliá§ Lengyel• 
végrehajtásával brigádja a§ :iOO 1.-.n-es nao;:;g_al�,n 

biztosítjuk sztahánovistáinl, ,negho11,esítása céljából sszocialist·a 
tanáesl,ozásainal, sikerét verseny•ee hírja li i a� o •s%t1k 
A Sztahánovisták I. Országos 

ianácskozása jelentőségében 
rnes„zemenően k:emelkedik az ed
digi hasonló értekezletek és kon
greszusok közül. 

Most először jönnek össze az or
szág minden részéből a munkáso
kat, munkásnőket, értelm:ségieket, 
ifjúmunkásokat képviselő magyar 
sztahánovisták, akik követve a szov
jet sztahánovisták példáját, szocia
lista versenyünk egv ú jabb maga
sabb formáját hozták létre. 

Az ország vezetői, élükön szere
tett Rákosi elvtársunkkal fogják, 
munkaversenyünk hőseivel, üzeme
ink legjobbjaival megvitatni a ter
melés legidőszerűbb kérdéseit, for
radalmi mozgalmuk: a Sztahánov
mozgalom továbbfej lesztésének és 
szélesítésének további feladatait. 

A kétnapos tanácskozáson., amely 
f ebru.ár 25-én. veszi kezdetét. -
igen fontos szerepe van Rákosi elv
társ hozzászólásának. A tanácsko
záson Apró elvtárs beszámolójában 
értékeli Pártunk Központi Vezető
sége határozata alapján. a Sztahá
,wv mozgalom eddigi eredményeit 
és hiányosságait. Ismerteti azokat a 
tapasztalatokat is, amelyek ;enem
zik alig néhány hónapos mozgal
m1tnkat, továbbá azokat a feladato
kat, melyeket a Központi Vezetőség 
határozatából kiindulva kell végre
hajta."!unk. hogy Sztahátzov-mozgal
munk egészségesen fejlődhessék fo. 
pább. 

A tanácskozáson dolgozóink 
bizalmából résztvevő 480 

eztahánovista küldöttek legjobbja i  
hozzászólásaikban fogják köz
kinccsé tenni a termelés forradal
masításában szerzett tapasztalatai
kat, fejlett, új, élenjáró munkamód
szereiket. Fel fogják tárni a terme
lésben meglévő hiányos'ságokat és 
saját gyakorlati példájuk -ismerteté
sével tesznek javaslatot azok kikü
szöbölésére. 

A tanácslwzás jelentősélfét emeli 
a; szovjet sztahánovisták küldöttei
nek jelen!éte és hozzászólása. A 
szovjet nép őszinte, mél_C/ barátsága 
jeléül elküldte legjobb fiqit arra a 
tanácskozásra, amelyen népünk a 
szocialista építés meggyorsításának 
feladatait vitatja meg. 

A közlekedés többmint 200.000 

szervezett dolgozója örömmel és 
büszkeséggel üdvözli !van Panyin 
mozdonyvezető elvtársat, a Szocia
lista Munka Hőse érdemrenddel ki
tüntetett sztahánovistát, aki a köz
lekedés- és szállítóipari dolgozókat 
képviseli az országos tanácskozá
son. 

A tanácskozásnak lcgilöntőbb fel
adata és célja, hogy Pártunk Köz
ponti Vezetőségének határozata 
alapján kiértékelje a mozgalom 
eredményeit, rámutasson a hibákra 
és meghatározza a követendő utat. 

A közlekedés szervezett dolgozói 
tisztában vannak azzal, hogy a ta
nácskozás országos méretű tapasz
ta'.atcsere lesz. A vasutasok, közúti
közlekedési alkalmazpttak. ,hajósok. 
gépjárművezetők és szál l ítómunká
sok, repülők és kikötőmunkások kül
döttei fe!Készültek és a rendelkezé
sükre álló két napon munkamód
szereik, tapasztalataik ismertetés�
Vill a többi üzemek dolgozói köz
kincsévé teszik ·sztahánovista 
munkal!lódszer�ikt1t. 

Q zemeink dolgozói el vannak 
szánva arra, hogy Pártunk óss�es vasut-as do o�óit 

Központi Vezetőségének határozata A nagy szoc:al,sta Szovjetun:ó héís a lapján még nagyobb erővel és len- Vörös Hadserege öt esztendővel 
dülettel emelik hazánkban a szoc:a- ezC:ött szabadította fel hazánkat a ná
lista terme)ést és ú jabb, hatalmas cik és fasiszta magyar cITTkosaik nép
eredményekkel fogják ünnepelni áp- el'.enes uralm,1 elól. 
rilis 4-ét, hazánk felszabadulásának A Szovje:unió és S:d'.in e!vtárs 
ötödik évfordulóját. nemcsak a szab1dságot hoz'.a el ne 

Büszkén ál lapítjuk meg, hogy künk, hanem gazdasái:ri és ro ,t kai 
do!gozóink közül azok foglalnak he- sei.rílséi:rlvel ál!:>.n<lóan me'.1<1.t:lnk álit, 

hoi:rv gyorsan és b:z!osan halad:us
lyet a küldöttek soraiban, akik sunl< a felemelkedés útján. 11\ost is Sztálin nevével indultak harcba a c!küléte hozzánk egyik . legjobb szta
szocialista építés nagy ügyéért és hánovis'.a moz�onyveze'.őjét, Pány;n 
akik ebben a harcban a legkiválób- elvtársat, ho1ry se1ritsen nc,1'ünk a 
baknak bizonyultak. Akik jól basz- sztahánovista munkamódszerek e!sajá
nálták fel a szovjet sztahánov:sták tításában. 
tapasztalatait és rendszeresen 200- A Szovjetunió támogatásával, nara 

olcsóL-bá tételén keresztül e:öseRi!eni 
népünk és a magunl, é:ctszínvona:ának 
emclked:s�t. 

Az 501-as mozgalomba számít mind 
az � telje5írm( ny, amely az e1dirri 
na:,i átlag km növelését erc11ményczi. 

Mi, a Ferencvárosi fű'.öház do·go· 
z5i megteremtettük az 500 km cs 
moz[!a'.om e!őielté:e!elt és fe'.h"v ju': 
az összes fütöházal; dolg-ozóit, hogy 
kövessék példánkat! Alakits�nn'< 6'10-as 
br"gádolrnt és komplex-brigác!okat! 

felhívjuk továbbá a forralmi, ke· 
re9l.edeln:i, pályafenntartási és az 
egyéb szolgálati á'.,!ak do!gozóit, hogy 
szorosan kapcso'.ódjanak az 5'.)')-as 
mozgalomhoz! Csak a becsületes kol-

lcktiv munka, a szoros együttműködés 
hozhatja meg -az 500 km-es V'CI"· 
seuymozga:om te:j�s sikerét, me!ynek 
iwertcse a doi:oz5 maoar nép és 
bume a m:.gyar v·asulds.! 

l\\oz�onyvezetők, fűtök, nsutas 
· dcln-czóld Cs:t.�!akozz:atok ver· 
senyfelhívás.un!il;oz, indítrnk meg 
és s=?!esí!siik ki hnár.1-ban az 
az 5')') km-es mozga'md! Meg• 
gyözödisünk, hogy minc!cn becsü
letes v1sutas dol�ozó ve:ün:, tart! 
Éljen dolgozó népünk gyöze:me·nek 

�zcrvezője és lelkesítője, a M�gyar 
Dolgozók Pártj1! 

a MAV ferencvárosi ffüöhú 
Lengyel-brigádja. 

Pár:unk és szeretett �ákosi elvtár-300 száza lékot. vagy annál is töb- sunk vezetésével és irányításával fe'-bet érnek el a szakma legjobb mun- építettük lerombolt vasútunkat, sőt 
d 

• p 
• 

1 ' kása címéért folyó versenyben és továbbfejlesztettük, és ma már ott tar- Iván Fia crov1cs ány1n e •ftars� 
kiváló minőséggel, selejtmentesen tunk, ho1n1 túlszámya'.ju'k a háború 

a Szoc1·'!'!1>1·1rta Munka Ho�se'nek/1 dolgoznak. e'öt•· teljc<ítménveket. g � 
Olvanok foglalnak hPlvet a kii]- Mi. vasutas dolgozók, kemény mun-

h , 
• 

, J döttek soraiban, m:nt Tótlz Ill. Já- kánkkal hozzájáru'.tu:1k a hároméves a kiváló szoviet s.zta anov1stánch( 
nos, Bartos József, Erdélyi Julianna, terv sikeres teljesítéséhez. Elmond-
Csabai Jáno�, Lindner József. Bá- hatjuk, hogy van már vasutas sztahá· látogatása 
zár Elemér, a vasutasok; Pánczél novista-moz!la'.om. Va.sútunkon kiszé-
Lajos, Szekeres Erzsébet, Stremler lesült a szocial!sta munkaverseny, az a Vasutas Szakszervezetben egyéni verseny kezd tömegmoz17ak mmá Mihály, a hajósok és a repülők; válni és meghonosodott nálunk is a A Mla.gyar.Szovjet Ba.rát;ág hó. A Vasubsok és H.ajo Oik S salcs7,er. Pesti Imre, ifj. Gál Dénes, Szluha 2000 tonnás mowalom. napjára Mngyarorszá.,,"Tn. érkezett Vf'21ete Központi V-ezetö.reg-�nek ne. János a közlekedési a lkalmazottak; Eddigi sikereinkkel azonban nem �zovjet killdöit.ség r. p, Ba,rd!n.nak, a vehr.n 
Papp László a gépjárművezetők or- elégedhetünk mesr, tovább kell halad- Szm,jc.lunió Tudományos Akadé. d sz�rroshírű sztahánovistái. nunk. Pártunk Központi Vezetősége miá.ja alelno"kének veze1ésév<ol fél:,. Végh elvlárs Ü vözölte 

Tóth Ill. Jáno;, mozdonyvezető a határozatot hozott a munkaverseny n1ár 11-én megérke2J,t t  Bud1pestre. a SZOCla.lLta Munka Höisét. Beszéde. ,,2000 tonnás"-mozga lomban jár eredményeinek megszilárdítására és A meleg szerete·tel várt S'JJ,wjet ben elmcndo'.ta. hogy minden dolgo-élen. továbbfejlesztésére_ Ezt megszívle!ve küldö taég a tudomá:ly_ az jroclalom. z6nk. �rzi, hogy milyen nagy hálával 
Papp László gépjárművezető mi. vasutas dolgozók a magunk terü- ,a művészei és a. munka. kiváló �'.p. rnrtoz:ik e. Szovjetunió:lak, forrón sze. 

75.000 ki lométer megtételét vállalta !etén most eu újabb lépést akarunk v:!selöiböl áll. re dt s tálin eJvtársunkna,k népünk 
• · 1 30 OOO k 1 ·t ·t tennl elíírel Ben.nü:nlret . •  közlek,dé.s nervezeft feJszabadltásáért, a szaba.d..<ágért. es mar . i ome ert teljest ett, A hős szovi·et vasutasok példája � • f t · • 32 k dolgozóit különösképpen érdekel é,s KiemeJ:ie azt is, hogy mit köszön. uzemanyag ogyasz asat % ·  al  nyomán elindítjuk Magyarországon az n:,,gy szeretettel vesszük körü• het a dolgozó magyar nép Lenin ls csökkentette. 500 km-es mozgalmat! E zzel kíván- sztúlln elvtársak bölcs a. szocial!z. 

Pál Dénes ifjúmunkás képviseli a juk megünnepelni országunk felszaba- lvan fjodorovics Pányin mus építésében nnnyira. ::i.é!külözhe. 
Sallai főműhely sztahánovistáit. dulásának ötödik évfordulóját! fo.len tanításainak. Hangrúlyozta, 
Százalékával, jó munkájával élen- 1 Ezért a nagy és nemes célért hí• elvtira személyét. aki szakmá.nli hogy mennyi hálával tail'tozunk azé.rt 
jár. vunk versenybe minden mozdonyveze- egyliJc le.gjelesebb gzovjetunióbell kép. a ,...,gílségért. nmely vasutunk. közle-

H osszan sorolhatnánk az ér- tőt, füiőt és minden becsiiletes vas- viselője_ kedésünk h$lyreállítázát, a sz.ociali:ta 
demeket. A küldöttek tud- utas dolgozót/ Felmlár l5...en nagy napja vol: " va.sűt megteremtését eredmé:iyczte. 

· ·k h · k á · Va."'U!as Szak.tjjervezetne.k. Pányin Végh elvtárs klilönös meJegségg"t>t Ja , ogy a tanacs oz son valo Mit jelent elvtárs meglátogatta a ,,,u.k,.rerwz,,_ emlékezett meg arról a támoga'á3ról, részvétel minden küldiitt sz.:ímára az GOO-as mozgalom ? tet es r.'..sztV'.itt a ::i,agybudapes i amely,et a magyar doLgozó nép, így kitüntetést, megbecsülést és meg- üziemi dolgozók havonta esedékes n. magyar vasut,a.sok iS. !'- szovjet-tisztelésl jelent. Dolgozóink biza! - Jelenti II vasúti vontatásnál a munka k&ponu nagyaktivá.,:ián is. unió gazdag tapasz:a.1a tárából kap. 
mát é„ elismerését élvezik, amikor termelékenységének emelését, jelenti A meghitt baráti ün::i.ep.-égen a na.k és arról a gya.kor'.•9.tl segit.ségröl, 
résztvesznek a tanácskozáson. a jobb munkaszervezést, a küföoböző vasűt politika! o.,ztá.ly,g_ képv�leté. amelyet a hős szovjet sztahá.novis'á.k 

K 
szolgálati ágak sza:rosabb együt1mü- ben Fe/csuti László elvtá.r,;, a Neve. nyujta;:J.ak minden vcn:1tkozásban A ü

b
ldötteinket éppen ezért foko- ködését, a kollektív szoci'!.lista szellem l&i Alodztá.ly veze:ője, Rózaavölgyi magyar nép. a magy,a,r vasutas. sÓha zotta b kötelességérzet kell hogy át- kiPhkitását. József eh"twis, a Töm-egszel'vezé.si el nem múló hálával gondol a nagy hassa azért a megtiszteltetésért, Az 500-as mozgalom lényege az, Alo;,-ztály veze(öje, az Áll-amvai;utak Sz álinra. _ mondo ta. befejezéelil amivel munkástársaik részesítették hogy a mozdonyok áttörjék elavult 1·:�zéröl Csa,'ltá<li György elvtá.rs ve. Végh eJvfá.Ts -, a haüima.s Szovjet. 

őket. Dolgozóink bíznak abban. teljesítményük korlátait, fokozz:ík zérigazga16, Takács Pál. Bartos Jó- unióra a felm,i.rhetetJen Eeglt:égért, 
hogy a küldottek a tanácskozáson napi hasznos futásukat 500 km-ig, v.qgy z.,--ef és Longyel József élmunkás azért, hogy hároméves terviin,k('t (á. 
szerzett tapasztalatokat átad;ák ne- azon túl. sztahánovisták is megjelentek. moga ást11k1kal, pél<iájuk ny-Omljn 
kik és felkészültséggel foaiák kép- Ennek érdekében vállaljuk: a kör- A magyar nép, a magyar dolgozók megvalós'ithniuk és elindullutttunlc 
viselni üzemüket, munkástársaikat. folpmatos mozdony-fordulót, a me- kedves vendégét, Iva.n Pányiu elv- arra. n.z útra. ame1� dicsöségea 

netsebesség emelését, a mozdony tar- tá.rsat nagy [a.}>SS<IJ., a. h,i.taJmas Szov Pá,rtU'l'lk, RákOsi élv ál·s vezet ben. Ahhoz, hogy küldötteink, sztahá- tózkodási idő, � szerelési és kezelési jetun16t és népűn,k na.gy barátját. nünket, az ö éves terven keresztül ,,_ novistáink teljesítményeiket és !dö csökkentését, a mozdonyok foko- S�á!Jn elvtá.l"Si3.1 h05Szasao élte.ve, ,szocializmus felé. munkamódszereiket fejleszteni tud- zott gondozását. Célunk a szállítás fogad ák. (Folytatás a 2. oldalou.J ják, hogy áttudják azokat adni . el-•-----------------------------------------engedhetetlen, hogy tanu 1mányoz-
zák a szovjet sztahánovisták munka mel a tanácskozást és használják 

fel a küldöttek útján nvert tapasz
talatokat a termelékenység emelé
sére, ötéves tervünk sikeres befeje
zésére, a szocial izmus gyorsabb épí
tésére. 

m-ídszereit. 
Pártunk irányító, szt•rvező munká

ja és Rákosi elvtárs böks útmutatása 
és tanítása volt az a kezdeményező 
erő, amely biztosította a Sztahánov
mozgalom kialakulását. A Sztahá
nov-mozga)om jelen.tősége abban 
nagy, hogy a munka termelékeny
ségének állandó növelésével erősíti 
pro!f.•tár áilamunkat és megg-yor-· 
sHi� � szocial i'zmus énítését. 

O •· 'Ves tervünk lrgiobb har-
cosai a magyar sztaháno

vistákl Minden dolgozónk, üzeme
ink minden munkása, szole-á lati he
lyeink dolgozói kövessék sztaháno
vistfiink forrad'llmi kezrleményezé
sét és példáját, Kísérjék figyelem-

Sztahánovistáink példáját kö-
vetve mindenegves dolgozó munkás, 
munkásnő, értelmiségi, ifjúmunkás 
hazafias kötekssége, becsületbeli 
ügye és sajátmaga érdeke, hogy tö
rek'edjen sztahánovista . eredmények 
elérésére. c�a1<is álland6 növekvő 
teljesítményen keresztül tudjuk biz
tosltnni magunk számára a tiibbi 
keresetet, a növekvő életsiínvonalat, 
a növekvő jólétet. Ezzel biztosítjuk 
magunk és családunk sz�mtira a 
gondtalan, boldog, -ragyogó jövőt. 

Sztahánovistáink munkamódsze
reinek átvételével, biztosított nö
vekvő termelékenységükkel teljesí
tik haza fias kötelességüket, mert ez
zel erősitík hazánk gazdasági ere
jét, biztosítják országunk független
ségét és válnak aklív harcossá a 
béke szilárd megvédésében. Allandó 
növekvő teljesítményükkel, miqden 
iótninőséf!ii áruval . túlteljesített 
százalékukkal, a járóm(ivek jó 
megjavításával erősítik népl álla
munkat és így a béke megvédésének 
iig-yéJ si:olgálják. 

H 1 zánk hatalmas fejlődését 
segítjük elő, ha a moz,,.al

munkat k!szélesítjük. Ez a legfőbb 
biztosítéka annak, hogy a termelé
kenységnek 50% -os növelését elér-

jük, amellyel ötéves tervünk dolgozó 
népünk felemelkedését teljes mér
tékben és sikerrel fogja szolgáini. 

Ezért üzemeink dolgozóinak arra 
kell törekedniük, hogy Pártunk ta
nítása és útmutatása alapján széle, 
sítsük a munkaversenymozgalmat és 
érjünk el sztahánovi§ta eredménye. 
ket, �ogy_ így_ a Sztah ánov-mozgaJ. 
mat 1gaz1 nepmpzgalornmá fojle:;z. 
szűk. 

Meg vagyunk győződve arról, hnrrv � k•�7'.ID1<Pd,;s S7eryr;,7.aft tio1
cro ... zóinak sztahánovista jelöltjei meg 

fognak felelni a várakozásnak és 
azon lesznek. hogy a Sztahánovis
ták I. Országos Tanácskozása a 
„becsület és dicsőség do!P-ává vált 
munkának konferenciája legyea". 
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(Folytatás az első oldalról) 
�ri.ró_S?�vaivaJ arra kérte nagy tet. sze,nyilvanítá.s közben Pan;1in elv. tá_rsat, h�•gy az_ a. kér,.se. hogy Iw.n F,<Xlorov1cs Pany;n elv árs érezze !:!�lunk ol_Yan jól magát, mint a.hogy m1 éreznenk magunka hasonló ]áJo. g'.'-� alk,almával a izociali.Zmus ha. zaJaba.n: a Szovjetunióban. 
Végh elvtárs üdvözlő szavaira Pá nyin elvtárs. ,. maga 

közvetlenségével 
• jelenlév? központi vezetó:égi ragok, vendeg-ek és az ujságü·ók s, ünni 
� akaró tapsa kö:cben állt fel szó. Jásra, hogy válaszoljon az üdvöz. l<'i.sre, 

.. �z'<:le elején Pányin elvtárs meg_ koszon1e a meleg, ba.rá•; fogadtatást. 
Hang$úlyozta, hogy 

3. millió szen,ezett -.-asutas doL 
goz ne"·ében megköszöni a ven. 
dégJátást él< tolmác.w.;a forró 
testvéri üdvözletüket a magyar 
vasutasoknak a magyar kö�le. 
k-edlési és szMlitómur.ltásoknak. 
Elmondotta Pá,11yin elvtárs a to. 

vábbiakban, hogy 11-én ér:<eztek és 
na.�cn jól:set t a fo�adta.tás, a dal. 
gozok Iá.ható szeretete és kifejezé -re 
ju:tta.t a, hogy úgy érZik mngukat 
nálunk, mintha o:thon lennének. 

J-va,,. F jod<rrov,c,i Pányi,1, elvtárs 
ezután 

szokvonol .i 
beszámolót tartott 

e._jel<enlévök nagy érdekJö<lésétől klsea-ve. Hangoz.at,a Páltyin elvtars, 
hogy nem hive az Üilillopelt. téme<k és 
szeret:ie ,a n.agyaktíva dolgCZói köze 
lemenni. hogy megismerje ölret és 
elbeszélgethessen a dolgoZókkaI. 

Ml,e]ött erre sor került voL'1.a rövid 
beazámolójában Pá1LY·in elvtárs arról 
a hösies Jendilletü munkáról b�széJ , 
amellyel a s:rovjet közl,·kedés doL 
goz.ói nem c,;upán helyreállíto, ták a 
német fasi,;z;ták által olrnzo1t pusz:j. 
Iá.sokat. ha.nem tovább is fejlesztet
ték a szovjec közlekedés-ügyet. A 
nagy Ho::iv.:dö Háború foly,amán -
mo:ndO<tta - 65.000 kilcméter hosszú 
vasúti hálózat semmisült meg 13.000 
vasúti hid:a.t robbanto tak fel.' 15.000 
mozdonyt, 15.000 szamélykocsit é.s 
350.000 teherkccsit puszti1ct!ak el. 

A háboníutáni ötévPs terv költ. 
ségveté"énr•k egyhatod:-í.t, 41 mil!íá.•d 
rubclt fordi,o!lak a közlekedés újjá. 
épités'.re. 

A szo,·jet nép. a sz-0vjet lmdsen•g 
nem.CJ!ak a Szovjetunióban éplt�lt• 
újjá. a vasutakat, állította. helyrP a 
közlekedést - foJytat,a. Pányin elv. 
táre -, ha.nem a szom,;zé<:!os népi 
demoikrácják.'lál is segített helyr,·
állitani a. háboru esztelen pus:zitHása 
iálta,l okozott rombol�okat. 

- ' A szovjet közlekedés dolgozót 
megvalósítcJ: á:k az eléjük kitűzött 
nagy feladato'. s a. háború oko,ta 
pusztítások helyreáJJitá>án kívül 
7000 kilométc-r hos.,;zú új vasú,; vo
nalat {pitett,k, 12.000 kilomé er hosz. 
szúságban pedig második vá.�ányt 
fektette!{ le_ 7000 kilomé.ier h°"szú 
va,útvonalat vil1:1moaibftak, 600() 
új mozxlony'. és 800 Diesel.mctoros 
mozdonyt készfü•i t!'k. 

A szovjet közlekedés dolgozói 1946 
augusz.tu, 6.án. a szovjet vasu a.,ok 
napján ün::iepélyesen 

ígéretet tettek 
Sztál in elvtársnak 

hogy a hlborúutámi öt  'ves tervet 
négy év a!att teljQ:ítik. EZ/ az iaerc
tükct "��ta. nuir becsülettez végre .,, 
hajtJt;cík. 

E h,:,.talm:is 1e]je,itm 'ny megval6-
sitlsát az állandóan fejlödő sz all.á. 
novista. mozg,alom tette lc.h�tjvé. 

A szovjet nép - mondotta a to. 
vábbiEkban Pánu;._,, elv'.árs - á:adja 
�ztahbovlstáinak gazd,:,.g tapa>rtala. 
tát a mRgy,ir dolgozóknak, segíti a 
magyar népei abban az igy.-kczeté
ben, hogy Magyarország-on IS minét 
elöbb fEléplthessék e. sz3cia,!izmu.s'.. 
Reményeikben nem fcgnak c::-alat. 
koz.ni mert Sz álin elvtárs hű tan!t
vány�_ Ráko=i elvtára elvez0ti J\Iu 
gyaro,,zágot a szochlizmu: b ,. 

Pányi;i e1v1árs szavait a. jeLniévők 
nagy Icl-kcsedéssd fogadták. nv:iJd 
Lengyel Józ�cf elv-,árs. sztah0novi�l l  
mozdonyvewtő kér e Pányi;i elvlá;. 
sa.t, hogy legyen a mozgalom kifej. 
Je,zt ,ében segítségükre. 

pá11y;n elv árs válaszában meg. 
igéne. hogy 

mindl"n na.gybudar.esti fútónázat 
megláto/;"t és szakmai taná.
es"l<',a1 segíteni fogJa a vonta-

:� i szolgál~t Mlgo,z;óit. 

Os,1nri •l; ,htárs arról érdeklöciö1t, 
hogy a flzovje uniól·an mi:vlenüt 
alkalm13.�z��--"" a m�zdonyok me1--� 
mosá;át ? Pány;,, elvtárs errf 
i.genlö0,; ·fel ·lt 

Végh elvt · rs szak�zervezeti vona1. 
kozáf:b•n tct fel 1,én:lés<>ket, amire 
Pá1&1Ji,il e lv �rs v ,]a zolva e1rnonrlo!� 1 ,  

hogy a Swvjetunióban egységrs 

vn_su�as .szakszervezet van, mely:iek kozponua. Mo-szkva.ban van elhelyezve. A szaksz.erveze . 52 vasűti körletre oszlik_ uhonn,in "időnként és megh.at.::.rozott időben bejönnek a 
sz„rv.-zök és meg,kapják a végrehnj. 
landó feladatot {s irányítást,. Elmon. 
dot a még, hegy 3.5 mi!Iió vasutna 
v.a., a Szovj,-tunióban, ebből a hat<il. 
m.1s számból kereken 3 millió szer 
wzett tag_ 

Felcsuli elv árs a ,tlSÚ1, Politiikai 
O•ztá.ly,i. részéröl a nevelés és smk. 
ck atás kérd�sét vPte1te fpJ. Pányin 
Plv'.árs válaszában i,smer:ettc a szé, Ieskör(i vasutias sza·kokt,1tá�t -a t :ch
ntkának a legszélesebb körben valő 
rl,ajátit5si lehetőségét. Elmondot a. 
hogy 

,·a úti egyee,n és fölsk�l md. 
ködik .Moszkvában Leníng,ád. 

ban és Tomszkban 
az egyetemeken és föil'kolákon k�
zik ki a vasú i mérnöki kart a vaoút 
tcchnilru,<;ait. Emcl]et, Szovjetunió. 
ban s.zámtala.::i vasutas technikum és 
gép�zeti iskola működik 

Felcs-u t. elvtársnak adott válasz 
u á,ri • 

A siolnoki . á l lomás dolgozója 
Farkas Antal főszerlárnok verseny
re h ívta ki az ország összes szer• 
tári dolgoióil. 

Versenyfeltétel: ,,Az ötéves terv 
sikeres megindításáért a terv ebö 
évében 

minden munkámat túlóra nél-

kül vállalom." 

Farkas főszertá rnok versenyrehi
vása nl'i !vánva lóan felkelti érdek
lődését · a •  többi szertári dolgozók
nak is és csat lakoznak a felhívás• 
hoz, sőt nem lehetetlen, hogy en
nél a versenyfclhívásnál konkré
tebb, jobban kézzelfogható feltétele• 
ket is megszabnak. 

érjításoh 
a szo,jet r1111utasol. 

,nunl.ájába,e 

Panyin elvtárs 
o dolgoz6k között 

1 949-ben a Szo,·jetunió vala
mennyi rnsú,vona lán megjelentek 
az úgynevezett „500 ki lométere5 

a 11llgynktfván ls résZt�tt. Belépé,it1. mozdonyvezetők" akik n�p0nként 
km· szűnni nem •karó tapsvihar kö- 500 ki lométert tettek meg, sőt néha 
szöntötte. Az üzcrnek itt ö.sszegyOlt teljesítményük:et még efölé is emel
dolcoZét ho=asan él  ett, k a ha1,a.J- ték. ma� Szovjetuniót, a dicsőséges Vörös 
Ha.dier<'get, népünk na.gy ba,rá1ját, a A MOZDONYVEZETŐK MU::-1-
világbéke őrét. a bölc� Sztáltnt KAJAT a forgalmisták, a vasuti 

Gri:,pár ,,Jvtá.rs, a Vasutas Szaksz,r. mérnökök, a vonatösszeállítók is  tá
vezet fö itkár,9., aki a ::iagyaktiva fö mogatták, s valamenyien azon vol
elöactój" volt és emiatt a. fogadáson lak. hogy minél gyorsabban átbonem vehetett ré,zt. melegen üdvö-
zölte Iván pányint, bejelen ve a csássák a vonatokat, minél inkább 
Vasu as SzakSZervezet, a v.i. utas do!. csökkentsék az á l lásokat. Ezeknek 
gozck kedves vendégét, majd a az erőieszítéseknek eredményeként a 
n.agylktivJt fúlytuttá.k, téli hónapokban is sikeriilt úgy 

:eppen a. hozzászólásoknál tarto1. összeáll ítani a menetrendet, hogy a 
tak. Adán, elvtárs, a józsefvárosi vonatok sebességének, be- és kira· o"z álymérnöks:g üb.' titkára feJsz.6_ kás i.jejének és más fontos művel<'· Ialás:lban teknek nyári normái m gmaradhat-

köszönetet mondott a pályamnn- ta k s ezálta I g} orsabbá vált a köz-
káSOk nevében Pártunknák lekedés. 
Ráko&; e1vtársunknak a sw'. 
eiaUsta bérezé>;ért és beszéde 
,·llgt'n követelte, hogy végre kö
zö!Jék velük a részekre bontott 
munkatervet, mert dolgozni 
akarnak, nagy lendülettel és 
győLDlakarással az ötéves terv 

sikeréért. 
Adrim elvtárs után So1no[ly"ár, 

Lászió elvtárs. a bé.ké: c·ab1j fütöház 
v·ze1!>je .állt fel szóllsra és a nagy. 
ak,íva. hallgatói neV'ébe:! meleg sza
vakkal üdvözölte Pá11yi11 , elvtársat, 

Pti11yi11 elv árs az üdvözlé�re válo
�zo]va., rövid áttE"l<intést nyujto1t a 
�ZIO\'j,,t va•utasok munkavi.Swnyniról, 
szociális és kultu!'á.lis fejlödé;-'röl, n 
fasl. z-ta. pusz it:\sról, 3z újjáép.1éHöl. 
m.sjd beszéde végén röviden ismf>I'. 
te,te saját életét, hogyan jutott el az 
egy zerü paraE.ztszülök gycrme-ke a 
sz al1ánovisfa mozdonyvezr1ő, a D,r. 
zsin,zkij kerület képviselője, a szo. 
ctal.sla, Mi,,11ka Hőse meinisztetn 
címéig 

Lapunk n;á5ik helyén ré�zletesen 
közcljük Pdnyi.n elv á.rsnak ezt a 
rendkivüt érde!tes isme: te é�é . 

Pá11y;n eJvt1rs Sztálin és Rákos' 
elv1árs éltc!és'vel f�jezte be be1;zédét 
és annak a reményének adott küeje. 
zes1 . hogy a Szovjet Ma.gyar Bará•
sá" H&n�pja mg jobt>1.:i elmeJyHt • 
két np barátságát éc; még SZOl"OFab· 
b.,,n fognnk haladni együt. a vé.g-Fő 
rn\l fslé. 

Gáspár �lv•árs megkös:w,;ite a. kcd
yes vendég fe]s·ólalá„át é'3 hangoz. 
1, a, hogy Pcínyin elvtárs besz'dé
böl tanultunk és a besz.'dében mon
dot'ak ncmc•ak cmiék marad, ho::i:m 
út  és irány, amelyen nekünk is  ha. 
Indnunk ke1 1 Pál tunk és Rá'<osi elv
i" rsunk vezetésével a szocialiZmus 
fP.]é. 

Gri•pdr elvt>lrs ezu án mtgfogadta . 
hog · a magy--1r va::ut s ·ásr a h9hl. 
ma• SZ'Dvjétunió'ól nyert sz.abadság. 
gnl helyefPn fog élni. átvesszük nag \' 
pél<lak pd:-ik t·,nitá·ait, tovább ép! . 
jük hazánkban a s:,ociaJizmust, hogy 
méltók lelle.;:sünk nagy felsz:ibndi 
1��-J,hoz. a Szc,vjetunióhoz, m�lyne,: 
é:in népilnk nagy b:irátja. a világ 
t�l cj-l-n ek ö�e. a nagy S:ctilin áll. 
, Bci-szétl't sz�m aia:iszol" sZ'1ki'o�tá¼. 

mel? S t-\.ljnt. Ríkosit élteb felkiáL 
lások , szűnni nem akaró taps, p,;. 
mtí>t, .3 szovjet.magyar baráJság élte. 
•-é's�. 

Pány;,, elvtárs megh· tortan öröm 
től csillogó sz:mekkel ,nt�t búc�11 
a. nngyaktiva ré· ztvevői7ek a taps„ 

vih,rba11 . majd hos-z1s-an m,•göleltéh 
és megcsókolták egymást Gáspd1: 
el vtá1•,,;:sal. 

A vasu arok és hajósok feJej he. 
t'l'"n .n I,.'<>' t'iltct eik együtt Pá
ny,n elvtárrsal, akit v.a\amennyien 
szlvükbe zár ak. 

Pnn1•'n eI,·1-lrs magyarorsz.>\"' 
ü7emlá1og„ tjfrról, sz.ahánovi t:'.\ 
mód- zere:n€k Ismc1 teté éröl lapunk 
le,;közelc-tbi számában írunk. 

Bár az elmult tél igen keménv 
volt. a hófuvásokka l  együtt nagy 
hóviharok is  előfordu l tak, a szál l i 
lás mégis nyári pontossággal tör
tént. 

Eo-ves mozdom vezelők. mint p�l
d.iul Sztyepán Vorzsbit a sz:bér•ai 
ruzsinoi fütőház I mozdonyvezetője, 
naponta 5 !0 ki lométert teljesít rrt,Z· 
donyával a hófergetegek és hideg 
rl lenére. 

lem is  olyan régen még mind,·n 
fűtőházban a tél köuledtekor tarta· 
lékmozdonyokat tartottak gőzben, 
1110�! a mozdonvvezetök kiván,sá
gára már majdnem mindenütt mBg• 
szüntették a mozJonyok késlenléti 
pa rkj át, meri az „ötszázkilométe
res" mozdonyvezetők fel<'slege5sé 
teszik ezt. 

\'ASUTASOK MILLIOI ismerték 
meg nemrégiben Ivan Vajakov. z. 
ki ínak a tomszki vasútvona l  lnsz
kaja á llomásán dolgozó forga Imi 
t ',zlnek a nevét. aki a tolat.-ímoz
donyok gyorsított munk; · .ít s7er• 
vrzte meg, s ezzel nagymértékben 
uiikkentette az Mme-no vonatok ál 
l��át. VajakovszkU kezdeményezr
sére a vonatvontató mozdonyok 
íitJukról visszatérve anélkül, hogy 
tüíelőanyagért a fütöházba menné
mk. azonnal tovább indulnak s út
ki'zben az egyik á l lomáson vl;'sz 
nek fel szenet. Erre a célra sp?ci,í 
li; szénraktárakat készítettek. 

A közlekedés sztahánovi�táinak 
segítségére siet a techn;ka is.  _\1\ , ., .  
der, vasútvona Ion üzemheh1>lyezté1, 
az autóslof!pokat, az automalikn 
l'd1atmegá l l ító berendezéseket, arn·�
íyek tílos szemaforjelzés esetén 0n 
rr üködően megáll ítják a vonatokat. 
r:, t  a nagyszerű berendezrsl striv
jf.f specia l isták konstruált ák. 

EGYRE SZÉLESEBB KORBEN 
ALKALMAZZAK a rádióösszeköt
tetést az á llomások és útonlévő 
mozdonrnk között. A rádió0sszeköt
telés ré\·én elkerülhető a késés és 
az a l lás, s· az idő teljesértékű fel
haszálását teszi lehetővé. 

A közlekedé� sztahánovisláinak 
ba rát ian egybehan7,olt tevékenysége 
igen jó eredményekkel jár. 

A szovjet vasutasok legyőzvl.' a 
téli idő5zak minden nehézségét, té
len is a nyári normák a lapján dol
goznak és becsülettel teljesítik 1,;o
kat az új feladatokat, amelyek a 
Szovjetunló iparának és mezögv
daságának h áborúutáni tel jesítmé
n1·ei  számukra feladatként írnak 
elő. 

SZTAH�iÍ.NOVISTA 

Ú]ÍTÓINK MUNKÁBAN 

Hogyan módosította Babusa József esztergályos 

a Jendrassik-motor tartókar csapágycsésze 

megmunkálását 

Ujitóink munkájának különös je
lentőségét kölcsönöz a �ztaha_no· 
visták r. Országo,; Tanacskozasa, 
ahol sok sztahánovista élmunkás újí• 
tónk fogja tapasztalat.ait közl?lni 
munkástársaival ,  hogy azokat szeles 
területen alkalmazni lehe..sen. 

Lapunk majd minden számában 
foglalkoz.unk újításokkal. a sztahá· 
novista újítók rajzban leközölt ta
lálmányaival. észszerüsít�sével_, 5o� 
millió forint megtakaritast Jelento 
újításaival. .. . 

Sztálin elvtár,s arra tanit mmket. 
hogy: ,,A szocializmus csak a munka 
magis, a kapitalizmusenál magasa!>b 
termelékenységének alapján gyoz· 
het''. A magyar sztahanovisták, 
sztahánovista újítók követik a Szov
jetunió �ztahánovistáinak, sztahá�o
vi�ta újitóin.ak példáját. harcba m· 
dultak a technika fejlesztésével,. 
munkamódszereik állandó tökélete
sítésével újításaikkal. eszsze�üsíté· 
seikkel a rnagasabb termelekeny· 
ségért. Az ötéves terv sikeréért, a 
szocializmus építéséért. 

lz úi megmunkálás leírésa : 
Régi munkamenet szerint a t:SBJl· 

(igycsészék megmunkálasa a kö
velkezó1<éppen történt: 

A7. J .  operációnál az eszlergályns 
tolómérővel kimérte, hogy a fek<,; 
széhől a csapágyak összeil lesztf�é
nél mennyit oldalazzon le. A !'sé
szén ezt a munka lécet m<'gjelölte i'i,, 
.�íklárcsáha fogva leo!dalazta. 

A 2. operációnál a kiőnló a csap 
ágyrsészét összeforrasztotta. A1, 
esztPrgá!yos a csapágyat síktár 
csáha fogta é$ annak helyzetét pá, 
huzamtűvel ellenőrizte. Ez fók i!  
azért volt körülményes, mert M. 
ágycst!sZe hosszmérete peremenként 
csak 3 mm-el nosszabb az clőírtnJ i  
Emiatt az esztergályozásnál csak 
kis f,Jgásmennv,séggei i-s elötuia�• 
sal lehet a fo;gácsolást elvégezm. 
Ennél az operációnál az ágycsésre 
egyik peremének palástját és a 
külső hengeres részét es1.tergá 1yiz
ták méretre. 

A 3. operációnál  a c,apágy le
i>sztcrgá lyozott peremén az ágyl)t a 
kiizponlos befogófejbe fogták. El· 
11tán a csapágy meg nem rnun1<11 ' 1  
peremének palástját Jees1.lergá I .oz-
1 ;ik és leolda!azták. A fPntiek eg}'· 
szeríisítésére az úJító a kcivrtketJ 
kel javasolta : 

Az l .  operációhoz tehát a f <'I 
csP.s7e összei llesztésének nl<l;i la1. � 
sához az  „A" je lű készüléket hasz
nál ják: Az ,. 1 "  sik tárcsa! a i  ••�z 
ll.'rgapa<l orsc\jára cs,ivarJáic far,· 
..2" dPrékszöget erős' ljük. A <ll"rrk 
5zögnek s1,aha j résu a télág1 
rJyergesperemének megfeleliíc-n úgv 
,an kiesztergá!yozva, hogy t'P,\ 
pontos félkört képezzen. Az e�>r,•r 
g:ílyos ebbe a félkörbe teszi :i f�· 
:igynak egyik peremét és „1'· "."� 
varra l,  v a l amint ,.4" szorítcív�5"�1 
1 de.r;;kszögre erősíti. Ezután vt;l!''' 
az oldala1.��t a derék5zög pert.> 
méig. 

2. operációhoz,. tehát a félcsésze 
p>'r�ménck esztergályozásahoz i>:< .• 
pPremnek oldalához a „ B" 1elíi V 

,,zül�ket használják. A készülck ,. 1 .. 
kúpját az esztergapad orsó_j;';ba r••· 
szik. A fémágyat ,.4" felfogolar.-:, 
helyezik és a ,.2" ütköző pererni!! 
tolják. A félágy helvr.et�t „3" k"'n 
gvelnek „5" feje, cs:ivarJa t-i„tn . 
sitja. Ezután az esztergályos a 
csésze két peremPnek palástját e� , 
tergá!yozza, egyik peremét pedig ,,,_ 
da lazza. Utána az ágycsé�zét ,t ,eg. 
iordítva a második ptremet az el<>· 
irt méretre oldalazzák. 

A 3. operációhoz, tehát a csészé!, 
kii lső hengeres részének megmu11 
k .1 ! .ísf1hoz a .. C" készüléket ha51. 
oálják. A készülék „I" kúpját „z 

esztergapad or"ójába teszik A !<�: 
,.;lágyat összeteszik és a készúlek 
.. 2" tárcsájába helyezik, amely be
lül kúposan van kiképezve. Itt J 
külső peremélek közpo,,'asitják ;i 

csapágycsészét. Ezután leeszte·g;í. 
lyo1,2ák a csészc-k külső he:1g<"res T·'· 
szét és·, a peFemeket a rneretre fp. 
lülről oldalazzák. . . · ·o 

- �  

� -�� 
Az új megmunkálás előnyei'. a 1 

nem szükséges a csapágyak összefor
rasztá:s11, b) gyorsabb a csapágya, 
esztergályozása, miután az eszter 
gapad orsójához történő rögzítes 
Prősebb, e1,által nagyobb fogá�
mélységet .és előtolást lehet a lkal
mazni, c) az  ágycsészék felfogá".l 
gyorsabb, könnyebb és pontosabc 
így cs5kkell az á l lási idő, dJ  Od· 
gyobb a munka pontossága. 

A készüléken kü lönböző mérern 
csapágyakat esztcrgá lyozhatunk. A 
,.A" jelü készü lék derékszögén több 
féle méretű beesztergályozást lehd 
lépcsőzetesen a lka lmazni .  A .,B" 
jelű készüléken csak a smritó kC'n• 
gyelt a „C'' jelű készüléken ;:sak a 
szorító ken1?yelt, a „D" jelű ké�ziJ . 
léken pedig a tárcsákat kell cse
rélni. 

Cselényi Jenő újításával 
módosUolta a seb•sségméró 

óra meghajtását 

A 8!: mdorokh/lz atk,1!mazo11 
.,Denta'' sebességmérő óra meghal• 
lása eddig hüuelyes kaprsntás �J
gitsegével történt, ami legjobb eset
ben 2-3 hónapig tario::. • 

Az újító javas!afára a hii.vely!s 
.kapcsolás helyett körmös kaµcso
/ást alkalmaznak, amelyet a mem
kelt rajz ábrázol. Az egyszerij át
alakítás segítségével megszünik ::iz 
állandó • javítás, meri a kapes,:lá, 
iletlartama ' igen nagymér!éitbm 
megnövekszik. 

Ugy(lncsak az 1ijító /avastatpm 
az edigi vörösréz cső helyett meg
fel<:[ö keagyelezéssel vascsövet il· 
kalmaznak. 

* 

A két újító az Eszaki Eőmú.hely 
dolgozója. 

Egyre szélesedik 
a munkaverseny a közlekedési 

Vállal aioknál 
A keletsz:béria vasút dolqozói már 

.1 949 iÚl_tusában elérték �z 1950-re eld-1r.a11y.zot1,.; szsnvonala,t a száll ilosoJ.cban. A 
vaqonfordulót 1 949 novemberében már 
1 1_ ó_r.ival gyorsabban b011voíito:tak lo, m,nt 1 943-ban. · A vagor1fordul6 meq-
1�ö�id�tésé� sokban elóseqitette_ az „ö:• 
szazk,lomcteres• mozdonyvezetők szé, 
les körben kibontakozó mczqalma. A szálításo!< ankönséqenek csi.il<ken
té�e az elmurt ev 10 hónapja alatt le• het6vé tette. hoqy az jlfam a tervben 
előirányzott n,értékét többmilHó ruba.1-
lei meghaladó értél<felhalmozódást ér. 
len et. · A tüzelóanv•q:mcQtak�rítás a m_g_qatlapított normát 3.4 százalékkal 
hal�ta meq, 

De nemcsak .a vaSl�ti doltloz!>k. ha• 
nem a vasi:t!ir,ftök ls szóp eredménye• 
ket ér+..ek el a munkave;-senvben. A ka• 
luc,a·i 'Qépqyár dolQozói már 1 949 bert 54 százalékl,al halad<�.'< mcq az 195'.l-ro 
elöiránvzott terme1ési menvisé,:ret. A dolqozl5k egyharmada a kiváló munl'<á· 
sok közé tartozik. akik csakis elsó
rendü árukat termelnek. 

Uqyanennek a qyárnak a dolqozól. munka�rsenvük során vállalták. hÖQY 
avárukban a legjobb munkamódsze?"'t 
vezetik be s ezzeJ a termeit áruk 
mennviséo.4t további 23 5 szá1.:a!ékkal 
emelik. A munka terme!éke·-,vséoét az 
e'.6,::6 évi szin"onalhoz képest 44 sz4.• 
zalékkal növelik. 
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Cl§en,,einl. legjobbjait jelöltük 

a sztahánovistá k tanácskozására 
A iöváros és a vidék ipari központ- • kongresszusra küldöttet válasszanak. 

jaiban szakszervezeti napok, termelési I Beje:enli, hogy a vezetőség Szluha 
é�tekezlet�k és röpgy�lések kere�ében 

I 
elytársal jelölte mi�t élmunkás( kül

valasztottak meg az uzemek legjobb- dotlnek. Felteszi a Javaslatot elfoga
j�ikat a sztahánovisták kongresszu- dásra, melyet az értekezlet lelkesen és 
sara. egyhangúlag elfogadott. 

(gy a közlekedési dolgozók cinkotai Szluha e:vtárs hozzászólásában kö.. 
HBV-telek kultúrtermében is készülnek szönetet mond az elvtársaknak és igé
a he!yicsoport dolgozói az üzem !eg- retet tesz arra, hogy ezt a bizalmat 
jobb dolgozójának kijelölésére a szta- azzal fogja viszonozni, hogy a kon
hánovista kongresszusra. gresszuson tapasztaltakat igyekszik 

A népnevelő ·és termelési értekezle- dolgozótársainak a legtökéletesebben 
tet Kecskeméti elnök elvtárs nyitotta átadni. 
meg. majd felkérte Füleki elvtársat, Venter elvtárs ifjúmunkás beje!en-
beszámo!ójának megtartására. tette, hogy az asztalosműhelyben meg• 

Füleki párttitkár elvtárs ismerteti az szervezi a 200-as brigádot. Simon elv
MDP központi vezetőségének január társ csatlakozott a felszólaláshoz €s 
22-én a Szabad Népben megjc!enl ha- ígéretei tett arra, hogy minden igye. 
tározatál. Beszél arról. hogy a szia- kezetével azon lesz, a 200-as brigád 
hánov-mozgalom is kiszélesedett, mc- te!iesílményét felülmulja, tapasztalatait, 
lyet köszönhetünk a Szovjetunió szia- módszereit dolgozótársainak átadja. 
hánovistáinak, akik eliöltek hozzánk, Még számos hozzászólásokban lettek 
hogy átadják munkamódszereiket és felajánlásokat és szakmaáganként hiv-
1apasztalalaikal ták ki versenyre egymást a dolgozók, 

melynek bizonysága !i mozgalomban 
A sztahánov kongresszus való részvétel, a szocialista munkaver

seny magasabbra való emelése, ötéves 
tervünk sikere érdekében. 

K O Z T. E K E D E S  
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A gépiárművezetők 

kibővített vezetőségi u ésen 

egyhangú lel kesedéssel tet· ék magukévá 
Pártunk határozatát 

a szocialista m unkaverseny feilesztéséről 
Szakszervezetünk kibővitelt Központi 

Vezetősége szakmánk területén a szo
cialista munkaversenyek kiértékelésé• 
né! megállapította, hogy dolgozóink a 
Magyar Dolgozók Pártja iránymutaU
sából kiindulva, az egyéni munkaver
senyt lelték a munkaversenyek alap
jává. 

Ezt bizonyítja, hogy országos vi
szonylatban több mint 3000 dolgozónk 
végzi egyéni uerse11yben munkáját. 
Ugyanakkor a brigádmozgalom setn 
lanyhult el, mert brigádjaink száma 
75-ről 180-ra emelkedett, mintegy 700 
dolgozó részvételével. .\'legállapítja a 
kibövitett Központi Vezetőség dZ!, 
hogy a sztálini felajánlások és a sztá. 

lini műszak ideje alatt elért eredm·•
nyek nem teljes mértékben szilárdultak 
meg, aminek oka legfőképpen az, hogy 
aktiváink, valamint dolgozóink ein 
része a szocial ista munkaversenyeket 
kampányszerü mozgalomnak tekintette. 

A Magyar Dolgozók Pártja Köz• 
ponti Vezetősége határozata rámuta
tott a munkaversenyek nagy jelentösé
gére, az élelszinvonal állandó nöYeke
désére, a szocia lista öntudat emelé--e, 
a szocializmus épitése és a béke meg. 
védése szempontjából, ezért kibővített 
Központi Vezetőségünk a munkaver
senyek eredményeinek mcgszilárdítá•.2 
és az egyéni versenymozgalom további 
fejlesztése érdekében az aláhhi hat,:i
rozatot ho7.ta · 

vekvö alkatrészhiányna.1„ e ,  dé,
sére. Tamoqatjuk és népszcrüsítjük 
szakmán!<. ujít.)it. A szük kereszt
metszetek leki..)zdtse érd�Kében, a 
Jobb eredmények elérise érdekében 
tovább szervezzi.1!< és e:�ösitl "}(t' a 
tapasztalatcsere- és a munkamóc:1-
szcrát-é'dási mozqa lrnakat. 

ti. A szocialista munkaverseny
mozgalom szélesítése érdekében, ki• 
b6vitett Központi Vezetőségünk a 
blzalmi�k és sza1tszervezet1 aktivák 
széleskörü bevonását látja szf.:Lt;é
qcsnck a m'Jnk�Y"."!'"Sc.nye1<be 
azért, hoqy példamutatásol<l<al ösz
tönző hatást váltsanak ki dofqozóink 
között. Szoros eqyüttmüködés: az 
üzemi pártszervezetek!<cr. aktivák
kal. lér,yeqeien hozzájárul eredmé
nyeink Javalásához. A müszald ér
telmiség aktív közremúködése nel· 
killöz:hetctlen a versenyek eredme
nyessé té�elében, ezért a müszald 
értefmiséq bevonása a szervezés. a 
vezetés és az anyagellátás munf<á. 
Jába döntő fontosságú. 

összehívása is azt a célt szolgálja, 
hogv sztahánovistáink kicseréljék ta• 
pasztalataikat, ami a szocial izmus épí
tését segíti elö. 

Minden kommunistának a legjobb 
szakmunkássá kell fej lődnie. Ehhez 
szükség van arra, hogy minél jobban 
elsajátíisák a technikát és mint pfüda
mulatók, az élen járjanak a termelés 
minden vonalán, hogy minél több szta
hánovislánk legyen az ötéves terv 
végreha itásánál. 

Pál Dé rres vmanyszere1ö iliúmunkás elvtárs 

képviseli a Sallai lömühely sztahánovistáit 

Határozat 
1. Meq kell szllárditanunk és to· 

vább kell' fejlesztenünk eddiqi ered• 
ményelnket olymódon, hoqy fel kell 
számolnunk a szoclaUsta munka• 
versenyek kampány Jelleqét, az 
eqyéni munkaversenymozqalmat tö
meqmozqalommá kell tennUnk, meq 
kell szerveznünk az if)úsáq és a ndk 
aktiv részvételét a versenymozqa
tomban. 

7. A munkafe-:.,y�lem további me<i• 
szilárdítása érdekében a politikai 
neve!c5munka erősítése mellett ad
minls:?tratív intézkedésekre is szilk
séq van, azért, hoqy a több5égben 
lé:v6. becsilletesef'.I dolgozók öntuda• 
tos és önként vállalt fegyelme a 
k1sszámú fegyelmezetlen dolqozókra 
is kötelező legyen. A közúti forqa• 
lomban dolgozók között. a forga!ml 
r"endszabályok feqyetmezett betar
tását tudatosítani kell, de kimélet
len szigorral kell eljárni azok ellen> 

akik tudatosan vétenek a forgatom 
szabályai ellen és ezáltal veszélyez
tetik társadalmunk legfőbb értékét, 
az embert. Ugyanakkor alig pótol• 
ható anyagi károkat okoznak a dol• 
qozók összességének. 

Ez a kongresszus 

újahh lendületet 
fog adni 

A szocialista társadalmi rend 
győzelmét a kapita l izmus felett ki· 
zárólag a termelékenység maga
sabb foka biztosíthatja. A termelé
kenység magasabb fokát csak a 
szocialista tervgazdálkodás útján 
érhetjük el hároméves tervünk idő
előtti sikeres befejezésével. 

sztahánovistinknak a további feladatok A sztahánovista munkamódszer a 
elvégzésében. Sztahánovistáink és ki. munka forradalmasítását jelenti, 
váló munkásaink büszkék legyenek vagyis azt, hogy a dolgozó teljesen 
erre a kitüntetésre és igyekezzenek kitudja használni  munkagépél, de 
tudásukat minél jobban tökéletesíteni, sem annak megeröltetésévE'I, sem s ezt dolgozó társainak átadni a bol-
dog, vira·gzo· , szoci·a1 1·sta '\a á az emberi erő végső kihasználásá· 

,, gyarorsz g 1 h • .• , . .  1 • . 1 • mielőbbi felépítése érdekében. va , • ane171 eszsze_ru UJI as�1va �s 
Gömbös elvtárs termelési felelös a gep ezaltal valo gazdasagos ki

örömmel jelentette be, hogy a Hf:V-
1 

használásával. 
telep�k közül Cinkotára esett az a Ma már ott tartunk. amiről még 
meghsztelletés, hogy a szathánovista sok évvel ezelőtt szó sem lehetett 

1 Dózsa fömühely Pesti elvtársat ielölle • • •  
A nagy fényezőmííhelyben jelen 

voltak a f&műhely összes dolgo
zói. Gémesi elvtárs, termelési fe
lelős nyitotta meg a közgyűlést. 
Bejelentette, hogy a főműhely a 
sztahánovista kongresszusra egy 
dolgozót klild. Ismertette a szta· 
hánov-mozgalom kiterje�ek 
jelentőségét a szocialista munka• 
versenyben, továbbá ,a kongresz· 
� jelentőségét, mely az öt
eves t,ervünkben döntő szere
pet fog játszani. Ezután Gémes, 
elvtárs javaslatot tett, melyben 
a vezetőség jaV1aSOlja Pesti Imre 
él.munkás elvtá['sat a szta.hánov
kongresszusra. PeSti elvtárs jelö· 
levelet küldte szerkesztőségünk
ne'k : 

Pesti Imre e1vtá.rs sztaháno· 
visba, a küldöttként való megvá
l=tása alkalmával a következő 
levelet küldte a szerkesztősé
günkbe. 

,,Ma ü.Zetnünk dolgozói gyűlé
sen döntsék el, hogy kit küld
jenek el az első m,agya,r szta
hánovista kongresszusra. Ez a 

megt;.szteZtetés engem ért Ez
úton kő-SzőnÖ'1n meg dolgozó
társaimnak, a Párt és szakszerve
zetünk vezetőségének bizalmát. 

Rákosi elvtárs 194"1 nyarán 
angyalföldi besZédében be3elen
tette, 1wgy a terrnelést fokoznunk 
kell. Ez az 

útmutatás 
úgy hatott, 1wgy másnap in.ár újí• 
tá.ssa.l, tervszeríí.séggel, anyagtaka
rék-OssággaZ válaszoltam, így ér· 
tem el azt, hogy magasabb terme
lési száZalékka.l elősegítsem köz
lel.edésünk fejlődését. 

őtéves tervünlcven felu.d.ataink a 
sztahánov-mozgalmn továbbfej
lesztése, fejlődésünknek megfelelő 
új technika elsajátítása, és an· 
nak átadása 1munkatársainkna.k. 
Mind.ezt lehetővé tette számunkra 
a Szo-vjetunió felsza-0adító had.
serege, élén Sztálin elvtárssal, aki 
megadta számunkra a szaba.d...�á
got, 1wgy hazánkban is építhes
sük a szocializmust." 

PesU Imre kovács, a Dózsa György fllmahelyben. 59 éves. 350 százalékos 
tetjesltménye kiváló. A f6mühely dolqozól naqy lelkesedéssel választották meq 
a Sztahánovlsta küldöttként. Képilnkön Gémesi elvtárs gratulál Pesti Imre 

elvtársnak. 

, 

volna, hogy február 26-án tartjuk 
hazánkban az első sztahánovista 
konferE'nciát, mely országos méretű 
tapasztalatcsere lesz. Az ország 
dolgozóinak szine-java vesz részt 
ezen a tanácskozáson, hogy egymás 
tapasztalatain okulva megtudják 
oldani a t_ermelésben fellépő új fel
adatokat. 

Február 9-én gyűltek össze Sal lai  
Imre-főműhely dolgozói is,  hogy 
kiválasszák maguk közül azt az 
elvtársat, akit legmegfelelőbbnek 
tartanak arra a nagy megtisztelte
tésre, hogy az autóbusz fömühelyt 
a tanácskozáson képviselje. 

Tausz elvtárs lermelésfelelős 
elöljáróban mee;emlitetle, hogy la
gad_hatatlan tény az, hogy ilt az 
aulobusz fömiihelvben különösen a 
nagyhudapesti Pártvá lasz!mány ha-
tározata óta lendült az egyéni• 
verseny és a munkafelajánlás 
magasra és a sztál ini  míiszakon 
bontakozott ki igaz valójában a 
Szli1hanov-moze;alom. 

Ezután Salla; Imre autóbuszfö. 
műhely dolgozói percekig tartó 
tapsviharba11 egyhangúlag Pál Dé
nes vil lanyszerelő 

2. Biztositanunk kell az üzemi ter
vek eqyénel<re való szétbontását, 
harcolnunk kell azok te1Jesíté�é"'""t, 
i l letve túlteljeslteséért, ezért tnlnden 
dolgozónk számára lehetővé kell 
tennünk a terv részleteiben való 
meqlsmerését. 

3. Fokoznunk kell a munkaverse-
nyek lendületét, annak szem előtt 
tartásávill, hoqy a mennyiségi 
munka mel lett a mlnőséqi munk� is 
eme1keaJen, ezért a munkaverse. 
nek kiértekelesénél szem előtt tart• 
Juk a mennyiségi munka rr.ellett a 
munka mlnóséQét is. Fontosnak tart
juk a munka mlnóség�nek feljavl· 
tása érdekében a szakmai tovább
képzésben részvevők számának n� 
vetését. 

4. A Sztahanov•mozqalom kiszéle
sitése érdekében szükségesnek tart
juk e mozqalom eredményeinek is
mertetését és népszerüsitését, me
lyet összekapcsolunk ,.Az orszáq 
leqjobb qópjármavezetője" cím�rt 
inditott országos mozgalommal, 
melynek az a célja, hogy a qépjár
múvezetök tömeqei vegyenek részt 
ebben a versenyben és ezáltal álta„ 
lános emelkedést érJUnk el . Ezt a 
mozqr.lmat népszcrüsitjilk a sajtón, 
a rádión és a faliújsáqokon keresz• 
tilt. 

5. A termetes emelése érdekében 
.szükségesnek tartjuk az újítömoz: .. 
qalom erósitését, mert ez a mozqa
lom van hivatva szakmánk szük k� 
resztmetszete1nek, különösen a nö-

8. A munl<aversenyek kiszélesf
tése, az eléYt eredmények bt2:tos1„ 
tása. és tovabbfejlesztes� érdekében 
mcq kell Javítani a munkaverseny
eredmények el lenörzését. Az e11en. 
őrzés munkájába be l<ell vonni a 
múhelyek és a forgalom dolqozóit, 
nyi lvlinossá kell tennünk az ellen-
6rzést, a dolgozók bít'álatát, mert a 
jól megszervezett ellenőrzés erős se
qitséqet nyujt a további eredmények 
elérésére. 

9. Mind e célok elél'•ésének egyik 
főfelt:é,elét Kibóvitett Közoonti Veze
tőséqünk abban latja, ho(Jy politikai 
nevel<5mLmka fokozásával egyre szé-, 
tesebb tömegekben válik tudatossa 
az a teny, t,oqy meqvá!tozott a dol• 
qozói< viszonya a termeléshez, hogy 
népi Gemokráciánkb2n a munka be
csület es dicsösé-q dolqává változott. 

t O. Szakszervezetünk Kibövii:ett 
Központi Vezctöséqc magáévá teszi 
a dolgozók kezdeményezését és 
élére áll  a fejajántási mozqa!omnak, 
melyet hazánk fels:rabaditásának S. 
évfordulója. április ,4..ének lT'é1„o 
megünneplésére határozott el. Több 
és Jobb munkával Pártunk, Rákosi 
M:'\tyás elvtársunk veze„é5év�I a beke blztosítasával harcolunk öteves 
tervUnk meqvalósitásáért. 

ifJúmunlcáa ellltáraat llátn .. ,ottálc 
meg küldöttnek a sztahánovista 
kongresszusra. Kovács elvtársnő felcserélte 

Parragh elvtárs kornolv és ünne
pélyes szavakkal méltatta a válasz
tás helyességét. Kihangsúlyozva 
azt, hogy vajjon ki képvise!hetné 
föműhelyünket méltóképpen az or
szágos tapasztalatcserén, ha nem 
Pál Dénes ifjúmunkás, akit mi ne
veltünk gyermekkorától kezdve. 

a takarítóeszközöket a marógéppel 

Pál elvtárs a Szovjetunióban fog
�ágban eltöltött ideje a latt  :;zerzetl 
tapasztalatait hazatérte uttn fömű
helyünk javára hasznosította a ter
mel�sben. Bízunk bennt>, hogy a 
ko11 1 C'rencián szocia l ista öntudattal 
á l lja meg helyét, tapasztalatait ki
cserélve és kibővítve lér vissza kö
zénk, hogy azt tőle átvéve termelé
kenységünket tovább fokozzuk, a 
szocial izmust építsük. 

Munkamódszerátadás 
rádió,,, l.eres!Ztül 

Február 7-löt a rádió TERME

Még nem is olyan rrgen, alig öt 
éve, el sem tudtak képzelni női, az 
akkori felfogás szerint, aki kiegyen
súlyozott családi életet élt, hogy 
gyárban munkagép. füle1; eszterga
gépen dolgozzék. Másodrendű lény
nek tartotuík a nöket, nemcsak 
hogy nem {arlották egyenlö értékű
nek a férfiakkal. de mé[! azt sem 
engedték meg, hogy bebizonyítsa. 
bármikor megállja helyét akármi
lyen munkakörben a férfimunkaerő 
mellett. 

I\Jépi demokrúciánkban ma már 
egészen más a helyzet. A magyar 
nép alkotmánya <'gyenjogcívá tette 
a nőt a férfiual és ezzel megnyi
totta az utat elötlü.k az érvé1111esü
lés felé a termelés minden áqóban. 

A nők élnek az alkotmány 

biztosította jogukkal, 

LÉSI HIRADóJANAK valamennyi sör fényesen bebizonyították. nap 
�edd délutáni adásában egy-egy mint nap bebizonyítják, hogy sok 
elenjáró sztahanovista dolgozó is- munkakörben fejlettebb érzékkel 
mertetl munkamódszereit. bírnak, mint a férfiak. 

A TERMELES/ HIRADó keddi Gazdasági életünkben mind széle-
adása a csütörtöki és szombati adás- sebb helyet foglalnak el. 
hoz hasonlóan, 17.50-kor kerül mü
sorra a Ko5suth-adón. A Sallai Imre autobusz-főmühe

lyűnkben Kovács Imréné elvtársnő 
szintén felismerte, hogy a marógép 
mellett értékesebb szolgálatot te
het hazánk gazdasági erejének fef• 
lesztésében. mint takarítószerszám
mal a kezében. 

jövíire t•unatko;:ó/ag9 ő a követke
zőket Jelt.>/: 

- l\.özponli \lezeto,;égiink lwtá
rozalát a,1nak'dejé11 olvasva, mely 
lehetőséget nyújt 11ekü11k, nők
nek. hogy szakma1 átképzésben ré
szesü/lretiink. érlelte meg bennem 
azt az e/lwtározást, lzogy a maró
gépre kérjem magam dotgo211i. A 
tapasztalataimat, mit gyakorlatban 
szerzek a gép melleff. alig várom, 
hogy a ha/hónapos esti nwrós
szaktanfo!uanwn szerzett e/mé/eli 
tudással k;böt•ílsem. 

A magyar dolgozó nök mindjob
ban bebizonyítják, hogy népi demo
kráciánk nem érdemtelenül 11y1ijlja 
segilő ke;;(,f a dolgozni akaró nők
nek. kik röuidesen ugyanolyan tar
tópillérl'i lesznek szocialista gazda
ságunknak, mint a férfiak. 

Gépjárművezetők 
figyelem ! 

250.C0C/ 1929. 8. M. s>:ált'ú rendelet 
1 1 7. §-ba arlott felhatalmazás alapjá� a 
VII I .  kerületi Ér-utcába " Fiumei-út és 
Népszínház-utca, szakaszon, ,1 Fiumei
út felőli behajtással egyirányú köz'.eke
dést, míg a l(ofiói Anna kórház mc'lett 
vezető névtelen utcának a Fiumei-ú,ra 

1 
való betorkolásámk megs2fntetésél 
rendeltem el. 

UDVöZöLJtlK a, váci ,•a11ut11s d<tl. 
gozók üzemi lapját, a ,,Szabad 
Utat", a BVKH tlzf'ml Hiradó'át és 
a SzoJnoki ,Jármüjnitó NV üzemi 
IOpját, a „1\lunkáshangot". 

További jó munkát kivánunk lap. 
tá.rs&htknak és minél több ered
ményt a sZoclallzmu8 épitéSében! 

Megkérdezzük Kovács 
nöt, hogy vajjon mi vitte 
az elhatározásra és mik a 

elvtárs-
, 

A rendelet me11szegöi eUen kihágási 
ő! . e,:re �-!járás i�.dul. Se:es �hrcell sk. ren1ör
cel1ai a orna gy, ugyosztaly vezetö. 

Eljen a lelszabadiló Szovie!unió, a világbéke öre, a népszabadság védelmezö:e ! 
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Többet loglalko§su1al. a jövőben 
a§ if._iúságg�•l� a nőkl.el 

Saját magunknak 
szocialista társadalmunknak 

és a ni,Üs§a/.i é1·tel1niséggel 
A SzálITtómunkások Szabad Szak

szervezete február 2-án összPvont 
központ i  vez;;tőségi és or„zágos 
OB t i tkári értekez1etet ta rtott. 

A sztahánov-mozga lom történelmi 
jelenlííség[i esemény, amely - mint 
Sztá l in elvtár5 a sztahánovisták 
első értek<'zletén mondotta - négy 
alaptényezőre épül .  

lyozzák a z  ú j  sztahánnvista ted111i
ka i normák bevez('tését a termelés-
hen. Sztálin elvtárs leleplezve az  
ilven iudósok, mérnökök, .,technikai 
,-iakemberek· ' és -gazdasági ,.szak
ér!iik"' körébííl sz�rmazókat, a kö
vetkezőket mondotta: .,Micsoda tu
dománv az. amelynek elszakadt a 
kapcso-lala a gyakorlattól, a tapas1.
talaltól? Ha a tudománv olvan 
lenne, ami lyennek néhán); konÍer
,.-:aHv elvtársunk fest i ,  akkor az ern

bPristig �zámára már  rcgen elpusz
tu lt volna. A tudományt éppen 
azért nevezik tudománynak, mert 
nl'm ismer fétist. nem fél felemelni 
a kezét a rra, ami már lejárta ma
gát, ami elavult és éberen figyel a 
tapaszta lat, a gyakorlat szavára." 

Az értekezleten luán Miklós iő
titkár megindokolta, hogy miért 
volt szükség az értekeziel ös. zehí
vására . - A szt á l in i  műszak 
mondotta Iván elvtárs - jelentősen 
előbbrevitte ver:;enymozga lmunkat. 
Közben persze észrevettük a h i bá
kat és h iányosságokat. Ezért az  
eddiginél is  messzebbmenően ki 
kell építeni Pártunk vezetö�gének 
útmutatása szerint a versenymoz-
galmunkat. A rejtett tarta lékokat 
is csak így tudjuk még inkább, 
még nagyobb eredménnyel felszmre 
hozni. 

Rátérünk az egységakkord. az 
egyéni tel jesítmény a lapján való bé
rezésre minden munkaterületen. 
Többet foglalkozunk ma;d a fiat.i/
Sáf!aa/ és a nökkel. A mfiszaki ér
lelmiséaet is segíteni kell munkáiá
ban. 

munkásoknak, akik megtagad ják a 
fegyverszál l ítmám·ok ki- és beraká
sát. 

Az értekezlet a javaslatot nagy 
lelkesedé·ssel elfogadta. 

- A mafl.11ar szállító- és rakodó
munkások - hangzott a távirat -
b1ztosítitik a ,wuf!a/i államok béke
harcosai/, ho1<11 amíf! ők forradalmi 
mej!mozdul,isok/w/. addif! a ma
l!l/Ur szállító- és rakodó-munkások 
a termelés fokozásával erősítik a 
Szou;etunió uezetle demokratikus 
béketábor/. 

* 
Az értekezlet után való napok 

t'fr\ ikén, iebruár 7-én a Tüker 8-as 
telep dolgozói a .következő határo
zati javaslatot fog-adták el :  

,.Ali a telep Dózsa G11ör1<11 bri
rzódiának a tar;iui mef!a/akíliuk a 
200-as bri_[!ádot. l'állaliuk, ho_[!r/ a 
sztálini műszak ideién szerzett /a
naszla!atok a/apián áflandósi/iuk a 
200-as á//agfel;esítményt. 

Pártunk lí.özponti Veze1ösé1<ének 
határozata szerint munkánkban 
az e1<11é11i felelős:;é[! elt�ét érné1111e
sítiiik. l'állaliak, hog11 minden ' /é
ren önköltségcsökke11! ésre törek
szünk és a fevövidebb idő alatt 5 
száwlékos csökkentést érünk el. 

Vál!a[iuk, flQP/1 az elért észszerü
sí/éseket tökéfetesítiiik s az elért 
eredményeket a többi telepek dot
f!OZóinak átad;uk. Génei11ket foko
zottabban ta,t;;.,k karban és a [!ép
hibáka! megelőzzük. 

Tudiuk, ho,m mindezzel népi de
mokráciánkat erösít;iik és Íf!lf az 
méf! erösebb bást11a tesz a béke 
fron t;i,n. 

Efien a m1111kásosztá/i1 élcsapata 
a MaJ!11ar Do!1<ozák Pártial 

Elien bö1cs vezérünk és tanítónk 
Rákosi Mát11ás elvtársi 

Elien a vi!á:zbékéérl küzdő népek 
egysége és a béketábor nagy ve
zére Sztálin elvtársi" 

Az egy ik i lyen tényező a dolgo
zók anyagi helyzetének gyökeres 
megjavítása, Sztálin elvtárs szerint:  
.. forradalmunk jellemző _ajatsága 
abban ál l .  hogy nemcsak szabadsá
got adott a népnek, hanem a nyagi 
ja\·�kat b.  a iómndú és kultu hzin• 
vonalon ú l ló élet lehet6ségét is. Ez 
�z  oka annak, lwgy vidámabb l<>tt 
ná lunk az élet és ez az i1 la laj, a me
lven a sztahánov-mozga lom kinőtt." 
- .t',\:bik forrá,a;, mnelyhől a szta

hanov-mozgalom fakadt az, hogy 
nálunk 11em létezik  kizsákmányolás 
- mondotta S7,tá l in <'lvt:írs és 
a szo\jel ország dolgozói nem a :..i
zsákmiinyolóknak és ingyenélüknc-k, 
hanem saját maguknak és saját 
�zocia lbla lársadalmuknak dolgoz
nak. 

Szakszervezetünk tömegszervezet, 
s mint i lyennek át kefl fogni ver
senymunka szempont jából az egész 
szállitóípart. A tervfelbontásnnk 
rendkívül nav-v a jelentősége. A 
sztál in i  műszak után a szá l l ító
iparban is  

A „Közlekedés" építő bírálatára 
önkritikát gyakorolt a 6. magasépítési 

szakosztály vezetősége 

Döntő forrása még a sztahan->v
mozgalom fejlődésének a Szovjet
un;.-i ÚJ technik ",ja. az el -örend(ien 
felszerelt új üzemek és gy árak, 
amelvek az ország szocial ista ipa
ro" ilá,;i eredmériyekfot keletkeztek, 
valamint az új m unkás és m!.trl 
ká,nil káderek kinPvelésr. al,ik az  
új tedr nikát el ajálították és előre
vitték. 

A sztahanov-mozgalnm mélyen 
fnrrada!mi mozgalom, amdy kiieje-
1..Ssre juttatja a· szovjd emberek 
!Pirfrtékt>sebb jel lemvonását, hog) 
nPm ál lnak meg az elért szinvon:i
lnn . hanem tántoríthatatlanul h a la<l
rrnk előre. 

A szoci a l ista vc,rsenynek és annak 
it'gmag-asabb fokának, a sztaháno
vista-mnzgalnmnak nagy forradal
mi  hatása ma már messze túlter
jedt a Szovjetunió h atárain. segít a 
népi demokrádák dolgozóinak szo
cia l btn népg;c7tla,',p-L'k , kultúrájuk 
építésében, a fejlődés útja inak meg
m i!ásában. Lelkesítií példa szá
m unkra a szocial izmus építéséért 
vívoll h a rcban a szovjet nép hatal
ma5 történelmi lapaqta lata. Len
gyelország ép itomunkásai szélt-s 
körlwn a lka !mazzák munkájukb3n 
a sztál ingrádi köm[ivesek magas 
termelékeny_:-.égű munkamódszereit, 
a mag) ar fémipnri munkások sike
resen a lka lmazzák a szovjet szla 
hanovistáklól átvett gyorsvágási 
modszert. 

•ok terf'lfelbontá11 történt 

a dohiozók részvételével .  Ez dön
tően előmozdíioHa az elért ered
ménvekel 

A íela ján lásoknál például  a Ter
ményforgalmi  , V-nál 4 1  százalék
kal, a Tükernél pedig 15 százalék
ka l tel jesítetiék túl a fel a jánláso
kat. Különö:;en kiemelkedő volt a 
Tükernél a l !l-es telep eredmélll e. 
a ho l  a brigádokon belül felbontva 
a tervet, egyéni, i l letve pá ros ver
senvben doll;,!"oztak. ! gy érhetett el 
Bár_di András 40 száza lékps ered
mfoyt. A legkisebb eredmény is 229 
száza lék volt. 

Az ú j ításokkal és észszerüsítések
ke1 is n agy mef!takarílásokat ér
tünk el az önköltségcsökkentés te
rén.  A tapaszta latc,ere és a mu nka
módszerátadás szintén jelentéke
nvt-n emelte a dolgozók te! jesítmé
nvrt. Igy a sztál in i  műszak erPd
ményei a jövőt i l lelőleg is  sokat 
jelentenek. 

A versenvmunkánál ,  de különö
sen az  egyem versenvzőknél fon
tos. hogy fotvamatosan tá jékozó
dást szerezhessenek a verseny ál
lás�ról. De a brigád és az egyéni 
versenyen kívül komp/ex brigádo
kat is kell  szerveznünk. 

Az O B  titkároktól rendszeres je
lentést kért. Rámutatott még a ká
dernevelés fonosságára, m Lvcl jó 
káderek segítségével lehet csak ered
ményesen tömegmozgalommá fej
leszteni a munkaversenymozga l
mat. 

Divisch József- elvtárs a marxi
len in i  ideológia fontosságát ismer-

A „Közlekedés" Január 1 5-i'n meg
jelent 2. számában „Aminek nem sza
bad előfordulni, tanulunk az üllői-úti 
mallasépítési hibáiból" c ikkére vonat
kozóan kérjük az .alábbi , álaszunkat 
leközölni. 

Mi, az E. 6. ma.rasépítési sz•kosz
tály vezetősé1Ze, átérezve a „ l(üz:eke
dés" 2. számában meirjelent „Aminek 
nem szabad előfordulni, tanulunk az 
Ü líői-úli mallasépítés hibáiból" CÍlllÍÍ 

cik ket és mej!"értve annak épílő kriti
káját, megvizsgáltuk az  abban elfog
lalt helyzetünket, önkritikát gyako
rolva megállapítjuk, hogy előfordultak 
olyan lazaságok, amelyekért � vezető
séget felelősség terheli és aminek kö
vetkeztében a megérdemelt bünteté
sünket elnyertük. 

•1.bb,•n 
hOllV bár ismert ük  vállalatunk szerve
zetében véghezment változásokat, 
amelyek az eddigi munkarendünket 
gyökeresen meirváltcztatták, nem llOn
doskodtunk kellő időben arról, hogy 
dolgozóinknak folyamatos munkát sze· 
rezzünk, s így állott elő az, hogy az 
üllői-úti telep szerelöcsoportja munká. 
ját nem tudta zök kenőmentesen foly
tatni. 

Pártunk Politikai Bizottsál(ának a 
munka termclékenységéről s,óló hatá
rozata felhívta fil!"yelmünket erre és 
irányt mutatort ezen a téren, s csak 
ezt kellett volna kövelniink. hollv a 
felhozott h'bák elő ne fordu!janak .  Mi
vel azonb,tn ez nem í llY történt, vál
lalnunk kelt a felelősséget és öntuda
tos doR"ozóhoz mérten meg kell, hogy 
vizsRál.íuk azokat a hibákat. ame'vek 
a szervezés terén c!öiordultak és azo· 
kat ki kell �üszöbölníínk. 

tette. Felhívta a f igyelmet a rra, . t liibsíl. l,i/1iisa:öbölés#.•t 
hogy a hamis burzsoá ideológia és 
a klerikál i s  mesterkedések el len a rígy ler,•pf:1-:.iil.. 
dolgozók ideológiai színvona lának hogy a munkák gazdasá!losabb meir
emelésével védekezhetünk. Nekünk szervezése, csoportosítása, iromlos e'ő-
- mondotta úgy az oktatás, készítése, a szükséires anyairok rendel-
mint  kezésre bocsátása és  szálliiása által a 

a termelés eredményeinek eme- munkák akadálytalan elvégzését bizto-
lése terén a n ag-y Szovieiun ió sílh••ssuk. 

1 · t · · k l gérjük, hollv ezen a téren e:köve-és hős szta ianovis ama nag-y 
tünk mindeni, hol!"v hasonló hibá!- e:ö példái n yomán kell haladnunk. ne rorduljannk és me1rfo1Zadjuk Sztá-

Menesdorf Antal elvtárs a szo- lin elvtárs útmulatását, mely szerint 
ciá !politika jelentőségéről és teJ lő- A munkások számára olyan munka-
déséről számoll be. �iszonvol<at kell teremteni, amelye.k 

Liziczai Imre elvtárs febzólalá- megadják nekik a lehetőséget arra, 
sában rámutatott arra, hogy a ter- hogy eredményesen dolgozzanak ." 

k ll f Szab,odság! · melés kérdésével többet e og- E. 6. magasépíi ési szakosztály 
la lkozni, mivel még sok helyen nem vezetősége. 
jutottak el odáig, hogy felbontsák Jenei János s. k .  szakoszt. vez., Lon
a termelési tervet. tai Arpád s. k. szakoszt. vez. h„ Tö-

Szakszon János elvtárs a bérkér- rök Péter s. k. osztálymérnök„ Ried 
désről beszélt, maid javasolta, hogy József s. k .  osztályvezető. 
az értekezlet kiild jön üdvózlö táv- Budapest, 1 950 január 30. 

iratot az imperial ista államokban l(észsél!"gel tettiink eleget az _E ._ 6. 

békéért küzdő szál l ító- és rakodó- magasépítési szakosztály vezetósege 

kérésének ,  de a leközölt önkritikához 
egyet-mást bozzáfüz[inl-. 

Az önk ritika meirállapítja, hOl!Y 
,.Előfordultak olyan laza.ságok, ame
lyekért a vezetőséget felelősség ter
heli." 

Az elkövetett hibákat lazaságnak 
nevezni liberalizmus, mel!"alkU\ ás az 
elkövetett hibákkal szemben. A la,asál!" 
szt>rvezel lensé1Zet jelent. A lazast1Zot 
fel kell számolni ÚllY, hOllV �z irányí
tásban fentről lefelé a leirpontosabb 
jólmüködö szervezettséget kell mett
valósítani. Ezzel párhuzamossan k i  kell 
építeni a személyes felelőssél(ct is. 

A szerclőcsoport 111 11nkájál nem zök
kenésckhel, hanem munkak iesésekkel 
tudta csak részben folytatni. Nem csak 
arról kell gondoskodni, hoi;rv a mun
kát kiadjuk, hanem arról is, hollv a 
munkaidőből min:'I kevesebb hasznos
idő kiesés lel!"ven. 

Helyes. ha a munkát gazdasállosab
bnn �zervezik meg, csoportosi!ják, 
elől,észítik, biztosítják az anyair t és 
ennek érdekében „mindent" elkövet
nek. 

A sztahano,·-mozgalom a mara
diak elleni küözdelmet jelenti, akik 
az idejélmúlt mód�zC"rekbe és telj';
'>itmi:n)Tkbe kapaszkodva akada-

A sztahanov-mozgalom forradal 
mi  szerep�vel. fejlődé-t szolgáló, 
hatn lmas jelentiiségével tel ített nagy 
szt� l irn t szmék lelkesítik a Szo • 
jelunió dolgozóit a kommunizmus 
győzelméért vivoll han:okban. 

E gyeiöre két amerikai államl1an 
(USA ) be, ezeité.k a taxi és az autó
busz soiőröl.nek kötelező ujjlenjomat 
nyilvántartását. Az új rendeld meg
okolása szerint „feltehető, hogy a köz
haszniJ személyfuvarozó váll�laiok gép
k ocsivezetői politikai telíogásuk érvé
nyesítésére i<h ánják kihasználni azt a 

A vasutépítő és közlekedési dol 1Zozók tényt, hog-y idezen személjeket s:d.liitl7 
várják az eredménveket. mely a gépjármín eket , ezetnek". - A rende
munka jobb megszervezéséből, és az let természetesen a haiadószellemú gép-
lÍjszerü munkairinvításból követ- kocsivezetők ellen sziíletett meg. 

Az e;vik urali nagy molorgy ár tech
niku'."ta( most f:(.,V tőzeg meghajtásos 
gázwrbi�át i'pit�ttek., ,\ turbináb_ól ki
ömlő [.,rro égéstermekckkel a tozeget 
, ,ztl"ienitik, majd külün sz_erke�e(�en  
fmom porrá zúzz.lk. A tui:bma egote
rébiil a finom harnumaradvanyokat egy 
küliinlt'<rcs ,zerkczdlel szürik ki. A 
turhina,t, n1egindítása és "bemelegítése„ 

olajjal történik. 

kezik. • 
Az egyik urali iakitermelö_ üze�be_!l 

17 hónapja áll megszak1tas nelkul 

Éll'l'ES í·r:t:s 

A DGT-nf/ugdíjasok és m1ugdíj
igényjogosu/tak. arik az !950. é·;;re 
f)écsi szénrende{és/ kít•á111wk tenni. 
úg11. 111i11t az /949. évben. a nyug
díjasok 7 haoi {e.,•onásra, a 11yug
J;iigényjoaosrtltak f)edig havi 
készpé11z-r1?szlet;izetésre je,;niezhet-
1wk elri /9.W. éu, március hó 15-ig 
szenet. a DGT Vyugdijasok '>z im
fejtöségéné!. Rudapest, 1 '. ,  /lkadé
mia-u. 7. szám. fi. eme/el. 

A s:zénrendeiés me//ell 4 százalék 
fát is lehet if!é1111elni. azaz rendelni. 

;J 11écsi dió<zén ára J múzsa 
27.28 Ft + / százalék kezelés. 

Brikett ára: / mázsa '/4.80 FI 
+ J százalék knefés. 

A szállítás kiilön megfiz<'fendő. 
Bő,•ebb felvilág{.)s;tást a DGT 

HelrJirsoportjánól. Rudanest, V„ 

Akadémia-11. 7. szám. II. emelet. 
/,P11[!11el János. he/yícsoport tit 
kár ~ad. 

Uj  olajmezőt tártak fel Franciaor• 
szágban. Ebzá,zban már régóta fúr· 
nak olajkutakat, amelyek azonban na
g,·on csekélv hozammal re,idelkez•·ek. 
lg, az eddigi kutak ál lagban napi l í,0 
köbn éter olajil sem adtak Hagenau 
közelében mo,t egy kutat fúrtak, 
amely ali� 1 000 méter m�ly,égböl 
máris napi 1 100 köbmc•er ola;al ad. Ez 
eddig soha el nem ért rcl,ord Francia
országban. 

* 

üzemben egy dicselmotor. . Az egyik autóipari szaklap hirt a_d 
nrrol horrv Fischt'r és Tropsch ke
, ,  ,ku�okn;k ,ikerüll k íil<inleges kémiai 
d1;,rás,al a iöldgázb,,I és_ oxi_génből 
szinlélikus diesel olaJal 1,yartan1. 

,,._ 
A japán motoripart az amerikaiak 

újra felélesztik. E gyelőre csak könnjÜ 
ipari dieseleket 500 lóerőig gyártanak, 
valamint e gy típusban négyhengeres 
autódieselt. 

* Franciaországban a doll:irhiány eny- A l'I "  . k • 1 1 l · várat ki-híiésérc és a mezőgazdaság megsegi· .. _z -_Janov.• ·1 . e ierau og-___ .. 
tésére kötelezővé akarják tenni az al- b�, 1letle�. A g) ar -�1o�t kulonleires 
kohoi keverését a benzinhez. . gazgener�tor�ka,t is keszit. ameli ekel 

* 
1 tel1eraul , ,1ba ep1, be. 

A fiatal szovjet autósport sok érde-
A kéízelmultban négy l'Zénportiizelé· kes technikai újítás megszületését ered· 

ses gázturbinát helyeztek üzembe I< t- ményezte. Versenyautóknál e gyik leg
tőt ezekből a SzO\ jetunió épite' 1 ,  mig ve�zedelmesehb probléma az üzem-
a másik kdtőt AnQ"lia és az l SA. anyag szálli1ása a tartalytól a gázosí-

)(-. téig. Szivattyús rendszerek általánosak, 
Rendldvül érdekes kísérleteket foly- de a túlzott verseny igénybevétel alatt 

tattak nemrégiben Indiában a k ülün- rendszerint defektet kapnak és eltör
böző eredetű olajoknak autódieselekben nek. E gy időben megkisérelték a ben
való felhasználási lehetősége kérdésé- zinnek l,!"áznyomással való továbbítását. 
ben. E kísértetek során növényi olajo- l(ülönböző okok miatt ez sem terjedt 
kat is kipróbáltak. A kísérleti autó- el. Rendszerint a gáz kémiai hatása 
dieselek kitünöen míiköcltek földimo- ,olt a baj oka. A szov jet vegyészel.
gyoró (amerikai mogyoró) o 1ajjal is. nek most sikerült a flildgáznak, mint 
India kormánya azt reméli, hogy, ha el alapanyagnak felhasználásával olyan 
lenne zárva az olajtermelő hel\'ehtól, különleges vegyiiletet előállítani, ami 
úiry növt'nyi olajokkal is mozgásban mé!f 2800 fo�.nál sem gyulhd meg és 
tudja tartani gépkocsi parkját. Az ráadásul semmi k áros vegyi hatással 

F. hó 18-in. este 18 órakor az E l!"ri ig-az: • 11.<r:•ur '' mf7C""" ' . de u..,.v·,n- <em rendei�ezík. Ezt a gázt használják 
Ferenc kultúrterembe (Akácfa-u. 1 5. akkor az emberek ezrei éhen pusztul- fel mostan az üzemanya([nak gáznyo• 

nak. más útján történő szállításához, Központ) a l(özlekedési Szakszervezet 
* * Gyermekotthonainak pedagógus-koliek. A Sw, je lunió területén hatalmas ki- A keleli német zóna Bor(!ward gyá·  

tivája műsoros táncestet rendez. Tánc, leqedésii tözeglelepck ,·annak, ame- rában ha,·i átlagban 600 db teherautót 
b[iffé, zene. Belépődíj: 2.- Frt. lyek gazdasági felhasználá�ra várnak. gyártanak. 

Népünk 
előre a§ 

leg.fobb liainal.� a s�tahánovistáhnal. útján 
ötéves terv győ•el1néért9 a s�ocia li�niusért ! 
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��;/� mint a szakszervezel főtitkárához rülmény és egy másik hibás meglá• idő, amikor termelő munkát nem 1} 
fordulunk panaszunkkal. Nem tud· lását írta a levélben ? végeznek a dolgozók, bé!:ezés nélkül 
juk. hogy kinek az elgondolása volt, A kapun belüli munkanélküliség marad, ami bércsökkenést idéz elő-
hogy a kocsisziniek szakmun kája ide- megszünte,ését a munka jobb meg- Ezt nem akarhatja a levélírónk 
jét J X B  órára osztották be- Ezt a be- szervezésével érjük el. sem-
osztást már több hete csiná/Juk, de Helyes. hogy levélírónk ez ellen Szak6zervezetünk támogat minden 
nem vagyunk megelégedve a beosz. nem tiltakozik, még helyesebb az, olyan kezdeményezést. mely a hala. 
tássai. Mert úgy a pihenőidőnk, hogy több termelés érdekében min• dás. fejlődés irányában történik és 
mint a munka menete csak rosszab· dent megtes:;: - de helytelen az, helyes, ha a dolgozók problémáikkal 
bodik. Egyes „uruk" számítása szerint hogy vissza akarja ál lítani a 12 órás felkeresik az érdekvédelmi Hervü· 
létszámcsökkentést tudnak kiniu. műszakot, mert ezt csak a dolgozók ket, a Szakszervezetet. De helytelen 
tatni. Mi, dolgozók a csökkentés létszámának emelésével lehet végre· és nem öntudatos do:gozóra vail. ha 
ellen nem liltakozwik, mert tudjuk, hajtani. A 12 órás műszakban van névtelen leveleket írnak, de különö· 
hogy az országnak többtermelésre olyan idií<,zak, amikor termelő mun· sen helytelen az. ha .egyéni meglá
van szüksége és ami erönktől telik kát a kccsiszínben nem lehet vé· tását valaki ,,kocsiszini dolgozók'' 
mindent megteszünk, hogy a munka. ),!ezni, ilyenkor csak az időt töltik a nevében írjá meg, amikor az abban 
menete fokozódjon és a.z ötéves ter- ciolgozók, de a társadalomra, válla- foglaltakat a többi dolgozók nem is• 
vet sikeresen befejezzük. latra hasznos munkát nem végez·

, 
merik el. Kielégítő válaszért fordul-

Arra kérjük Földvári elvtársun- nek. Mivel az egyéni teljesítmény- jon bizalommal a szakszervezet bér
kat. vizsgáltas8a ki panaszunkat és bérelszámolást a kocsi ·zinek dolgo• osztályához. 
ha csa,k egy mód van, állítsák visz-
sza csökkentett létszámmal o régi 
beosztást. 

Szabadság! 
Kocsiszíni dolgozók-" 

A levélírónak kénytelenek va· 
gyunk a szaksajtóban válaszolni. 
mert nevét és címét ,,elfelejtette'' 
aláírni. Elöször a levél tárgyi ré· 
szére válaszolunk. A nyolc oras 
munkaidőért a dolgozók már kapi
talista rendszerben is sokat küzdöt· 
iek. A nyolcórás munkaidőért már 
1893-ban munkásvér folyt Budapt,st 
utcáin. A hosszú. szívós, áldozatos 
harc következménye_ Pártunk veze. 
tése tette lehetővé, hogy a kollektív 
ezerzödésben lerögzithet!ük, hogy a 
12 órás műszakot a szerződő felek a 
közlekedés, a termelés érdekében és 
a dolgozók egészsége szempontjából 
helytelennnek tartják- A koc,,;iszini 
dolgozók is megértették és kezde• 
ményezésükre lett bevezetve a nyele· 
órás műszak, melynek helyességét a 
kövelkezö levél is b:zonyítj�: 

„Mi, szávautcoi dolgozók, örömmel 
ves.szük tuclomásul, hogy úgy a 
Párt, mint a szakszervezet, valamint 
a vállalat vezetöség a sok tervezet 
közü.l éppen a miénket fogadta el és 
ezáltal fogja megszüntetni a muil 
rendszer elavult rossz rendszerét, a 
12 órás műszakot. 77 aláírás-" 

Tehát ismeretlen levéHró. a fen· 
tiekböl is láthatja, hogy a 8 órás 
műszakot a dolgozók elgondolá,;1 és 
tervei alapján vezette b<· a vállalat. 

Be kellett vezetni. mert ezt ki·  
vánja a dolgozók fokozottabb egész· 
ségvédelme. Különfoen fontos ez a 
kocsiszinekben. hol nagyban ki van 
téve a dolgozó az időjárásnak, hi
degnek és szélnek- A nyolcóráo-; mű· 
szakban dolgozók ku'.turális fejlő
dését is jobban lehet biztosítani, 

Levélírónk kocsiszini dolgozók ne• 
vében Íl't panasza a 12 órás műszak 
visszaállítására nem á]I a fejlődés 
irányában nem előre akarja vinni a 
társadalmunkat a jobb munkafelt{,
telek felé. hanem vissza az elavult 
régi kizsákmányoló kapitalista rend· 
szer felé. 

Reméljük, hogy levélírónknak nem 
a fejlődés, az előrehaladás megaka· 
dályozása. az eredményeink vissza· 
gondo!atlanság vezérelte a levélírás
fejlesztése a cé,ja. Egyébként b túl
ságosan elfoglalt ember lehet merl 
a „munkamenet ros<zabbodása'•• k ér
désében nem talál időt és módot 
arra, hogy ezt a kérdést a Szak· 
szervezet termelési osztályával át. 
beszélje. 

Igen nagy hiba, hogy a telephe
lyet is titokban tai·t,ia, ahol a munka
menet rosszabbodása fennáll. Most a 
szakszervezetnek 15 telephelyet kell 
megvizsgálni ebből a szempontból 

A HÉ T  
gép j á rm űvezető hőse i  
Szenlgróti Ferenc. a rákospalotai ban dolgozó teljesen árva iparosla

kötö- és fonógyár gépjármüvezetöje nuló felruházására fordította .  
levelei intézett szakszervezetünkhöz, Az AFORT csepeli telepén So
melyben bejelenti .  hogy csatlakozik modi és Sövegjártó szaktársaknak 
, .az ország legjobb gépjármű\'eze- gratulálunk a 1 53 százalék teljcsít
lője" címért folyó munkaversenyhez ményhez, Farkas Pál lakatos szak
és \'á l la lja generá ljavítás nélkül t ársnak gratulá lunk 1 85 százalékos 
100.000 km. teljesítését. Egy ga rni· teljesítményéhez. 
!ura gumival 80.000 km. megtételét. üdvözöljük az Aulóműsz;iki l nté-

Gratu lá lunk Hruska Imre élmun- zetnél megalakult élmunkáskört és 
kásnak a 106.000 km. telje�ítmény- azt szeretnénk tudni ,  mikor lesznek 
hez, amclvet a 4 és féll i teres „Hud- hajlandók a �O újítás kiérté;.clésé, 
sonnal" ért el. reméljük. hogy ezt vcgrehajtani. ( Ez U licska szaktárs
a teljesítményt még növelni  fogja.  nak, de különössen Liener szaktárs-

Szabó Géza szaktárs a Bánya- nak i s  szól . )  
anyagbeszerző NV gépjárművezető- Cserven Károly rúgókovács szak
jenek utolsó félévi teljesítménye társnak gratu lálunk a 20 száza lékos 
az iizemfogyasztási és javítási köll- eredményhez, amelyet dacára ma
ségekből a dódó önköltség km-ként gas korának ért el .  
55 f i l lér, de tekintetbe kel l vennünk Pankovics szaktárs 2 1 6  sz.ázaléka 
azt, hogy ezen eredményt egy több- szép eredmény annál is inkább, meri 
ször generálozott gépjárművel érte itt nem lazák a normák. 
el. Hal la i  Gvula, az  Autótaxi N\' 

Streit Imre taxi gépjá rművezető szerelője 1 86 száza lékot ért e l  futó
szaktársnak gratulálunk azon lelje- munkán, reméljük ez még emelkedni 
sítménn'hn. hogy Szi lveszterkor 8 iog. Mégis sokan va nnak, akik azi 
óra alatt 60 fuvart teljes!tett. á l l ítják. hogy a futómunkán norma-

Besszc I l lés betan ított munkás teljesítményt nem tehet be;;.•ezetni. 
elvtársat üdvözöljük abból az a lka- Üdvözöljük az OT/ garage 38 
lomból, hogy munkamódszerének gépjármüvezetőjét, akik verseny
javításával I padon 2 késsel 6 hen- szerződést kötöttek. ez a ténv ernt'l
geriej gya lu l ását végzi. kedett öntudatra va l l .  Továbbá kö-

Biringer Imre mérnök elvtár at 

I 

zöljük Pi llok Gyula 0 8-!itkár sziik
iidvözöljük azon nemes ge ztusért. társsal és Csik .J� nos termelési fe
ho�� _a7 _új ításért kapol_t 300 f?r!n�ot lelősse_l ,  ho�v az CB ió_ munkát is 
az 1 rany1tasa alatt a l lo, legk1valob- tud vegezni, csak akarm kel l !  

Konsztamin Habar,,u, Magnitogo:·s1.k 
legiiatalabb kohómeslere. Még élénken 
emlékszik arra az időre, amif.,,r ct
é\·es korában szülei\·el átköltöztek nz 
épülő ipar\·árosba Soha nem ielejli el 
ezt az  iúöl. Utlta az ércbánya sziilc
tését es az első nagy olvasztókemence 
üzem behelyezését. 

Al ig 8 éve annak, hogy Habarov, a 
fiatal komszomolista, mint az iparis
kola végzett nö\ endéke. bekerült a 
gyárba, a kohászok dicső családj:foa. 

Ez még a háború nehéz napjaiban 
volt, amikor sokkal több vasal kelle\l 
termelni, mint békében. Hamar e:sajá
títolla a szakmát és szilárdan megállta 
helyét a munkában. Sz i\·ének egé�z 
melegét vitte a munkföa. Az 1 94 1 .  év 
végén gázossá nevezték ki: néhány hó• 
nap mulva már ő volt az üzem egyik 
lcg_jobb gázosa. Az egész országban 
heszéllek róla, le,·eleket kapott isme· 
retlen szo\'jel emberektől - el ismerő, 
ki'l,zönő, dicsérő leveleket 

A sikerek nem szédítették meg . .  \\cg 
fiihb kövelelméniwel léoett fel önma 
gávai szemben. Fokozoit erővel tanult 
,�s képezte magát, Szin.>s mun!,ájának 
<>redményeként, Konsztantin Habarm 
�z 1, számú nagv olva5ztó1,emencc 
mPslere lett. 

MunkáJa nyomán töl,clelescde t a ,;o. 
ltók adagolásának teclrnológiai folya 
mata. A héífok ,z;;bálvozása ellenörzo 
f's méröberendezése ')eg1bégével. ön 

működően történik. Habarov csak d 

csi l logó müszerfalat íigyel i .  Érdekes 
nek találja, ha váralian bon l'oda l,-,111 
merül fel, mert mindig megtalálja a 
kiutat és ki_ia, ílja a hibát Nagv meg 
elégedt'sl jelent számúra az a ludat, 
hogy önállóan, segilség nélkül meg- · 
oldja a bonyolult fela datokat. 

flaburou szüksza1·ú, de amikor mu1 1 -
kájáról, gyáráról beszél, büsúeség0t 
!ehet kiérezni szaya ibril 

Kozma József 
Derba 1 Zoltiin 
(;ál K�!mán 
Haidú József 
Tóth Gyula 

SZALLITO MUNKASOK: 
(TOKERTl 317 százalék 

297 
295 

2fi0 
227 

KöZúTI KtlZLEKE DÉSI DOLGOZOK: 
Makkai Káro·v avalús (Filzesi Arpád fómahelyl 
Résman Lár.z!ó eszteraálvos ( - .::\l !�i förn_ahelvl _ 
Mészáros I I .  Laios mQszerész (Váqóh1d1 fómuh.) 
Kalmár István szereló (Sallai fómühelv 

264 
255 
191 
1 77 

GtPJARMűV EZETöK: 
Gvöri Ferenc: eszterqálvos 
Pankovics János kovács 
Varoa X. Jenő eszteraálvos 
Wiesler Józs'!!f 

230 
209 
1 90 

98.000 kilométer 

VARGATII JENŐ ELVTÁRSAT JELÖLTÜK . . .  

norm
váJ�{atti Jenő elv�ars a Teherfuvaro;ási NV dolgozója 190-1 94%-ra telJesd 

%-aJ �s������apadján hl?t újítást eszközölt, ami a munka tennelékenyséqét 30 
Szegény profetárcsaládból származik. apja laka„osseqéd volt. 

A család Oroszországbol szarmazott és ezért 1944•ben a. Horthy..pribékek 
U kraJ_nába dEpcrtáltiik ök&�, ahonnan visszakerültek Magyarorszáq!"'a, 

Vélrgatti elv�árs az MOP taqjelöltje és minden igyekezete oda irányul. hoqy 
Jó munkájával és ideolóqlai fejlettsé�óvel elnyerje a rendes párttaqsáqot. 

Budapes:en szille ett 1916-ban. Nős. a szakszervezetnek 19,t.7 óta tagja. 
Néqy l<Ö.."épis�-:olcP: végzett, m.'ljd a müszaki főiskolára került> ahol fél évig 
tanult. Késóbb orvosi t�nácsra abba kiP-llett haqyni a tanulást. 

További sikereket k ívánunk müködéséhez és reméljük, hogy ·nemsokára 
újabb értékes műszaki módositásokkal járul hozzá demokráciánk épitéséh�z. 

E1.·•·ől veg:retek példát 
buszvezetők! 

100. OOO kilométer iizemi javítás nélkül 
1949 október 1 - i  számunkban ír

lL•nk már R,Wai Ferenc és Szendrői 
Gyula el\"lárs8król, a GF-363 rend
sz'ámú autóbusz vezetőiről, akik egy
:nást vitih·a, 76 ezer k i lométert te(tek 
meg kocsi_iuf,kal eredeti gyári össze. 
á '. l i! ásban. Céljuk az \·olt, hogy a kocsi 
gl'ári állapotában 90 ezer ki lomét�d 
c:érJen, gondos és célszerű , ezetéssel 
Ezt az eredményt nem hogy elért�k. 
dc túl is hala dták. Több mint WO 

ezer kilcmétert v.cze,tek és az ada
goló, sebesstgváltó, valamint a kor· 
. ánszerkezet még eredeti, üzem

•,nyEgfogyasztásuk 38 százalél;, 1110-
lorola; fogyaszlásu!< 1 66 százalélot 
tes.7. H-

A jármü \ ezelőitő! megkérdeztük, 
,,ogyan <!rlék el ezt az eredménvt. 

réseképpen ei:?Yenként fiOO forint juta
lomban részesültek. 

Mi a további céljuk? 

Túlszárnyalni 

a vállalt fefodatokat 

- Az, hogy a ,·ersenyt tovább 
folytathassuk, a rrrúsza:dól iügg. A 363. 
számú gépkocs.i mntorc5�rére, majd 
generáljavításra kerül. Kértük a ve• 
zetöséget, hogy a javítás után vissza
kapjuk a kocsit és utána 50 ezer 
kilométert futunk vele. Kérésünkre 
ígéretP.t kaptunk és további célunk az 
lesz, hogy gondos, észszeríí vezetés
sel ismét elérjük, sőt túl is szárnval
juk a vál lalt feladatot. 

Autóbuszvezetökl Vegyetek példát 
Rátf�i és Szendrői elvtársakról, akik 
a Par_t_ célki!üzéseit jó és eredniénye� 
mun�aJukkal igyekeznek elősegíteni, 
megertve azt, hogv a szocializmus 
é�ítését a tervszerii, gondos jó mun
�a:·a !, a közös_�ég tulajdonának meg• 
oya_saval _v1hessuk a mielőbbi meg,aló
s1tas fele, 

- Először is vezetőségünk 'járuit 
hozzá eredrnémeink eléréséhez azáJ . 
(al, hog1 lehetőséget adott ahhoz, 
hogv egymást I állva, 1·ezethessük . a 
l,orsit. /l\ásods2-0r az, hogy szaba�
;dőnkből még li\bbet fordítunk a 
kocsi megfigyelésére, mint eddig. A 
szo!gMat11nkat ál landóan a 7-es Hl· 
n.1!011 végenük. Köztudomású az, 
ltog)' a 7-cs \'011al a legnehezebb rn
r �iak egyike és mégis a januári bri
".'ad, erse,1) ben is leginbb eredménvt 

A nagyolvasl.tó az utúbbi idöb�n úliik ,1 h-igác!unkka! 
csak kiví1ló minőségü nyersvasat ter 

Meglepő szovjet kémiai kísérletezés• 
ről ad hírt az angol szaksajtó. Az an
gol lap értesülése szerínt a szovjet ké. 
m1ku•o-k a természet munkáját igye• 
keznek lemásolni és meg�yorsítani, 
amellyel a, évmilliók során létrehozta 
a hatalmas olajte!epeket, A kiinduló 
alap a kémikusoknál is a növényzet és 
a klorofil, A kísérletekről semmi rész
letet sem közöltek. 

Szluha Istvánt, a cinkotai dolgozók Jeblték ló munkája és napi 250 százalékos 
termelési átlaqát is teklnte'"bevéve. a sztahánovisták értcl<ezletére Szluha 
István lakatos és _el van szánva arr"a, . hoqy munkatertiletén mé-q több és méq 

Johb eredmennyet fogja szolgálnr hazánkban a szocializmus éplíését. 

� 

mel és az ide beosztott munkások túl- �l unkantÓd!!,;Zt'r• 
teljesilellék a szocialista ler\'et !\em

l 

Íl d • I kis része van ebben Habaro1<11ak Tud. t 8 R<iSU 
ja, hog� a te1 melé�nek nővekedn, , ell, , , 1 l 1k a brig.idjuk többi tag_jait, 

1 
mert k1 elégedhet,k meg azzal .  amit 11ogy fTlunkájukat hasonlóaP jól vé
ma elé�t? A„szo�i� IJsla országokban a gezbessék el. 
d_olgozok saJat Joletüket segítik elő, ha Rátiai és S.zendró1 e!vtá,s a mult tobbel termelnek. év oldóbe1 ében JÓ munkájuk elisme-

Eljen Sztálin� a Szo,·jet111Iió ,Tezette J1éketáhor nagy vezére ! 
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M U N KÁ S L E V E L E K 
• Ötéves le�v_ünk beindításával rálép

tunk a szoc,auzmus építésének útjára. 
Ahho�. hogy ez az út valóban ered
ményes legyen, számos feladatot kell 
még végrehajtanunk. Az egyik ilyen 
fe!ada�unk a: . ötéves n�pgazdasági 
terv vcgrehaJlasahoz szükséges szak
emberek kiképzése, i l :etve átképzése. 

A Pan útmutatására és szakszer-
vezetünk irányításával a Főv. Aut. K. 
V. _megindított egy gépjárművezető 
ta1:10!yamot, ahol tanu!nivágyó do1go
Z?ll1��t �.atheles tanfolyamon gép
Jarmuveztokké képezik ki. A t�n
folyam beindításával lehetővé vá!I, 
h_o!p' a ;71unkásosztály és a parasztság 
f1a1, ak k a mullban a tanulásból ki 

voltak zárva, életkörülménveik nem tel
t.ék lehetővé, hogy szakmá't tanuljanak, 
most tanu:halnak és szakképzettséget 
nyernek a tanfolyam sikeres befeje
zése esetén. A tan[o!vam résztvevői át
�rzik _e�n�k 11 tanu!Íási lehetőségnek 
Jelentoseget és szerk�sztőségünkhöz 
s�ámos levelet küldenek, melyekben 
koszönetüket tolmácsolják mindazok
nak, akik lehetővé tették számukra a 
tanulást. 

Pálffy Mária és Aruai Józsefné Hun
gária p .  u kocsiveutők írják: 

ez a tanfolyam is, melyre minket dol
gozókat küldőt�. a_ Szakszervezet. fvlei;:
adta a lehetoseget, hogy minden 
anyagi_ áldozat nélkül tudjunk olyan 
s:akmara szert tenni, mely úgy ne
k�nk mint társadalmunknak a ha!adá
sara szolgát 

- Ezt a kitüntetési, mely minket 
ért, nem fogjuk elfeledni soha és min• 
dig azon leszünk, hogy a;i:t a társadal
mat, melyet 

a Szovjetunió és S�tálin 
elvtárs segítségével 

a Párt és Rákosi elvtárs vezetésével 
építünk, mindenkor a legjobb munkate:
;csitményünkkel segítsük a mielőbbi 
megva lósu I ás hoz. 

Farkas Károly segédmunkás, a Fü. 
zessy Arpád fömühelyből írja - éle
lem nagy vágya teljesült, inast, 30 
éves koromban, hogy gépkocsivezető 
!�hetek A népi demokrácia lehetővé 
tetie, azt, hog)' esti tanfolyamon tanul
hassam meg a gépkocsivezetés!, min
den anyagi m�gterhelés nélkül. Köszö
nöm a Pártnak, a Szakszervezetnek, a 

vállalatnak és a dolgozóknak biza!• 
mát. Igyekezni fogok, hogy ezt a bi
zalmat ki is érdemeljem munkatelje
sílményemmel. 

Koltai Sándor villamos kocsivezelő 
írja - mindenkinek van egy cél az 
életében, amiről lemondani csak nehe
zen tud. E:n is azt tűztem magam elé, 
hogy a „sárga" után a „kékkel" is 
meg fogok ismerkeáni. Most teljesült 
ez a vágyam, mert a népi demokrácia 
korlátlan lehetőséget biztosít mindenki
nek a továbbképzés és tanulás terén 
és ezt én is megragadtam, hogy gép
�ocs1veze:ö lehessen belő'.em. Igyekezni 
rogok, hogy a kapott lehetőséget 

becsületes munkával, 

jó tanulással, eredményesen befejez
hessem, majd idővel a közösség tulaj
donát képező gépekkel, mint élő jóba. 
rátokkal szívesen dolgozhassak. 

Szeretettel gondolok a Szovjetunióra, 
a Pártra. Rábsi elvtársra és az osz
tályát szerelő minden dolgozóra, akik 
részesei annak, hogy teljesülhetett régi 
vágyam és gépkocsivezető lehetek. 

- Szakszervezetünk által kezdemé
ny�zett és irányított gépkocsivezetői 
es_ta tanfolyam, m�lyen mi, nők is  
resztveszünk, újabb bizonyítéka annak 
hogy ma • már a nőt nem a fokozat.' 
1:abb profit hajhászásra használják fel 
- mint annakidején a tőkések tették 

Ba11er Ü.§e,ni párttidiár. terneelési felelős : 

-, hanem biztosítják számukra a le-
hetőséget minden munkaterületen a ké• 
pességeik kifejtésére. 

Jelenleg mint villamos kocsivezetök 
teljesítünk szolgálatot és szolgálat 
utan járunk az Allami Autómüszaki Is
kola esti tanfolyamára. A 

jó tanulással fogjuk 
meghálálni Páztunknak, 

Rákosi elvtársnak és Szakszerveze
tünknek, hogy bizto:;ítják számunkra a 
tanulási lehetőséget. 

Példaképeink munkánkban a szovjet 
nők és az ö példá;uk nyomán azon le
szünk, hogy hazánkban is minél ha
marabb győzelemre ,·igyük a szocia
lizmus ügyét. 

Császár Sámuel a Dózsa György lm. 
dolgozója írja:  

- Most, hogy ill  ülhekk az Allami 
Autómüszaki Intézet padjaiban és hall
gatom az előadó elvtárs előadását, 
megköszönöm a Pártnak és bölcs ve
zérünknek, 

Rákosi elvtázsnak, 

hogy megnyitotta a továbbképző is
kola kapuit a dolgozó nép előtt. Amíg 
a multban nem volt médomban szak• 
mát tanulni családunk rossz megélhe
tése miatt, mosl kötelességemnek tar
tom, hogy szorgalmasan tanuljak, hogy 
ezzel is erősítsem a békefronlot és mi
nél tevékenyebben vegyem ki része
met a szocializmus felépítéséből. 

özv. Guba Sándorné kocsivezető, 
Hungária p u., az alábbiakat írja: 

- 1948 szeptemberében jöttem a 
vállalathoz, ahol mint villamos kocsi
vezető dolgozom. 

Most a legnagyobtl örömmel írhatok 
arról. hogy 1950 január 26-án meg
indult egy gépkocsivezető taniolyam, 
melynek hallgatója vagyok. örömmel 
tölt el az a tudat, hogy ott ülhelünk 
a pado�ban a férfiakkal együtt és lé
lekzetvisszatarlva figyeljük az előadó 
elvtárs minden szavát, hogy tökélete
sen elsajátílhassunk minden anyagot, 
amelyre majd kint az életben mini 
gépkocsivezetőnek szükségünk lesz. 
Ha 10 pe:r. szünet van, azt is arra 
használjuk fel. hogy a motorok és a 
gépkocsik szerke1elél. annak működé
sét beszéljük meg. 

Ezt az örömet köszönhetjük népi 
demokráciánknak, mely megadta ne
künk az egyenjogúságoi és a lehetősé. 
get arra, hogy tanulásban se ma
r.adjunk le a Jériiakló!. 

Németh Zsigmond elvtárs Hungária 
p. u.-ról az alább'akat írja: 

- Az volt a vágyam, hogy gépkocsi• 
vezető lehessek A szakszervezetünk 
közbenjárásával lehetÖ\·é vált, hogy 
mi, dolgozók kitanulhas,uk a gépkocsi
vezetést teljesen díjmentesen. Eddig is 
igyekeztem a munkámat a legjobb tu. 
dasom szerint eh égezni. de ezentúl 
még fokozottabban fogok vigyázni 
mindenre, ami a népé, mert tudom, 
hogy ezzel is közelebb kerülünk a szo
cializmushoz. 

Sipos I\". László kocsivezelö írja a 
Hungária p. u.-ról: Pártunk vezetésé
vel építjük az osztálynélkülí társadal
mat, melyben minden ember egyforma. 
Még csak az út első részén tartunk és 
máris érezzük, hogy ez nem álom, ha
nem valóság. Bizonv;tja ezt az a sok 
lehetőség mely ma, a dolgozók szá
mára nyílik a tanulás terén. !gy pl. 

ÜZEMÜNKBEN VANNAK HIBÁK, 
DE PÁRTUNK ÚTMUTATÁSÁVAL, A SZTAHÁNOVISTÁK 

PÉLDÁJA NYOMÁN KIKÜSZÖBÖLJÜK 
Pártunk Központi Vezetőségének 

határozatát magunkévá téve tele
pünkön, a Terményforgalmi NV
nál arra törekszünk, hogcJ elért ter
melési eredményeinket elöbbrevi
gyük. Nálunk eddig 138 do:gozó 
van egyeni versen11ben. Négy él
mu11kásunk van, akik közül kettőt 
már el is vittek vállalatvezetőnek. 

Pártunk iránuvona!át és Rákosi 
elvtárs bölcs tanácsait követve, ver. 
senymunkánk alapja az utóbbi idő
ben már az egyéni verseny volt. 
Ennek következtébett a csúcsfor
galmat is minden akadály né'kül 
tudtuk lebonyolítani. Telepünk min
den dolgozója tudja, hogy elért 
eredményeinket elsősorban Pártunk 
nevelőmunkájának és hasznos út
mutatásainak köszönhetjük. 

Most továbbfejlesztjük eredmé
nyeinket. A zsákvarrodában két
százas brigád afakul, de a zsákvar
rónők már most vállalják. hogy a 
tervet tcílteljPsílik, még pedig je• 
lentékenyen. 

Az elmu/t szezonban még túln1/0· 
móa11 pénzakkordban és órabérben 
dolgoztunk. ezt azonban a köuet
kezö szezonban a norma alapon 
i•a'ó teliesílménpbérezés váltja fel. 

HIBA!NK. IS VANNAK.. ame'yet 
most a Pártunk Központi Vezető
sége határozatának megfelelően ki
küszöbölünk. Hiba volt, hogy az 
egyéni versenyzőkkel nem foglal
koztunk eleget személy:!sen és 
egyes kérdésekben nem világosílol
tuk fel öket kellően. 

A jövőben az eredményes!'bb 
versenymunka érdekében te/epiin
ket decenlra/izátjuk. Minden mun-

kalerületre egyéni versenyfelelőst 
jelölünk ki. A felelősök tanáccsa! 
látják el dolgozótársa 'kat, baj ese
té11 pedig azonnal értesítik a telep 
versenymcmkájának irányítóit. 

Eddig hiányosság volt az is, 
hogy a telepünkön levő négy tö
meg,zervezeti csoportot (MNDSZ, 
SZ/T, MSZT, MSZHSZ) nem von
tuk be a versenykiszélesitési mun
kába. De most felhívjuk az MNDSZ 
helyi csoportjának vezetőit, hogy 
legyenek segitségünkre. hogy min
den 11.öi munkás el{1/én( versen,11ben 
dolgozzon. 

A mcmkaversenyszervezés során 
legnagyobb problémánk a ,wrma
beuezelésnél fölöslegessé vált mun
kaerőfölösleg átcsoporiositása volt. 
Ezt a kérdést azonban már sikere
sen megoldottuk. 

Pár/vezetőségünk határozata ki
mondja, hogy a tervet az egyes 
dolgozóki(! fel kell bontani. Az 
egyéni uerseny alapja. illetve eióre
lendítöje pedig az öntudatos dof,:fo
zók eayéni kezdeményezése. Min
den dolgozónak arra kelt töreked· 
nie, hogy sztahánovista módon. 
sztahánovisla eszközökkel több és 
jobb eredmén11eket ériett e/. 

A SZTAHANOVIST/J, MOZGA
LOM l([SZELESITESE érdekében 
az iizemi párt és szakszervezeti 
csoportnak. de ugyan;gy az aklívá/1-
nak is eg111'itt kell dol(!oz,úok. Pár
tunk títmu/alása szerint, a Szovjet• 
unió nagy példái nc;omán, ígr1 a 
szocializmust hazánkban is hama
rosan m?gvalósithaiiuk. 811.UER 
JóZSFF üzemi párttitkár - term1J
lésfelelös. 

Sat,il,6,eo,islóifllt le,elei 

a munkás-üdültstésről 
Számos munkásle,·él érkezik szer· 

kesztöségünkbe Galyatetőn üdülő él
munkásainktól, melyben leírják azokat 
az élményeket, melyeket számukra a 
Párl és a szakszervezet lehetővé lett. 

Fekete I l l .  József (Hungária-kalauz, 
élmunkas) Galyatetőről ezt írta: 

,.E/elemben először iidü/ök ilyen he
lye11. Nem tudok szaoaknt találni 
azokra az élményekre, melyet számom
ra lehelőc•é telt a Párt és a szakszer· 
vezet Alig öt éue annak, hogy a 
S:wu1etunió dicsőséges Vöröshadserege 
relszaba.ditatta hazánkat az imperializ
mus jármai alól és máris lehetöué oált 
a dolgozóknak olyan üdültetése, amiről 
azelőtt álmodnia sem, lehetett. 

Gyönyörii /,jj es tisztaságtól ra-

gyogó palota. re1YJkír.,ü!i jó 1Jf't-tils. 
különféle szórakozi,sok !.Pszik kimond
ho/aflwzul em!ékemtessé iltn•tóúodiz
sornat. Ezrirt hazatéroe azon leszek. 
hogy kipihenten, új;ilt erővel a terme
lékenység jokozásáua/ köszönje'Tl meg 
Pártomnak és annak vezetőjének, 
Rákosi elvtársnok. ezt a ielej/he/et/en 
í:11.nényt 

A Galyatelön nyaraló 12 él - és 
ki,·álómunkás neyében írja Tóth Fe
renc kiválómunkás: 

A'z ill nyert tapasztalalokal, melye
ket a szakmai megbeszéléseken és kis
előadásoko11 keresztül surez/ünk meg, 
oisszatérue munkahelyeinkre, felhasz
náljuk és értékesítem jogjuk. Célunk 
az, hogy a műszaki értelmiséggel 
e,!yütt komplex-brigádokat alakítunk 
és együttesen uáUvetue dolgozzunk a 
szoóalizmusért. 

Az autotaxi NV bére!számolási 
osztályán serény munka folyik. A 
dolgozók íróasztaluk fölé hajolva, 
szorgalmasan munkálkodnak. Lát· 
szik rajtuk a nagy igyekezet és ko
moly munka '.endület. Altalában az 
egész osztályon rend, tisztaság 
tra lkodik. Ez az osztály nyerte el 
szakszervezetünk faliújság-vándor· 
zászlóját is. A fal iujságot olvasva. 
tapasztaljuk, jól érvénye3ül a kri· 
tika, önkritika. 

Fog'.alkozik a faliujság a munka
verseny kérdésével is, a kül- és 
belpol itikai helyzettel. Amelyik osz• 
tályon jó a munka, ott jó az irá
nyítás. A jó irányítás pedig azt bi
zonyítja, hogy jó az osztályvezető. 

Czingraber Matild, az üzem egyik 
legrégebbi alka'.mazottja, a jó mun
káért a mult héten kapta meg a 
kiválómunkás-jelvényt. Azonkívül 
szép összeg jutott neki a nyereség
részesedés-visszatéríté;ből is. 

Megkérdezem ezt az örökké vi
dám, mosolygós elvtársnőt, mondja 
el ő maga, hogy jutott dolgozó né
::,ünk eme legszebb kitüntetéséhez. 

Czingráber Matild a következő
ket mondja el: 

- Hogy hogyan lettem élmunkás? 
Megpróbálom saját szemszögemből 
nézve elmondani azt is, amit érzek 
1s az okot is. 

- Munkáscsaládból származom, 
apám lakatos volt. A felszabadulás 
nta vagyok az osztály vezetője. 

- Büszke és bo!dog vagyok, 
úgyis, mint kommunista, úgyis, 
mint nő. Büszke vagyok mint kom
munista, amiért élmunkás leheltem. 
Tudatában vagyok annak, hogy ezt 
�lsősorban a Pártnak, a Párt tani-

tásainak köszönhettem és csak má
sodsorban a végzett munkámnak. 
A Párt volt az, amely megmutatta 
nekem a h:elyes utat, amin járnom 
kell, hogy haladó érte!miség lthes. 
sek. És én megértettem, hogy a fej
lődésben nincsen mcgá:liis, nincsen 
pihenés. Mind�n öntudatos dolgo
zónak, legyen az férii vagy nő, kö
te!essége a terme!és frikozása ab
ban a biztos tudatban, hogy ezzel 
a szocializmushoz vezető utat rövi• 
rlít i  meg. 

- Ez a cél, a szocializmus el
érése volt mindig a vezetőm, úgy 
az én munkámban, mint az én irá
nyításom mel'.ett dolgozó bérelszá
molási osztály valamennyi dolgo
zójánál. Határidijs munkánk mellett 
is részt vettünk úgy a sztálini, mint 
az egymásközötti egyéni és más 
osztállyal a munkafegyelmi ver
senyben. A sztá'. ini felajánlásunk 
egy részét december 21 -e helyett 
december l -re teljesítettük. Fel• 
ajánlásunk másik részét hétről hét
re túlteljesítettük. A munkafegye'mi 
versenyben is szép eredményt ért 
el az osztály. 

- Boldog vagyok, mint nö és 
beval'.om, hogy ebbe a boldogságba 
hiúság is vegyül, amiért a válla. 
latnál engem ért az a kitüntetés, 
hogy az első nő-élmunkás lehettem. 
Remélem. hogy a vállalatunknál dol
gozó többi nőelvtársaim is mögém 
sorakoznak és versenyezni fognak 
abban, hogy ne sokáig maradjak 
egyedül élmunkás, megmutatván, 
hogy mi nők, méltók vagyunk a 
szocial izmust építő és békét vc\dö 
munkánk révén az alkotmány-biz• 
tosította egyenjoguságunkhoz. 

IJJÍTÁSD ... ff1ffAL SEGiTEM 
SZTAHÁNOJ"ISTÁINKA T 

- mondja Dudás Pál főmérnök elvtárs 
Az üjítómozgalom kiszélesítésé

nek rendkívül nagy a jelentősége 
nemzetgazdaságunk fej lődése és a 
termelékenység előmodítása szem
pontjából. Ezért az új ítómozgalom 
központi kérdés minden üzemben, 
minden munkahelyen. Ez a meg
gondolás késztette a Középmagyar• 
országi Közraktárak NY vezetőit 
is, amikor január 7-én Ujítókört 
alakí tottak, amelynek a vezetésével 
Ladányi István osztályvezető, több
szörös újítót bízták meg. 

Az NY 1. sz. telepén legutóbb 
Dudás Pál főmérnök elvtárs való
sított meg nagyjelentőségíi és nagy 
értéket megmentő új ítást. Dudás 
elvtá rs, aki 

t.itünő ,nÜS!Zahi ve11,ető, 
így nyi latkozik üj ításáról: 

- Jelentést kaptunk, hogy a siló
ban tárolt nagymennyiségü áru be
melegedett és annak sürgős meg
iorgatása váll szükségessé. A fel
melegedett árut azonnal levegőre 
kellett juttatni s e célból a követ
kező újítást hajtottam végre: 

A siló mel letti Mitart raktárban 
eífv iizemenkívüli elevátor ál lt. Ez 
a multban a Mitart raktár vízszin
tes szá ll ítószalagját s azon keresz
tül a két épü let között levő rakodó
hidat látta el áruval. 

Az elevátor!, úgy lattam. csekély 
költséggel be lehet építeni a siló 
alsó sz;ilag elevátorába. A két rak
tárt elválasztó falat tehát áttöret
tem, csövet helyeztem a nyílásba, 
miáltal a siló alsó szalaga összeköt
tetésbe került az elevátorlábbal. 

Elgondolásom az volt, hogy az 
így befűzött szál lítószalagoknak el 
kell bírni a kétirányú megterhelést 
is. Igy a szállí tószalagoknak úgy 
az alsó, mint a felső oldalát külön
külön ki lehet használni. 

Az áruátdobást pejig úgy oldot
tam meg, hogy egy k'dobó kocsit 
szerkesztettem. !gy biztosítva volt 
az a l�ó szalag kidobása és most 
már csak a szalag irányát kel!elt 

megfordítani. Ezt a hajtószíj meg• 
csavarásával értem el. Most már 
csak az volt hátra, hogy az áru le
folyása biztosítva legyen a száll ító
sza lag a lsó oldalára. 

Ezt úgy értem el, hogy a meg• 
levő siló kifolyócsövet megcsapol• 
taltam, egy subert helyeztem bele, 
ferde csővel, aminek a végén túl
dobást biztosító kocsi van. !gy ve
zettem az árut az alsó szalagra. 

Az áru móst már a szalag m'nd• 
két oldalán haladt s az  újításom
mai a szál l ítószalag kapacitását 
1 00 száza lékkal növeltem anélkül, 
hogy több gépi erőre lett volna 
szükség. Az áru most már kétirány
ban mozog, több levegónöz jut és 
a siló a régi lóerőt kitevő szükség• 
lel mellett két művelet helyett, hár
mat végez. Vagyis: kitárolást, ros• 
lálást, eleválást. De át lehet á l l í
tani a siló működését mind a két 
oldalra, hogy eleváljon és közben 
ki is tároljon. 

Ujításom lényege, hogy idő és je
lentő munkaerőmegtakarítás mel• 
lett, nagymennyiségü árut lehetett 
és lehet a jövőben is megmenteni 
nemzetgazdaságunk számára. 

Ujításommal segítem sztahánov• 
istáinkat abban, hogy még több, 
még jobb eredményt érhessenek el 
és ezzel megrövidítsék a szocializ
mushoz vezető titunkat - fejezte 
be nyilatkozatát Dudás elvtárs. 

Felhíi,á11 

A Szállitómunkások Szalcs7ervezete 
felhívja az összes tagdíjbefizetö helyek 
vezetőinek, valamint a tagság figyel
mét is arra, hogy a szakszervezet már
cius hónapban átter a fizetésszerinti 
egységes havi tagdíjbeiizetésre, Ezért 
felkéri a tagdíjbefizetéssel hátralékban 
levő tagokat, hogy az esetleges zava• 
rok elkerülése végett március 1 5-lf 
rendezzék az elmaradt tagsági díjak 
befizetését. 

Éljenek a szocia l i sta építés élenjáró harcosa i ,  a magyar sztahánovisták l 
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Papp Lás•ló s•aktárs l.épviseli 
a gépjá1•,n ííve•etőliet 

A váltóőr 

A rtáros sok pontján, ahol számos 
viUamoskocsi halad át a váitó.kon, ke
resztezéseken, ahol c,z egyik kocs, 
jobbra megy, a másik balra, fennaka
dás n1hkül és bizronságosan ott áll hi
degbe,,i, melegben. esőben és hóban az 
időjárás minden szeszélynek kitéve a 
váltóőr. ügyel arra, hogy a forgalom 
meg ne akadjon egy percre sem. 

120.000 
közlekedési kihágás u S•tal1,1inovist11 Ko,1,lerencián 

A hónap végén hatalmas jelentő
sé�ű eseménye lesz fővárosunknak, 
a „Sztahanovisták Konferenciája", 
amelyen Papp László �ztahanovista 

· gépjárművezető képviseli szakszer
vezetünket, akit az „ország leg
jobb gépjármüvezetője" cim elnye
résére is felterjesztettünk. 

Papp László szaktárs régi szak
ember és már 1 949-ben élmunkás
jelvény kitüntetési kapott, azóta 

. még szorgalmasabban dolgozott, 
mint annak előtte, tudván azt, 
hogy az élmunkás- jelvény, de első
sorban a párttagság arra kötelez 
minden dolgozót, hogy élen járjon 
a terme.l&sben, eg) re jobban elsajá
títsa az ideológiai képzés mellett a 
technikái. 

telét vá l la lta 6s az á l tala vezetett 
Répjármíí iizemanyagfogyasztását 

32 �z.iízalékkal redukálta 

Ezzel a 1 30.000 km-es teljes it
ménnye! kétségtelenül bebizonyí
totta Papp László szaktárs, hogy 
a szovjet gyártmányú gépjárművek 
a vi lág minden eddigi gvártmá
nya inál  jobbak. Dacára  30 q ön
súlyú hatalmas gépjármiínek és a 
6 lt hengerürtartalomnak, most fut 
csak a második garnitúra gumiva l 
és 1 00 km-re eső üzemfogyasztás 
átlaga 23 és félliter. 

Kiváló eredmény. 

Vál!óőr. Ugye m '/yen. egyszeriien 
hangzó szó? Egy f-orgalmi egyenruhás 
embert jeleni, aki zászlóval. vagy lám
pával a kezében irányft, akit a kocsi
vezetők és a ka,Lauzok - tisztelet a 
k;vetelnek - alig vesznek észre, ami
lwr a kocsijukkal mellette e/haladnak. 

A közlekedési k ihágások, össze
ütközések és ba lesetek e lblrálásánál 
;gen fontos szerep jut a másodfokú 
iendőrbíróságnak, ahol már nem 
jelennek meg a felek, hanem az  
előző tárgyal ások i ratait v izsgál
ják fel ü l. 

j.'\.egszünl ezen fellebbviteli bíró
ságban is az a merev paragrafu
sokhoz ragaszkodó á l láspont, jog
szabályokhoz va ló lélektelen a lka l 
mazkodás és  a dolgozók i t t  is e l 
foglalták az őket megi l lető. helyet. 

esetben tárgyilagosan, a való

ságnak megfelelően bírálják el. 

A mulllal  szemben nagy 

előnyt jelent az, hogy a jármű
vezető kartársaknak módjuk van 
a rra, hogy az I. fokú tárgya lásra 
egy másik, lehetőleg tapaszta lt  dol
gozcitársukat elvigyék magukka l é� 
kérhetik annak szakértőként valo 
kihal !gatását. Ezzel l ehetővé válik 

mindkét fél részére a tárgyilagos 
döntés, .mert a rendőrbíróságolmak 
nem az a cél juk, hogy mindenáron 
büntessenek - miután annak lélek
tani hatásáv0.l tisztában vannak, 
- hanem elsőrendű feladatuk a 
nevelés. Mi megvizsgáltuk a gépjármű 

jelenlegi á l lapotát és megál lapítot
tuk, hogy úgv külsőleg, mint a mo
tor á l lapotát tekintve, még 1 00-
150.000 km megtehető, noha Papp Hogy Papp László megfelelt ezen 57aktárs csupa szerénységből 

követelménynek, bebizonyította az- 75.000 km-t vá l lalt. Papp szaktárs 
zal, hogy a „Ziss" szovjet gyárt- ezen tel jesítménvén keresztül bebi
mán} Ú 6 literes gépjárművel eddig zonyítotla, hogy érdemessé vá lt 
l30.000 km-t teljesített. Karambolja, . arra a biza lomra, hogy szaktársaín-

Né,zziik meg közelebbről ennek a le
becsült zászíós, lúmpás dolgozónak a 
munkáját és annak jelentőségét. Néz
zünk körül oz Orczg-teri angal-uálló
nál. az Endresz Györgg-léren, Sül! 
!(álmán-téren és minden váltónál, ke
re:;2/ezé,rnél, ahol -.,áUóőr a figyeimé, 
legébereb/Jen arra fordítja, hogy o 
kocsivezetö kartársai nyugodtan és 

b ·ztonságosan haladhassanak kitiizö/1 
céljuk felé, hogy elszáUíthassák azt a 
sok-sok ezer dolgozót, akik özönlenek 
a munkahelyük felé, mint a szorgos 
ha11g_yák és építik a jövőt, a szncialista 
országot. 

A szakszervezetünkbe tömör[ilt 
közlekedési dolgozókat egy koc· ive
zető és egy gépkocsivezető kartár
sunk képviseli és mint szakértők
nek, a bíróság minden esetben k i 
kéri véleménvüket. De rajtunk kí
vül ott vannák a többi közúti köz
lekedésben dolgozók képviselői is, 
akik a taxisoffőr, a teherfuvarozó, 
a zá l l itómunkások részéről adnak 
szakvélemén} t olyan esetekben, 
amikor érdekelt a tárgya lásnál. 

Ezért kel l  nekünk köz!ekeJési jár
művezetőknek a bíróságon vató 
rr ,0lló magatartásunkkal segítségül 
s70l gá l nunk az igazságos ítélet 
meghozatalában, mert az önkritika 
n i ir.dig és mindenhol helyénva ló és 
szükséges. 

' sérülése évek óta nem volt, gépjár- 1 kal a Sztahanovisták Konferenciá. 
művével további 75.000 km megté- ián képviselhesse. 

A vátfóör is építi az országot és a 
szocializmust éppen ágy, ahogy mi is 
épíljiik. 

Az a jelentéktelen ember, akit sokan 
úgy lenéznek a 'kapcsoló mellöl, aki 
nappal a váltóvassal.,tis a kis voros 
záslóual, éjjel az olajlámpával irá
nyítja a forgalmat, mindaddig olt van 
a hel.11én; amig az uto!so kocsi el nem 
halad a vállán. uagi keresztezésén. 

A rossz idÓjárástól egy fííte/len 
deszkabódé r:édi, ahonnan minden 
egyes kocsi közeledésekor kijön és 
mel(m1u.11.tató ;elzésekel ad. a kocsi 
vezetőnek. Ezek a jelzések akár sza
bad. akár álli jelzések, kifejez;k a 
vá(tóőr m,m�ájónak lényegét. 

„en váltóőr, itt t'Gfl.f/Ok, t<igyárok 
rád, vigyázok a forgalom bizlonságo
rnbb le/Jo1111o{ílására, vigyázok á vál
lalat /!tlajdonára. melq efl11úttol a 
szocializmus/ építő népünk vaf[yona ös. 
,•i(!yázok (1 dol.�i:ó nép életfre. Tu
dom ozt. hogy nálunk a legfőbb ér/ék 
az ember." 

Papp László. �fvtárs képviseli a qépjár müve�etöket a sz-tahánoviJták orszác;aos 
tanéicskozasán. Papp szaktárs élmunkás és a képen látható .. ZisS"'•ayáf'tmányú: 
szovjet hatliier-es qep/ármúvel eddiq 1 30.000 kilométert teljesitett. amellyel 
eqyben kézzelfoqhatóan bebizonyította a szovjet qyartmányú qepjármüvek 

�ivátosáqát. 

Mégis elöjordul az, - főleg a kacsi
veutök részéről -. hogy tilos ielzés 
esetén szidalmazzák és sértegetik a 
t<á//óört, hololl fthetséges. hogy ugyan
akkor jelzésé,,et egy súlyos balesetet, 
t'a.gy összeiíikö!'.isf előzött- meg. 

Elvtársak! Forgaln,; dolgozók! Ne 
értékeljétek le a t•áltóörl. ne nézzétek 
azt, hogy fiatal, vagy idős, sem azt, 
holl.y nö, vagy férfi. Lehet. hogy fiatal 
még, gyakorlatlan és kisebb hibákat 
efköuet, ilqenkor ne szidalmazzátok. ne 
sértegessék öl. ne vegyétek el a 
mun.kaked,,ét, figyelmezfessétek inkább 
néhány jói11dufatú szóval, ö azt szfo,,. 
<en fogja venni és a jö,,öben már job
ban fogja végezni mcmkáját. 

Tapasztalat�serén 
Pé�sett 

Reggel 7 órát mutatott a z  újjá.épí
tett Keleti pályaud,·ar homlokzatán 

·-az óramutató, mikor az indulási old�! 
elöcsarnok!iban egy kis csoport gyüle
kezett. A csoporl nagyobb részén a 
Fővárosi Autóbusz Községi Vál lalat 
sölétszürke bundája, hónuk alatt kis 
r.somag, aldaláska vagy kis szolgálat i  
táska a kezükben. Pécsről. a Mersek
.ről. gépkocsi típusokról beszélgetnek. 
Nem kell különösebb érzék hozzá, 
hogy a körülöttünk ál lók megállapít-

- sák: tapasztalatcserére utaznak Pécs
re-e Gépkocsi\·eze(ők, vonalszerelők, 
m íívezetők, egy mérnök és a Közleke
dési Szakszervezet egy kiküldöttje. 

Az á l lomáson a pécs.i elvtársak kis 
társasgépkocsija várta az érkezőket. 
-/vleg-szorilolták egymás kezét Buda-
-pest és Pécs autóbusziorgalmának 
dotirozói és már az úton, be a ga
rázs felé. meg'indullak a kérdezőskö
dések, beszélgetések. 

A tapasz(afat�sere 

� . )'.écsi garázs és miíhely megtekin
tésevel veszi kezdetét. Kicsik a mére
tek, de jó &Z elhelyezés, ·aránylag jól 
felszerelt a mühely, á l lapítják meg a 
pestiek. 

Az egyik autóbusz éppen generálja 
vitás a latt á l l .  Serényen dolgoznak 
rajta a szerelők. Sürgős a munka, 
mondják, még kevés a kocsiparkunk, 
bár · már régen túlszárnyaltuk az 
1938-as mennyiséget. Tov/Íbbhaladva, 
egyszerre mintha parancsszóra állt 
volna meg a pestiek csoportja. Az 
egyik kocsin ,·alami érdekesség ra
g�dt� meg a fig,·e lmüket, kipuffogó 
gazfeket fedezlek fel rajta. Előkerül-. nek a ceruzák .és a jegyzettömbök. 

„hiszen most próbáljuk ezt mi is a 
hegyi kocsijainkon·•. 

'\em sol<kal Iá,olabb ettől a kocsi
tól egy molorkiemelésen Iáradozndk 
a helyi dolgozók. Itt egy hiányosság
ra mutatnak rá a pe_sliek. Egyszeríi 
szerszámról van szó, ami könnyebb� 
teszi a munkál. Pil fánalok alatt le
rajzolják és megmagyarázzák. Éz is 
időmegtakarítást fog jelenteni szá
mukra a jövőben. 

A garázs és műhely megtekintése 
után egy komoly hiányosságra hí, la 
fel a pécsi elvtársak figyelmét Bor
bély Gyula elvtárs . .  a Fővárosi Autó
busz K.Y üzemoszlály-yezetöje. 

A pécsi garázsban ugyanis nincs 
éjsz.akai kocsivizsgáló csoport, ami, 
m int mondotia, különösen hegyijára
toknál nélkülözhetetlen. Ezzel a kér
déssel természetesen fogla l kozni kell 
Péc$en az il letékeseknek. 

Az idősebb váltóőr kar/ársakat is be· 
c<üljétek meg. ö, bizonyára bete(!sell.
höl, ,,ag11 egqéb ok/Jó{ C'égzi a vá;tóőri 
s;,r,/f!á1atot. Neki már többét•es tapr>sz
talata van a forgalomnál, amit ha átad 
a fiataloknak, felhasználhatják. 

Eh-társ! Amikor -a uáltóilr mellet! e1-h�la1sz, ae _ szégye/d egy fejbkcentésse/ ko_szollle.m ot. Ezzel köszöntsd a do/go. zot, e_zzeL ismered el munl,,jját és ezzel egyúttal elismered az( is. hog11 nincs f_eisöb_brendii munka, csak mu,;ka van es mmden munka, amit becsületesen és jól efoégziin.k az ö1éves terv sikerét a s;wcializmus mielőbbi megt•alósuli sát segíti elő. 

Csi llag ehfárs 
a �zo�jet oniób„Ji 
fa pa„zrala fairól Délután és m�s11ap egész napon az 

útYO!lalakat járták a vendégek. Fel a Február 6-án a Sporttele~n a Mec�ekre, Mecsekszabolcsra, stb. Fel- MSZT ,,� 
vál tva ültek a vezetők mel lett. hogy 

.. . , reudezésében ünnepélyes 
megfigyeljék munkájukat. Sokat tal)ul -

kuls5,segek. között tartotta meg a 
tak, sokat láttak. Biztosan, nyugJd- S_zovJetl!-nwban járt CsiUag Mik

tan vezetnek a péc$i gépkocsi\ ezetö los elvtari;. beszámolóját tiapaszta-
elvtársak a si!alp;ikkal · símá,·a csi- latai�ól. 

gyelmezetlen pécsi járókelő. A szu:es _beszamolo mmdazok-
Hamar éltelt a másfél nap és mi- 1;ak, akik Jelen voltak, különös 

Kihágások megoszlása 

Ez az  eljárás nagyban elősegíti a 
közlekedés rendjének biztosítását 
és a közlekedésben dolgozókat az 
okta lan zaklatásoktól megvédve, 
igazságos ítéletekkel neveli és 
tan ítja .  

A SZOCIALIZMUS ÉP ITfSE a 
közlekedési dolgozók részéről i s  
megköveteli az anyaggal va ló szi
gorú takarékoskodást, mert az egvik 
dön lő f Pltétele a tervga;dá lkodás
nak, de még fokozottabb követel
mény a legdrágább kinccse l ,  a 
legfőbb értékkel ,  az emberi élettel 
való takarékoskodás. Es amikor 
ezeken a tárgyalásokon felsorakoz
nak előttünk a képek, akkor bi
zonv szomorúan á l lapí thatjuk meg, 
hog·y nem mindannyian tettük még 
magunkévá ezt a követelményt, a 
szocia lizmus építésének ezt a fon 
tos lételét. 

Az elmult évben ugyanis 1 �gy
budape t területén az  összes kihá
gások száma több volt 1 20.000-nél 
és ebből a közlekedési kihágás, 
amelyet v i l lamos. autohusz, sze
mély- és tehergépkocsik követtek el ,  
kevés h ijján 20.000. 

Tárgyilagos elbírálás 
A közlekedés terén előfordu ló ki

hágások száma val ljuk meg ős,:in
tén, indoko!atianul nagy, mely kö
rülmény az i lfetékeseknek komoly 
gondot okoz. Miután a szabá ly
szerű - közlekedés problémájának 
megoldá át mi közlekedési ,Jolgo
zók szívünkön viseljiik, igy feitétle
nü l  szükségesnek és i ndokoltnak 
tartjuk, hogy végre rend legyen a 
mai tűrhetetlen nagyszámú közle
kedési kihágások területén is. 

Az élet és vagyonbiztonság foko
v.ottabb védelme érdekében sor ke
rülhet az  egyes útvonalak közúti 
forga lmának újabb szabályozására 
i s, mert lehetetlen á l lapot az, hogy 
egyesek, akár j árművezető. va�y 
gyalogjáró, önzően vis zaéljenek a 
demokrácia adta jogokka l, a kö
zösség rovására. 

Tel jesen v:;ilótlan az  a rosszmdu
latú beá l l ltás, hogy a közlekedés
ügyi rendőri büntetőbíróságok hó
napokra szóló sza baclságvesztéss�l 
büntetnek, mert az i lyen ostoba h1-
resztt>lést az előbbiekre való hivat
kozássa l ,  minden · esetben módunk
ban van és kötelességünk is vissza
utasítan i .  sőt a p rovokátorok ellen 
megfelelő elj á rást a lka lmazni. 

Kívánom a kartársaknak, hogy az 

itt felsoroltakat teljes mértékben 
hasznosítsák úgy maguk, mint a 
közösség javára és napi fárasztó 
munkájukat a jól e lvégzett munka 

érzésének tudatában folytassák. 

A szü1há1•0„ista 

gvpjárna1Í,tetr,etó 

S211ktársai11k körében egyre ;ob-
han mean_11ilvánul a:z érdeklődés a 
büszke szfahánovis/a cím elnqeré
<éért. Senki előtt sl11cs a lehetőséR 
kavuia bezárva a · cím elm;erését 
illetően. de miuel az utóbbi időben. 
tiibben fordultak hozzánk azon kér• 
déssel. hogy mit értünk sztaháno
uista foJia[ma alatt, közöliük az 
alábbiakat. 

Sztuf1ánovistának minősíthefö 
minden olyan J!épiátművezető. aki 
l literen aluli hengerűrtartalmú 
gép;úrmüvel legalább 80.000 km-t 
teliesített egyszeri gumigarnitúra 
váltással, f!enerá/Javítás és fődarab 
csere nélkül. 

l-től 1 és félliter hengerúrtar
talmú kocsival lef!a/ább 100.000 
km-t egqszeri l!Ufll/l!arnitúra vál
tással, aeneráljavitás és jődarab
csere nélkül. 

Továbbá minden ólyan. gépjármíí.
r,ezető, aki JOG.OOO km-t leljesíte-tt 
bármilyen g{lártmányú gepjárművé
_,e/ ugyancsak generáljavítás és 
fődarabcsere né/kii/. 
Aki a szállítás helqes mef!Szervezé
sére tett otvan észszerü iavaslalot. 
amelynek a/apián_ az önköltség nagy 
mértékben csökkent. 

Minden o{f/an teherszállító, vagy 
taxivállq!atnál míí.ködő szaktár
sunk, aki a bevételi terv ráeső ré
szét rendszeresen 200 százalékÍR 
leliesíli. 

Minden olyan gépjá.rinüvezető
r;/lfa/ó szaktárs, aki az utánpótlás
oktatás terén kiváló eredményeket 
orodukált és az általa oktatott flép
iármifoezetők lef[alább 80 százaléka 
.�ikeresen vizs1<ázolt le. 

Az üzemi bizottságok és a nép
nevelők nyujlsanak támogatást úgv 
szóban. mint irá ban ezen önző 
gúndolkodásmcid megvá ltoztatására, 
mert az .események tárgyalása so
rán olyan esetek is előfordu lnak, 
amelyekre emberileg nincs rnagya
rázat. Az eseményt megelőzően 
ugyanis semmi zavaró körülmény 
nem játszott közre, a j ármü tech
n ikai lag rendben volt és ennek ,Ja
cára bekövetkezett a ba leset. Az 
i lven és ehhez hason ló események 
tárgya lásánál k ia lakul ccry olvan 
á l l ,bpor>t .  miszerint az érd;kelt ]ár
müvezelőt ú jabb orvo5i és képesség
vizsgá latnak kellene a lávetni és 
kedvezőtlen eredménv esetén in
kább ,mis munkaterületre áttenni, 
nehogv sú l) osabb természetű ese
mrnyek előidézője legyen. 

Akik a fenti teljesítmények eléré
sének időszakában betartották a köz
ponti forgalmi szahá{flokat és akik 
ellen rendőri eljárás nem volt, ka
rambolból va1<q sérütésből kifolyó
lag. 

_ E�y_-két sz�Yal, e17y-ké_t vonással 
rogz1lik a latottakat „szükség lesz 
erre" - mondják szinte egyszerre :_ 

szolt szerpentinen is. Egyhangú azoll- Csillag elvtárs na.gy érdeklődés
baf!. a ,_Panasz�k. amilH?r á helyi járó- sel kísé;t beszámolójában beszélt kelokrol beszelnek. .,Nagyon fegyel- az utai.asukról a Szovjetunió techmezetlenek az. utc_án _ - mon�oga_tják nik�i , csodái�ól, a . többmilliós -: telJe�en ra1)kb1zzak az eletuket. l13kosu Moszkva közlekedési rendM, vrgyazun� 1_s, mert tudJuk, hogy jéről, a szovjet nep 'l t · .. 1 legnagyobb erlek az ember, de ha Sztálit 1 

. . e J ero „ es 
egyszer a fek nem engedelme�kedik? k 

1· e '71:�rs S�illete,:mapJaval 
- akkor drágán fog fizetni egy ie-

1 

apcso�atos unn:pseg�kroL 

kor elbúc_súzva a p

. 

écsi s.zakt�_rsak
. 
tói, elm_enyt . nyujtott,, m

. 
ert mindaz, 

vonalra ull a kis cs.oport oszinté,1 amit Csillag elvtars elmondott a me�ál lapítottá_k, hogy nem 'vált hiáb�- �egval�sult szocializmus országá,valo az ut�zas, mert $.Okai tanultak, nak gyozelmét és népeinek boldog de amint erzlk, tanítottak is. gondtalan életét hirdeti. 

A Kö%LEKEDESOGY! REND-
őRBIHOS AGOK ·a tárgyalásra 
kerülő eseményeket minden 

Mindazok, akik ezen köuetelm,. 
1111eknek me1<felelnek, méltán lehet
nek b_üszkék a sztahánovisfa címrl!. 

A Magyar Dolgoxók Pá rt ia �  R á ko s i  M á t y á s  elvtá rs 
előre az ötéves terv győzelméért ! 

vezetésével 
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Sztahánovista kultúraktívák 
a termelésért 

A ,'\,Iagyur l(öz/ekedési Alkatma
;wltak Szakszervezetének Kuttúr
oszfti�[!li cé�ut ützte ki. hogy kulfúr-

. aktwait ravezeti arra. hogy a kult,irmunka mellett a termelés 
eme/1se i� igen fontos és lényeges kfr�er lppen ezért a kultúrfele.: 
!0s1 ertekez!eten minden erőnkkel 
azon vagyunll, hogy ezt a kullúr
fe!e/őseink magukévá tegyék. 

Pártunk irányelveit, célkitúzéseit 
kul�tiraktíuáink megértették akkor, 
wmkor maguké'vá tették a termelé
kenység fontosságát. Minden kul
trlraktfoa tisztában van azzal, hogy 
egyetlen tit a szocializmus felé, ha. 
a termelésből mindenki úgy veszi 
ki a részét, ahogy azt· a közösség 
erdeke megkívánja. 

Itt van például 

Tor1•ai László 
elvtárs, Szépilona kalauz-élmun
kása. Munkaversenyben hibapont 
ni!kii� dolf!ozott. A munkaverseny 
e�ott !s k_etszer kapta meg a minő
seg1 1elvenyt az udvariassági ver
-seny során. A sztálini múszak alatt 
118 százalékos teljesítményt ért el. 

Nem véletlen, hogy Tornai elvtárs 
Szépilona pályaudvaron kultúr
vezetüheiyettes, aki egyben aktív 
kulfúrmunkát végez, mert emiek a 
kettőnek ismerete tette lehetővé, 
hogy megértse: a munka termelé
kenységének emelése mindenki ré
szére fonlos feta.dal, mert enélktll 
nem tudjuk felépíteni a szocializ
must, 

Vagy 
Gali János 

elvtárs, kiváló munkás, mint a 
FVl(V munn.aeröfele/öse kiváló 
munkát_ végez, A munkaerőgazdál
kodás szempon:tjából olyan munka
módszert dolgozott ki, amelyet más 
vállalat is átvett. Kultúrvona/on 
elf_.yi� �egkitünőbb aktfr1ánk. A kép
z.omuveszcsoporfunk politikai fele
lőse és az ö nevéhez füzödik a 
•képzömtivész-csoportunk újjászer
vezése. 

E két példa minden kullúraktíva 
előtt mintaképül áll. [;·ppen ezért 
bü:zkék t•agyunk rájuk és igyek
sz1mk ·munkánkkal. tanításainkkal 
elősegíteni. hogy minél több ku/ttir
aktivára büszkék lehessünk. 

Derűs, életvidám emberekké leszünk 
az MH K-mozga lomban 

(Mu,tl1áale11,I) 
A száll ítómunkásoknak a mull- kemény, harcos és semmi nehézség

ban nem volt módjukban, hogy test- tői vissza nem riadó dolgozókra 
neveléssel foglalkozzanak, testkultú- van szükség, 
rájukat fej lesszék. Most az MH K 
sportmozgalomnak az a célja, hogy· A Szovjetunió vezette béketábor 
a dolgozóknak sportolá�i lehetősé- erős és legyőzhetetlen. De a Jegyőz
get nyujtson és a sportot velük hetet lenséget biztosító erő ál landó 
megszerettesse. Az MHK sportmoz- és kiapadhatatlan  forrása il dolgo· 
galom a békés a lkotó munka foko- ·zók harcra, védelemre kész öntu
zott védelmére is előkészíti a do!- data. Ezért Pártunk határozatát va-
gozókat. lósítjuk meg, amikor csatlakozunk 

, az MHK mozgalom öntudatos tö-
Mi, szál lítomunkások, a kocsin megeihez, !gy válnak valóra minszállításközben is tudunk harcolni den tekintetben szeretett vezérünk, a békéért, gyorsabb szállítással, ki - Rákosi Mátyás elvtárs szava i : ,,Mi 

ta rtó munkával, De az MHK moz- nem rés, hanem szilárd bástya vagalomban ezeken tú lmenően meg- gyunk a béke frontján." Jgy min· szerezhetjük azokat a tulajdonságo- den szállítómunkás önmagával és kal is, amelyekre, mini jó szocia- hazájával, a népi demokráciáva l  lista dolgozóknak szükségünk van. szemben teljesíti kötelességét, 
De:űs életvi�átn em_berré uálik az, amikor csatlakozik az  M!i K sport-
aki _a sportefet_b';!i _re�zt vesz. rilC>zga lomhoz. 

Partunk celkit uzesemek a megva-
, Jósílásához, a béke véJelméért foly

tatott harc sikeres továbbviteléhez: 
Divisch József 
sportfelelős 

Levél egy gépjármüvezetöhöz ! 
Kedves Szaktársam! 
Nem tudom, hogy mi késztette 

magát arra, hogy 1950 január 9-én 
19 órakor a Miksa-utcából jövet a 
Barcsay-utcában a körút felé klfor• 
dulva legkevesebb 30-as tempóval 
fordult ki irány és dudajelzés nél· 
kűl. Arról nem is beszélek, hogy a 
hátsólámpáját véletlenül elfelejtette 
meggyujtani. Abban a pillanatban, 
amikor mi páran veszélyezettek 
láttuk, akaralunk ellenére, a népli
geti versenyek jutottak eszünkbe, 
amikor a versenyzők élet-halál har
cot vívtak az elsőségért. 

Mi, akik ezt láttuk, meg vagyunk 
győződve, hogy maga nagyon jó ve
zető és talán még a Caracciolát Is 
megelőzné 5 tonnás Diesel autójával, 
De legalább a versenypályán produ• 
kálja magát és mutassa meg, hogy 
maga milyen gyorsan tud hajtani 
egy öttonnás Diesellel. 

Kedves Szaktársam! Maga elfelej• 
tette, ho,:y a kezeire bízott gép· 

kocsi nem valami kizsákmányoló 
kapitalista vállalaté, hanem a népé, 
az enyém és a magáé, meg mind• 
annylunké, amire fokozottabb gon
dossággal kell vigyázni_ Maga nem 
törődött azzal sem, hogy esetleg elüt 
valakit, vagy kárt okoz a kocsin, 
ami által az kiesik a termelésből 
és ezzel megkárosít mindnyájunkat
De nem törődött azzal sem, hogy 
esetleg emberéletet is követelhet 
az ilyen őrületes felelősségnélküli 
rohanás, hOlott tudnia kell, hogy a 
demokráciában a legdrágább kino-;, 
amint ezt bölcs vezérünk, Rákosi 
eh·társ rnáT annyJ,izor tudatosftoth: 
az emberi élet. 

Remélem, hogy ez a kis figyel
meztetés magé.hoz is el fog jutni és 
a jövőben meggondoltan és a köz• 
biztonságnak megfelelően fogja ve
zetni a magára bízott nemzeti 
vagyontárgyal Elvtárs; üdvözlettel : 
Giszvein József service munkás
VII-, Rákóczi- út 22- III. e. 18. sz-
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Anyaggazdálkodás 
Ez év eleíén felettes hatóságaink a 

közlekedésügyí minisztérium főosztá
lyaiban anyaggazdálkodasi osztályok 
szervezését rendelte el é.5 célíául az 
anyagtervezést, anyagelosztást, k�zlet
�a�dá lkodásl és anyagtakarékosságot 
1elolle meg. Ezek a szervek !elállilásuk 
óla több részletes brossurát adtak ki 
útmutatóul az anyagtakarékossáitra, az 
anyaggazdász-szen·ezet felépítésére és 
ügyrendjére és részletes ütemtervben 

Iparostanulók szakmai neyelése 
és képesítése 

- ha(áridők és felelősök kijelölésével 
- konkrétizállák a tennivalókat. Ellő! 
az időponttól számíthat iuk a tervszerű. 
rendszeres és 

irányított anyaggazdálkodás 
megindulását. 

Ha a szabványügyeket az anyaggaz 
dálkodástól elvonatkoztat juk - mert 
annak külön felelősi rendszere van -
akkor az anyaggazdálkodás feladatát 6 
csoport képezi: 

1, Anyagga-zdálkodási mozgalmak kompány_JeJJeq6t m�qszUntetve azokat állandóv.a kell tenni - mLJnkaversc-nyek formájában is - és a szakszervczcLek támoqatásávaJ tömegmozqalommá kell enni. Ezek célja az anyaqnormák kidol• qo�ása, az anyaqfelhaszná!ás és selejt csökkentése. az anyaqmin6séq /avltása, fe'es:eQes készle ek meqszUntc ése anyaqvédefem és az anyaqmozqásoi.-' tervszcra té„ele legyen 2. Fefsóbb hatósáqaftik irányelvei sze, r:nt meg lce.l szerkeszteni .az anyaq. gazdáll,odás (lgyrendjé és az anyao-1:<ezelés végrehajtási utasi�ását. Fel kell cpftcni a he:yes anyaqgazdálkodási .szer• Vf:zetet, amely községi váltala onkónt ;i kllvetkezlS fcie!Gsöl<bl!I áJI· az anyagfelelc5s az anyaqel!átóosZtály vezetője az anyaqbeszcrzési-keze'.ésl és gazdái: kodási s�oloálat legjobb irány! óla Az anynqnormafeJelós az anyagnormákat szerkeszti. betartásukat el)enőrzl. A clkkl is"afele!c5s a lajs romokat szerkeszti és lajstromszámokat ad: a takarékossági felelős végül minden eqyéb anyagc,azdászati teend6 lntézlSJe. A selej ez6· és 
érté.l<esltlS bizottság feladatát neve Is 
mutatja. résztvevői az anyaqi. pénzilc,vl. 
Joq1 és e!!cnőrzési osz·a.1yokból. valamint �z érintett szakszoJgálatokból tevll
<lik össze. 

3. Meg kell szervezni a pontos és 
naprakt?sz anyacsnyilván·artást. amely a 
számvitel lrányetvcinck meqfefel6en az 
anyaqérték és Uzemi könyveléshez kaD
csolódik. a gépe:sttétt anyaqkönyve'és 
meao'dására és a készletnormak klszá.
mltására eqyaránt alkalmas. Az ors-zá
oos árulista szerkesztés afatt áll, 
.}melybe bele foqjUk kapcsolni a rész-
1etcs közleke(!ésl cikkjeqy:z:éket, 

4. Az anyaqnonnák a tervszerű taka• 
rékosság bázisai és a tem,clvényegy
séqre előre meqadJák a felhasználható 
anyaqra. a veszteséq. selejt, hulladék és 
Q}a4pabuait:>w:w e i).,,{l(U�W:t.J8AUZSSfl\ 
keretértékeke... Az anyagnormákat úgy 
az anyagtervek, m!nt kiutalások. anyaq
takarékossáqi verseny. 6nköJtségszáml
tás és ellenörzésben CC1yaránt felhasznál
hatjuk. Az atfogó (qtobális) anyaqnor• 
mák már elkészültek és most a szaba· 
tos anyagnonn�k fetvé e?e folyik rész• 
•etes mérések és számftások alapján. Az anyaonormák birtokában a tervszerű 
és takarékos anyagboszerzés üqy tör"6-
nlk, hogy a termelési terv időszakon• 
kéntl értékeihez az an-,agnormák köz• 
veti' ésével az any.aqszUkséqfetl tervet 
felál l ltjuk, amelyet a készlettel eqybe
vetve, kapjuk az anyaqbeszerzésl ter• 
vet 

s, Törekedni l<ell a leggazdaságosabb 
t?il'tll1��
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könnyOfémek alkalmazására, 
6, A szabAlyozatok egész anyagát. az 

anyagkezelés menetét és az anyac,szám· 
vitelre vonatkozó utasftá.sot<a• vállal3U 
viszonylatra kidolgozva a mOszakl k3· 
derek és a dolgozók széles t3megei felé 
okta'ni kell továbbképzések és (1J káda
rek formájában. Ezekben fol<ozott hanq
súlvt kell fektetni mindazokra az t .  
pontban foglalt fe�ad�tokra. am�fvcket 
a tömcqmozqalmak celjául is kitúztílnk. 

FÜLLER LAJOS 
versenyre hívja ki agépjármüszakma 

valamenn� hegesztőjét 

A szocializmus építésében a tanulás 
nem egyéni v.agy családi, hanem tárna
dalmi érdek. 

Az ipar tanulása terén a multat tel
jesen felszámcltuk, az „inas" megíelö
lés megszűnt, már nem daíkál többé, 
nem háziszolgája a „nagyságosasz
szonynak". 

Az iparoslanuló a szakmai képesí
tésre és a tanulásra áldozhatja idejét. 
A hároméves terv sikeres befejezése és 
�z ötéves terv Yégrehaítása, mely a 
dolgozók életszínvonalának felemelke
dés'ét sz,;,lgálja minden vcnatkozásban, 
szükségessé tette a sz.akmunkások 
nagyszámú képesítését azért, hogy a 
szakmui;káshiányt pótoln i  tudjuk, az 
ipar teJ lesztésének minden vonalán. 
Pártunk trányifásával megindult az 
·paroslanu'.ók szakmai képesítése. Az 
1950. fvben 26.000 iparostanulót kell 
fel\•enni. A Községi Közlekedési Vál!a
lah,nkra 2'70 iparostanuló íut, ennek 25 
stázaléka női iparostanuló lesz, akiket 
részben otthonban helyezünk el. 

lelen 'eg 
a l<öi'el<edési Vál 'a latal! nál 
lf'5 iparüstanuló van. Köztük női ta
nuló is (!skPtos), aki felveszi a szak
mai tanu'.ási versenvt bárme:y:k ta
nulé,vaJ. .:clenlegi ·1anműhelyünkben 
csak 60 tanuhít tudunk fog:atkoztaln· ,  
a többi tant.lcik pcor\uktív műhelyekbe 
segé<lek met :é vannak beosztva Ez év 
április hó l -re kész lesz a Pálffy-tele
pen egy korszerű tanműhely, ahol 200 
;paroslanulót lehet elhelvezni. 

.Jelenleg az elsőéves iparostanulók 
keresete a szociális juttatásokat nem 
számítva, havi 120 forinl. Minden ta
nuló dupla ebédet kap, azonk:vül mun
karuhát, tisztálkodásra szappant és 
lanfelszerelést, az otthonokban díjtalan 
ellátást. 

Minden iparostanuló havi 780 fo
rintba kerül. Ez év február 5-én a 
Rákosi Mátyás-tanulóvárosban orszá
gos konferencia volt, ahol minden tan
műhelyvezető és oktató megkapta az 
útmutatást, hogy szakmai téren a ta
nítást milyen vonalon kell vezetni. Az 
oktatók önfeláldozó, lelkiismeretes 
munkáján múlik a jó szakmunkások 
kiképzése. Jelenleg sok lakatos és esz
tergályos szakmunkásra van szüksé
günk. Az iparcstanulók heti 30 óra 
gyakorlati és 1 8  óra iskolai tanításban 
részesülnek. 

Ebben a tanító munkában részt kel l  
vennie minden öntudatos dolgozónak 
és szülőnek, mert mi még le vagyunk 
maradva ezen a téren. A szucializmus 
építésének kommunista módszere meg
követel i, hogy munkaversenyben gyor
sabban elérjük céljainkat. Szükséges 
hogy minden dclgozó és szülő a tanu
lást elöbbrevigye vagy segítse. 

Mit várunk  az iparostanu'ók 
tan,tása terén 

minden dolgozótól. Segéd mellé beosz
tott iparostanuló tanításától ne idegen
kedjünk, mert az ilyen idegenkedés a 
dolgozóktól nem tudatos ellenállás. 
Felelősséggel tartozik minden dolgozó 
a tanuló előmeneteléért. 

Ne hagyja a tanulót „elcsellengeni", 
legyen szakmai nevelője, ne arra az 
álláspontra helyezkedjen, hogy csak 
pofonnal lehet szakmai tudást nevelnl 
és a íóindu:atát csak azzal tudja meg-

Fii/ler La;os, a Teherfuvar NV mutatni, hogy a csikket odaadja a ser

népszerű dolgozója, aki a legkomp- dülő tanulónak. A legnagyobb baj az 

likáltabb múszaki kérdéseket is jáf- esztergályos szakiársaknál van. Idegen-
kednek a tanu!óktól, mondván, ők akkor 

szi könn11edséggel oldia meg, olyan vissza vannak tartva a terme:ésben. Je
hegesztö· specialitásnak számít, aki- lenleg még nem tudunk minden tanu
hez hasonló nagyon keués akad a nak külön padot biztosítani szerszám-
szakmában. gépek hiányában. 

Tudását nem őrzi mint titkot, Felszabaditónknál. a Szovjeluniónál 
ha11em áfa.dja azt a vezetése a/alt is fennállott kezdetben az a nehézség, 
álló szaktársainak és egymásután de ott minden dolgozó versenyzeti az
neveli a legkíválóbb hegesztőket. lán, hogy ki fog jobb szakmunkást ne-

Ha egy komolyabb probléma m�g- vetni és ez meghozt2 a gyümölcsét. 

oldásáról van szó, ahol a „tudomany A szülőknek ls ellenőrizniök kell 

megáll"' két szóval máris elintézi a gyermekük tanulási fejlődését. Allan
dóan legyenek érintkezésben az okta-kérdést. tókkal. Ne csak akkor érdeklődjenek 

A motorblokk, vagy szelepiilésen gyermekük tanulása iránt, amikor már 
mutatkozó hajszálrepedéseket épp- baj van, a tanuló elömenetelénél vagy 
oly szakszerüen hegeszti, mint a viselkedésénél. Jelenjenek meg a szülői 
több darabra összetört karter[ és értekezleteken. 
még egyszer si:m fordult elő _ rekt9:- A miniszter.tanács _ hat�rozata �rtet
mációs vissza/erő munka, anu keze- mében ma mar a ket evet beloltöll 
bői kilreriilt. 1 �p�rostanulóink s�géddé válnak, amit 

Normáját UJ0-190 százalékban QTomleh .. mcs_olyg_a�sal vetlek �udomá-

t l" '/" 
sul. Veluk v1zsgaz1k az oktato, a se-

e JeSl 1; . .. . 1 géd és a szülő is. Ha e!eget teszünk Reme9_uk, hogy a sz?kma mintien a nevelés terén kötelességiinknef<, 
hegeszto1e megragad1a az <:-lkal- �zebb ]esz a holnapunk. 
mat és �1,emes ve,:se_nyre _k�l .e� �- Mi oktatók felkérünk minden szülőt, 
zel hazank szocialista epiteset tS szaktársai, SZIT-vezetőséget, fogjunk 
szolgálja. össze a Szovjetunió, Pártunk, Szakszer-

vezetünk támogaiásával az eredmények 
biztosltása érdekében. 

Az ip3rúgyi minisztérium törvénye 
a tanonckérdésscl kapcsolatban lehető
séget adott ahhoz, hogy az ipari ta
nulók rövidebb idő alatt szakmunká
sokká válhassanak. Minden ipari ta
nulónak tudnia kell azt, hogy a szo
dalizmus építésében a jólképzett 
szakmunkárnk tömegeire van szükség. 
A mull inasával a mai iparostanuló 
megváltozott körülmények között, 
korszerűen ielszerelt tanműhelyekben 
és ipari iskolákban tanul. 

Köszönheti ezt a magyar ifjúság a 
dicsőséges Vörös Hadser-gnek, 
Sztálin elvtársnak, a Magyar Dolgo
zók Pártjának és Rákosi elvtársnak, 
akik féltő szeretettel és gonddal őr
ködnek azon, hogy az  ifjúság helyes 
nevelést kapjon, 

Ipari tanfelelös 

1 Damian'.ch utcai mlihely 
ió példával �ár elöl 

az anyag1akar�k0iság ! e én 
A kábe'.osztály Damjaoich-ulcaí tele

pén a műhe:ybcn ízgatoU munkáslejek 
hajo!m:k össze Mi iörténik itt? 

Kábe'.hánto!ásra beosztott munkások 
erősen vi tatknnak. Egy anyagról van 
szó, am:t közönségesen szla11 o'nak is
merünk s mint egy ezüstkígyó csava
rodik az ólomhüve:yből kivágott teJe
lonkábel érp.ír jai közölt. 

Talán még nem láttak i !yent, hogy 
így vizsgálják? Dehogy nem! Most 
azonban más szempontok forrnak a 
kvponyákban. Mennyi egy szál sú;:ya? 
M :yen az összetétele? t,\enny:t tud
nánk összegyüíteni belőle? Egymás 
után röppennek el a kérdések. 

Elvtársak! - szól Czák István él
munkás. - Meg fogjuk oldani, ki fog
juk vizsgáltatni, fe!�üldíük a labora
tóriumba. Máris fogjunk hozzál Hang
zik D. Vöröss József élmunkás szava. 
Dehát ezzel tovább tart a munka, me
rül fel epv ellenvetés. Megszó'.al Rácz 
Géza: Jgy csináljátok elvtársak! Fürge 
ujjai máris nagv gyor,asággal feíti� e 
csi!logó anyagot, 

Szépen gyűlik. már egy kis'.ádá•a 
való gömbbé gyúrt anyag van. Ossze
olvaszlották az első adagot, minek: 
eredményeképpen 

20 lrg ón-ófom Ölvözelet nyertünk 
Megmutatják az eredményt Kiss Ist
ván szolgálatvezető elvátrsnak, aki 
utasítást Jd a gazdaságos tevékenység 
további fo,ytatására. 

Idáig 84 kg ón-ólom ötvözetet gyüj
töltünk össze. az eddig fe; nem hasz
nált értéktelennek vélt sztaniolból. 
Nagy szám? Nem mondhatjuk, de ko
moly érték és még komo!yabb értéket 
je:ent, ha arra gondolunk, hogy raj
tunk kívül még sok-sok negyven főnyi 
do'.gozó csoport van országunkban és 
így a sok kis ón, ólom, fém és más 
eddig figyelembe sem vett anyagok ér
tékben és menny:ségben óriásivá nő
nek, a gondos és figyelmes anyaggaz• 
dálkodás kapcsán. 

A jelentéktelen hulladék a szorgos 
munkáskezek alatt haszná!ati cikké, 
berendezési tárgyakká, ipari segéd
anyagokká alakulnak át. A takarékos
sággal is csökkentjük az önkó:tséget, 
hozzájárulunk népgazdaságunk reota• 
bílitálásának növe'.éséhez. Túiszárnyal· 
juk a kapitalista gazdaság termelési 
eredményeit. Tervszerűséggel és oda
adással. vá!lvelve küzdünk a s,zoc:a'.iz• 
mus erősítéséért. Küzdünk az impe• 
realisták ellen, kezünkben a munka 
fegyveré\"el. Ezeket a fegyvereket győ
ze:emre visszük. Velünk vannak a dol• 
gozó mil liók, akik munkáíukkal átala• 
kitják és magukévá teszik a vi!ágol 

A lenin'.sztálin, e:mélet mel'.ett a 
Kommunista Pártok vezetésével, a 
szakszervezetek irányításával szabad• 
ságot, jólétet, vidámságot hoznak az 
emberiségnek. 

Mi is aktív részesei vagyunk a béke 
munkás hadseregének, takarékosságun
kat is ez a szellem hatja át. Nem ál
lunk meg a fejlődésben, hanem tovább 
do'.gozunk. am·nek további eredményei 
máris megmutatkoznak, ugyanis a ká
belszerelésnél né'.külözhetetlen o:aíba 
itatott kenderszalag nagy mértékben 
való kitermelésével és hasznosításával 
újabb eredményeket érlek el do]go• 
zó:nk. 

Ebből a fontos nyersanyagból eddig 
800 m-t gyű jtöttünk össze. Jgy belsö 
tartalékokból 2. 125 forint értéket hív• 
tunk elő népgazdaságunk erejének nö
ve!ésére. 

Elvtársak! Jó munkával, takarékos
sággal előre a szoc·a:i-zmusérl! 

A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉBEN HARCI fEGYVER A, MUNKÁSSAJTÓ! 
OLVASD, TERJESZD A NEPSZA VAT! 
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A Sztahánov•mozgalom 
a szo�ializ1nns alapja és záloga 

Írto,: Iván Fjodorovics Pányin, a Szocialista Munka Hőse 

A 
magyar nép között tar- kapcsolódnia. Ahhoz, fiogy a 20 éve menetközben fuvatunk, Nyugodtan el lehet mondani, 

1 
Növelni a mozdonyok és ko-

tózkodva, a KOZLEKE- mozdonyokat valóban jól ki- Magyarországon pedig tiltják hogy a vasuli szállításban az esik napi átlagforgalmnt. 
DES hasábjain keresztül sze- használhassák, arra van szük- ezt a régi szabályok. De melyik .,500 kilométeres"-mozgalom az Növelni a mozdonyok rnosás
retném kifejezni hálás köszöne- ség, hogy egy-egy mozdonyon a gazdaságosabb? A 2000, vagy az út, amelyen haladva, a vas- közötti idejét a technika javítá
te.met az egész dolgozó népnek, három brtgád váltsa egymást, a 20.000 kilométer? utak elláthatják az ipart és a sával és a kazán lefúvásával a 
a vasutasságnak azért a forró és három-három taggal. Meg kell dönteni a régt mezőgazdaságot minden szüksé- vonat nagysebességü közleke-
baráti fogadtatásért, melyben Nagyon fontos, hogy a moz- szabályzatot! Nem sza- g-es any3:ggal. Attól, hogy mi- dése közben. 
bennünket, a szovjet nép fiait donyvezetök menetközben fuva- bad megkötni a mozdonyvezető- ként tudjuk rakományainkat ide-

B
evezetni a melegmosást 

részesítették. Csak a népi demo- tásokat végezzenek. Ez lehetővé ket a sebesség és az érkezés jében leszállítani, komoly mér- az ország minden fűtő-
kráciák országaiban, ahol a nép teszi, hogy egyik mosástól a szempontjából sem. Ha a pálya tékben függ az újjászülető, fej- házában, amely a mozdonyok 
'van hatalmon, lehetséges ilyen. másik mosásig ne 2000, hanem szabad, akkor a vonat fusson be lődő ipar teljesítménye. Eppen mosójavításból való kibocsátá-
az egész világ békéjére törekvő 20.000 kilométert fusson a moz- minél előbb rendeltetési he- ezért a magyar vasutasok előtt sát átlagban 12 órával csök-
két nép együttműködése. dony. Mi, a Szovjetunióban már lyére. nagy feladatok állnak: kenti. 

Megismerkedtünk a magyar a---------------------------------------r. Hogy e feladatok teljesíthetők 
iparral és láttuk a magyar nép legyenek, a termelést szigorú 
nagy igyekezetét, hogy a szocia- MePszívleliük Rákosi elvtárs üzenetét, technológiai tervre kell építeni 
!izmust minél gyorsabban fel- e :, és ezt a tervet minden egyes 
építhesse. 

bál bb k d é - k Ú• 1 k 1 k •• k 
munkás tudatába bele kell vinni. 

Mielött hazamennénk, el kell ra 80 ez em nyezun , ) U 8 a eresun , Szigorúan grafikonszerű terme-
hogy mondjuk tapasztalatainkat. 

•• d•• k Ú• k• é I k ••1 •• ■■ .. k áll 
lésre kell törekedm. 

Vay éreztük magunkat, mint nem 11e un meg az I IS r ete to , mert mogottun Az elmaradt vasúti technika 
ottfion. Láttuk, hogy a magyar 

Pá é h I S 
■ 

■Ó • é 
felszámolása végett gépi terme-

munkásosztály teljes erejével a rt $ a ata mas ZOJJelun1 seg1ts ge lésen alapuló úi technikát kell 
építi az új hazát, a saját hazá- bevezetni. 
ját örömmel tapasztaltuk, hogy „T. Szerkesztőségi A Magyar kihangsúlyozták, hogy saját kere- én Is felszólaltam és mindjárt a be- A régi műszaki felszerelést új, 
a Szlahánoo-moz1;alom áttört a Sztahánovisták I. Országos Tanács- seti lehetőségük is milyen nagy- vezetőben üdvözöltem az ország, a tökéletesített felszereléssel kell ré[!I normákat és hatalmas ered- kozásáról nagyon sokat lehetne ír- mértékben emelkedett a mozgalom szocializmus építése terén legjobb kicserélni. 
ményeket hoz. ni. Felejthetetlen élmény volt vala- által. eredményt elért sztahánovistákat és Bátrabban kell meghonosítani A '-•b takoz tt S t h •no mennyiünk számára és kemény el- Ger" elvtárs, _ elso- -a""'ar szeretett vezérünket, Rákosi elvtár- az u·J· techn'tka't a v·illamos '" on o z a a v- u .,. .. � ,.., • 

mozgalom a szoctaltzmus határozásom, hogy amit e tanácsko- vasutas a mozgalommal kapcsolat- sat. Ezeket mondottam: hegesztés terén, a transzmissziós 
l · • 

'l D · J d • záson tapasztaltam, 3 mi drá"'a ban sok h1'ba't 1·smertetett es· m1· A szaz· e'••es "asu·t '"rte·nete'bA" t · 'k • t • k ·· 1 • a apJa es za aga. e m1 a <a a- "' ,.,.. v v '" �,. arcsa mere ene megnove e-Rákosi elvtársunktól hallottam, a ezekből a h i·a·nyossa·gokbo'l 1·sme·t ta- u'j korszak ke--'ődo"tt A vasutas dol ·t · · lt J • f d l t • lyozza a maf!_ yar munka'sokat d "" · · se , m1a a a gep or u a sza-., hős szovjet sztahánovistáktól tu • nultunk. ·k a d · 'kk [ l méO' 1·obb eredmények elérésé- ·1 t gozo na.gyszer ere menyei e e- mát tudJ. ák fokozni, a gépeknél „ tam meg, feldolgozom és sze es e- hengerelték azokat az akadályokat, k" ti t h t b ben, Az hogy a kap·1ta1·1sta ura ru"leten 1·smertetn'1 fogom a vasuta- A s7ov1·et sztahánovisták elóadá- ozve en mo ormen aJ· a·s eve-. • · " amelyeket az. elac,ult paragrafusok, · 5 
lom ell1anyagolta a techn.ka feJ' sokkal, dolgozo· ta'rsa·1mmal. sát is rendkívüli figyelemmel kísér- zete'se·t transzm1·ssz'10· helyett 1 • szabályok állítottak elénk. Az a · · 
1 t. 't L, tt k h „ Ott e'rtettem meg 'igazán, h"'"' a tük. Megismertük a mozgalom elin-

.E,,. 
. 1 f"bb . esz ese . a u , ogy az uze- -.. , d 1. 't S . t "b tény, horry ma, az ország sztahá- s ami a eg o , - ami 

l t"bb , . t h 'k '  l sztaha'nov·1sta-mozgalomnak az u asa a nagy zov1e umo an, az "· 
k' . t··1 b f I t me e o sege a regi ec m ava d • k t d t t I nooistái között, én., a pécsi fűtőház nem ·1van o <e e e e e-ege'sz, sz_oc·1a·1_1·zmust e'p'1tö dolgozó ere menye e , a gaz ag apasz a a-dolgozik. mozdonyc,ezetőie is helyetfoglalha- tést - meg kell honosítani a nép mozgalmává kell válnia és eb- tokat felszólalásaikból. k b h Szeretném azonban a magyar to , izonyítia azt, ogy munkahely kultúráját. Versenyt ben nekünk, magyar sztahánovis- Az a meleg közvetlenség, amely- d k 11 k • vasutasok lelkére ko"tnJ•_ a régi 1 kk , t k 11 • moz onyvezetók viszonya a mun- e ezdemenyezni a termelés w táknak tejes erőn el resz e lyel Dub1'ága elvtársnő a Lenin-ren- káh technlka'val ts lehet to"bbet ter- oz, Pártunk tanításának ered- kultúráJ' ára, a szerszámok minta-. vennünk. des szövőnő, Pányin elvtárs, a Szo- ményeképpen teljesen megváltozott. melnl! A munkát 1·0'[ meg kell l ta M nk H� d szerű karbantartására. A magyar sztahánovisták, ezek a cia is u a ose, moz onyve- Amikor a Nagqbudapesti Pártvá-szeroeznl, a míí.helyeket tisztán munkában annyira kitűnt, nagy- zetö, Zsuravljev elvtárs olvasztár, lasztmány határozata után ország- A magyar nép ismeri célját: tartani, a szerszámokat gondo- szerű emberek nem rejtették véka a magyar sztahánovh,iák tanácsko- szerte, új lendülettel megindult a a szocializmus mielőbbi felépí• sdn ápolnt. Es a legfontosabb: alá munkamódszereiket, elmondot- zásán velünk ismertették munkáju- munkaverseny, már világosan áll tését. A szocializmus minél tervet kell készíteni, tervszerűen ták, hogy milyen eredményeket ér- kat. tanítottak bennünket, biztosíték előttünk a feladat, amelyet meg kelt gyorsabb felépítésére irányuló kell dolgozni, mert anélkül nincs tek el, hogyan járultak hozzá a nekünk arra, hogy nagy Pártunk, oldani. Btir munkaversenyben dol- törekvés az egész magyar néptöbbtermelés. Azt láttam, hogy szocializmus építéséhez, nemzet- Rákosi elvtárs vezetésével a kitűzött goztunk eddig is, de határozott, ben megvan. A nép az erő és a az Istvántelki Főműhelyben és az gazdaságunk megerősödéséhez, s célt még hamarabb elérjük. nagy horderejú, konkrét feladat nem bölcsesség kimeríthetetlen f orrá-fszaki Főműhelyben, de még a d. f • d 

. ,, volt előttünk. A Pártválaszimány satt rejtt magában. fűtőházaknál sincs tervszerűség; RaKOSi e vtárs mm en szava arany1gazsag határozata után, Rövid időt töltöttem csak Ma-a Iőműhelyekben például nem Hatalmas érdeklődés kísérte a mi utaktól, az új kísérletektől, mert • hős szovjet srlahánovlst:i vasuta- gyarországon'. De láttam, hogy tudják, hogy bizonyos időnként forrón szeretett Rákosi elvtársunk mögötte áll teljes erejével az egész sok példáin elindulva, a magyar munkásosztály nagyon hány föjavításos gép készül el. beszédét. Rákosi elvtárs beszédének magyar kommunista mozgalom, a a magyar vasutas dolgozók forra- szerelt vezetőit, rendületlenill A munkások nem tudják, mit minden szava aranyigazság volt é:, Magyar Dolgozók Pártia és mö- dalmt horderejű feladatot tűztek hisz bennük, btzonyos abban. kP.ll teljesíteniök, de nem tudja nem győztük eléggé csodálni, hogy götte áll kimeríthetetlen gazdasági maguk elé: a „2000 tonnás"-rnoz- hogy jó úton uezettk a szocializ
-

pontosan maga a vezetőség sem. roppant elfoglaltsága mellett Is két és tapasztalati fegyoertárác,al a ha- galom megindítását. mus felé. Ha ezeket a szerény tanácsai- teljes napot szentelt nekünk, meg• talmas Szoc,jetunió." Megmozdultak a vasutas dolgo-
E ért •1 .. "d" 

mat hasznosítják, legalább az hallgatott bennünket. tanított és se- Ereztük valamennyien, hof!Y Pár- zók, -elindultak a „2000 tormás" z me Y meggyozo e-
gített. tunk és Vezérünk ott áll mellettünk mozgalómmal, a 2000 tonnáért, a sem, hogy a magyar eddigi kétszeresére emelhetik Nagy beszédében nemcsak az ered- és nem hagy el bennünket. túlsúlyért és az eredmény sokmí/lió munkásosztály hamar felépíti az termelésüket. m · yeket 1·smertette de am·1 a leg for;nt megtakar;tas· a ne 'pnek, a szo- u·1· orsza· �ot, amelynek e ·Je'n sze-en • · Az a végtelen szeretet,_ az a kivé- • • � R észtvettem a sztaháno- fontosabb, rávilágított hibáinkra, s teles gondoskodás, melyet Pártunk, ciálizmus építéséhez. retett, bölcs vezére, R,ákósi elv-vista konferencián. Nagy megmutatta azt a legrövidebb és kormányunk az értekezlet egész Nem volt könnya megindulni, társ áll. élmény volt számomra! freztem, legegyenesebb utat, amelyen idő- ideje alatt velünk szemben tanusí- mert sokan voltak még, akik ra- Mégegyszer hálás köszönetehogy a konferencián felszólaló veszteség n�lkül sikeresen oldjuk tott s az országházi fogadás szer- gaszkodtak a több éc,fi.Zedes szabá- met fejezem ki a fogadtatásért. marwar sztahánoolsták ttszta meg feladatamkat. vesen egészíti ki azt a feleHhetet- lyokhoz, ell8npropagaruiát csinálla a szovjet ismeretek iránti figyP.szíoből beszéltek. Nem is tudom leírni, hogy meny- len élményünket, amelyet akkor és igyekeztek megnehezíteni mun- lemért és kívánjuk a magyar A felszólalásokból bizonyossá nyire megkapott bennünket minden' éreztünk, amikor Rákosi elvtárssal kánkat. A c,asutas dolgozók több- népnek, hogy a Magyar-Szovjet h k, mondata, minden szava és mennyire találkoztunk, beszéltünk és hallgat- sége hátran. csatlakozott a moz-vált, ogy a magyar mun as- jólesett az az üzenete, amelyet az tuk bölcs szavait. galomhoz, mert látták, hogy a Párt Bar?,tság Hónapjában kapott osztály, 3 magyar nép minden · t a· sk za· r ·1 ku"ldo"tt az e·s a szakszer„ezet sz1·1a ·rdan mellet- minden ÚJ. a_t, croakorlati útmuta-k I bb f l °.rszagos an c o s o , , _ Nem feledkezhetem meg az úttö- � "J erejével lgye szik mie Ö e · uzernekben maradt munkastarsaink- rőkről, ahogyan beszéltek, köszön- tünk állnak. itt is, mint mindenhol tást a lehető leggyorsabban építeni új hazáját. Ennek egyik nak. töttek bennünket az értekezlet alatt, gyózött a Párt, á kommunista ön- honosítsa meg a termelésben eszköze a vasutasoktiál az „500 „Innen üzenem minden magyar sok harcban edzett, er·öskezíí szta- tudat. a dolgozók bátor fellépése. az ötéves terv eredményes meg-kilométeres"-mozgalom, amely sziaháno11istának, munkásújítónak, hánovistán<!k könnyet. csalt a sze- Amikor az első túlsúlyos c,onattal valósításáért. az elmult napokban indult meg. észszerúsítőriek - moruiotta Rákosi

! 
mébe. Boldogan néztük az ifjúsá- útnakiruiultam, a kishitűek, a kétel- Kívánom, hogy a magyar nép Ebbe a mozgalomba a vasút elvtárs - kezdeményqezzen bátran, got, a jövőt, mindannyiunk ígéretét. kedők szánakowa csóválták fejüket örökké barátságban #Jen a minden dolgozójának be kell legyen nagyvonalú, ne féljen a.z új A pécsi !ütöház dolgozói nevében (f.olytalás a 2. olc!alon.). szovjet néppel/ 
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'- úgy nekem, mint a gépemnek, 
nem nagy jövőt jósoltak. Meg ool
lak győződoe, hogy két-három út 
Mián annyira tönkremegy a moz
llong, hegy ozt műhelybe ke{l kül
únt, mert tovább használni nem 
hhet. Nem bírja majd a gép, a csa
oarkapcsok el fognak szakadni, a 
NZgy terhelésnél és nem lesz fűtő, 
aki elegendö gói!t fog tudni fej
llsztcnc. 

h • lett az eredlléat 

A beosztott mozdonyom javítási 
ltöltsége 5 százaUkkaJ kevesebb 
oolt, mint a többi hasonló sorozatú 
gépé, 10 százalékkal kevesebb volt 
a szénfogyasztás és amellett, hogy 
a nécsi igazgatósál{ területén a 
legt(ibb túlsúlyt továbbítottam, még 

ma is vígan szalad és üzemképes a 
tnozdonyom. 

Az én példámat követve, csatla
kozott a többi mozdonyszemélyzet 
is, mind nagyobb és nagyobb lelke
sedéssel és azok, akik kételkedtek 
lekicsinyl6leg nyilatkoztak a „2000 
tonnás" -mozgalomról, kén_11telenek 
voltak elismerni, hogy mi léptünk a 
helyes útra, hogy mi valósítottuk 
meg azokat a nagyszerű ert!dnté
nyeket, melynek során a pécsi fútó
lláz személyzete 

a mai napig 757 túlsúlyos vonatot 
továbbított, 1 15.223 tonnával töb-

bet, mint a rendes terhelés. 
Tehát a rendes terhelés mellett to
vábbított vonalainkon feliil még 180 
vonattal többet kellett volna indí
tani. 

Fokozott munkavállalással 
adunk feleletet 

az imperialistáknak 
„A „Dics&ség útja" című film 

szem/élteti hogyan nyujt lehetősé
gei a szocialista Szovjetunió a nép 
gyermekeinek a tanulásra és fel
emelkedésre. Megmutatja, hogyan 
/esz a munka egyik hőse az egy
szerű kis parasztteánykából. A ta
nulriivágyás, az erős akarat. a 
munka, szeretettel párosulva hősi 
feltidalok elvégzésére tud buzdítani. 

SZTAHÁNOVI�-vrA 
Ú]ÍTÓINK MUNKÁBAN 

Milyen újítással ahadályosta, me11 
lí.omáromi lsttJán 

• •�rkoesi hönyöltesőf"lerőaítiJ 
esavaroh elf'ordulását 

A szerkocsi könyökcsó-karimáját 

ltilyn 1111nlla1161fs1errel értem el 
sztahAnavista teliesHményemet 

A Nagy Honvédő Háború idején 
megsokszorozta a szovjet ember 
erejét és kitartását az a tudat. hogy 
/zazújukat és fiigget-lenségüket meg 
kell védeni az ellenségtől. Szása 
\'oronovka nagy kötelességtudásról 
lett bizonyságot mint mozdonyve
zető, mely kötelességtudást, a 
Lenin-Marx ideo1ógia alapján tett_ 
magáévá, s ez kell, hogy példaként 
lebegjen minden haladó ember elölt. 

gumilemezzel tömítik. A gumilemez 
rugalmassága lehetővé teszi a tömí
tetlenség megszünlelés�t. a csavar
anyák ulánahúzásával. A csavarok 
azonban rendszerint rozsdásak, el for
dulás -ellen nincsenek biztosítva és 
így a tömítetlenség csak akkor szün
tethető meg, ha elözőleg a szerkocsi 
ból a vizet kiengedik. A víztartályba 

átmérőjű és 48 mm fúratú karima . .\ 
karimába a könyekcsó·karima csavar
részének megfelelő lyukat fúrnak. Eb
be megfelelő hosszúságú csavarokat 
szerelnek be, a karimának megfelelő 
gumilemeztömítést vágnak ki és azt a 
csavarokon át a karimára húzzák. 
Azután a víztartály fenekére helyezik 
a karimára szerelt csavarokat, a víz
tartály fenekén lévő furatokon átdug-

Ha te akarom írni azt a munka
módszert, amellyel teljesítménye
met el tudtam érni, ott kell kezde
nem, hogy tanuló koromban qlyan 
szaktársak neveltek, akik nemcsak 
a szakma elsajátítását segítették 
elő, de politikailag is tanítottak, ök 
már akkor látták a felszabadulás 
e/következését, a proletárdiktatúrát. 
Hogy ma itt állhatok, nagyrészt ne
kik köszönhetem. 

A felszabadulás után tehát tud
tam már, hogy melyik pártba,i oan 
a helyem .tudtam azt is, hogy 11UJst 
jött el a mi időnk. Mint mozdony
vezető így is kezdtem dolgozni. 
Pártom és a szakszervezet fel[igyel
tek munkámra és fiatal mozdÖnyoe
zető létemre mind 11,agyobb és na
gyobb gépeket és komolyabb vona
tokat bíztak rám. Hogy eredménye
ket értem el, annak tudható be, 
b.ogy 

szerettem a rámbízott gépet. IÍff 
kezeltem és úgy toirlalko:i;ta.m ve.e, 
mint a le11jobb baráttal. a h,irjobb 

se11ítőtárssal 

Meg tudtam érteni panaszát, mert 
a gép, ha holt anyagból is van ösz
szeállítva, nézetem szerint érezni és 
beszélni tud, csak meg kell érteni. 

Nem egyszerfl dolog és nem kis 
felelősséggel jár egy vonat továbbí
tása, nemcsak a vonat menetrend
szerú érkezése, illetve indulása, ha
nem felmérhetetlen nemzeti vagyon 
és a dolgozók életének biztonsága 
van a mozdonyvezetőre bizva. Tö
kéletes munkát csak úgy tud vé
gezni a mozdonyvezető, ha együtt
érez a géppel, eggyé oluad, össze
forr mozdonyával, tudja minden 
kerékfordulatnál, milyen állapotban 
van, hogyan működik mozdonya. A 
túlsúlyos oonatoknál is döntően 
esett latba, hOf{I/ f{épemet a le_(!fél
tóbb gondossággal készítem eló az 
útra. Nem volt egyetlen csavarja, 
egyetlen alkatrésze sem. amit mef{ 
ne vizsgáltam volna. A vonalon pe
dig, menetközben, a jó pályaisme
ret s így a lejtviszonyok kihaszná
lása segített abban, hogy a lelietet
lennek gondolt feladatokat meg tud
tam valósítani. 

1 legdöntöbb segítséget Pártunkt61 kapta 
mert megismerhettem a szovjet 
sztahánovisták munkamódszereit s a 
Párt tanítása révén az önbizalmam 
megerősödött és világosan láttam a 
eélt magam előtt. 

M unkamódszeremet iparkodtam 
átadni munkatársaimnak, szervez
tem a munkaversenyt és hogy ezál
tal szép eredményeket értünk el, ez 
nemcsak a magam, de dolgozótúr
saim érdeme is. 

tott az ,,500 kilométeres"-mozga
lom megindításánál. 

Lenin mondotta: ,,Az ideológia 
fegyver a dolgozók kezében!" A 
szovjet dolgozók ezt teljesen a ma
[!ukévá tették, bizonyítják ezt a 
Szása Voronovkák is, akik akadályt 
11em ismérve, a /Jombazápor köze
pette is hősiesen teljesítették köte
lességüket. Ma is folyik a harc, bár 
nem golyó- és bom/Jazápor köze
pette, de ebben is erős u.karattal 
kell megállni a helyüket a dolgo
zóknak. Eberséggel kell megakadá
lyozni az ellenség t�nykedéseit és 
meghiu.sítani. céljaikat, melyekkel 
alattomban támadják • demokrá
ciát. , Fokozott munkavállalással 
igyekezzünk feleletet adni az impe
rialistáknak. Zsiga Juliánna sk. 
Szeged Igazgatóság, Ill. oszt.• 

L e „ é l  

Pányi• el„tár•A--

,.T. Szerkesztőségi Kérjük az elv
társakat, hogy alanti levelünket a 
KOZLEKEDÉS hasábjain kereniul 
juttassák el Pányin elvtárshoz: 

,.Kedves Pányin elvtársi Azon al
kalomból, hogy a villamos ,noz
donyszínbe ellátogatott és " szce
;et vasutasok .üdrJiJZleW k>lmá
cso/ta; mi is hasonlóképpen sure
tettel üdvözöljti.k Pán.yln elvtárson 
keresztül a szovjet r,asutasokat. 
Vagy örömet aerzett Pánytn elv
társ azon kijelentésével, kogy szí
vesen dolgozna olyan környezetben, 
mint a villamos mozdonyszín. Meg
dicsérve annak tisztaságát h jó 
karban tartott szerszámait. 

Orömmel hallgattuk azon kijelffl
tését, hogy magyar vasutasokat is 
meghívtak a Szovjetunióba tapasz
talatcsere céljából. 

E/jenek a nagy Szoofetunió 116s 
uasutasaü 

ugy■• le �n b6jni, hoff • -
fejét csavarkulccsal meghúzhassák
Ez főleg akkor fordul eH5, b.a a szer
kocsi könyökcsö-karimája enged és a 
víztartály a fenékrész.en folyik. 

A víztartály vizének kiengedén a:r. 
újító javaslata alapján feleslegessé 
válik. Erre • célra a rajwn látható 
egyszerű megoldást javasolj■. Ennek 
lényege 10-12 mm vastag, 1 10 mm 

fA t!B • �  ��- .1 
caavarok szükség szerint húzhatók 
utána. A könyökcsó bármikor le- & 
fölszerelhetö anélkill, hogy a azere15-
nek a víztartályba kellene bújnia 611 
a azúr6kosarat 1d kellene szednie. 

Az Ismertetett eljárás X:omáromi Jst,. 
ván újltisa, ■ld • Szegedi Fütöhá1 
dolgozója. Megismerkedtem az elmúlt na

pokban Pányin elvtárssal és rövid 
beszélgetés során hihetetlen sokat 
tanultam tőle. Nagy segítséget nyuj-

. . .  A pécsi ffltóház dolgoz6i ne
vében az ország legjobbai e[i')tt te
szek ígéretet, hogy minden erőnkkel 
és tudásunkkal, a szoviet sztahá
novisták példáját követve, szilárd 
akarattal azon leszünk, hogy az öt
éves terv sikeres megvalósítását, a 
szocializmus mielóbbi kiépítését 
Pártunk és Sztálin elvtárs legjobb 
magyar tanítványának, Rákosi elv
társnak vezetésével megvalósítsuk. 
Elvtársi üdvözlettel: Lindner József 
sk., sztahánovista mozdonyoezetó, 
Pécs, Fütöház." E/jen Sztálin és Rákosi .b,tánl 

Bp. Keleti p. ._ rnllamos 
mozdo"Y,szín dolgozói"• 

TÓTH TEODOR ÚJÍTÁSA : 

Felszabadulasunk nagy ünnepének emlékére 
nemcsak államlósftom, de túl is szárnya! om 

a sztálini műszakban elért telJesifményemet 
Női vasesztergályosok 

Szegeden 

Mozdonyvezér:mü-esapszeg 
állÍtógyürűinek felhasználása 

,.Kedves Elvtársaim! Nagyon öríll• 
tem. amikor a MAV Felépítményi- és 
Vasanyagjavító NV dolgozói, mint az 
üzem egyik sztahánovistáját küldött
nek jelöltek a Tanácskozásra. 

Most, hogy a Tanácskozást végig
hallgattam, nemcsak örülök, hanem 
valósággal boldog is vagyok, mert 
alkalmam volt sokat tanulni. Oszin
tén bevallva eddig azt hittem, hogyha 
a termelésben élenjárok és 200 száza
lékon felül termelek állandóan, ezzel 
eleget is tettem sztahánovista kötele
zettségeimnek. 

Tévedtem, mert mel!!anultam ott, 
hogy nem elég a sztahánovistának 
élenjárni a termelésben. 

A sztahánov1stának át kell adnia 
tudását munkástársainak, mert an· 
nál előbb felépítjük hazánkban a 
szocializmust, minél elóöb lesz a 
sztahánovista mozgalom az egész, 
szocializmust építő, dolgozó f)ép 

mozgalma hazánkban, 
Rókosi elvtárs mondotta valameny-

Vezérmű-csapszegek felújítása 
esetében ott, ahol állítógyúrűt alka/-

A Ó . • ' • 'k é maznak, a csapszeg-fejcíjításnál az nyl·u·nk feszu"Jt r,·o-velme ko-zepette·. n t egyen1ogusag eglft sz P 
b f 1 · "' 'ld · · 'l · 1t S d állítógyúrút is min.den eset en e -

.,. •. : a jó sz'.ahánou'.stá: . �mcsak a �:e;�f 0��%%�;be:::e:ho/j;i�é�:1,� újították. Az újító megállapította sa1at ered":enye . utan ,telik_ mel{. ha- jelentkezett a 19 éves Po[lacsek azt, hogy ez felesleges, miután a2 
nem aszerint, ha�.// "!unkasnak �ta , 1 rén és a 17 éves huga, Poltacsek állítógyűrűk 90 százaléka sértetleát tapasztalatót es mtlyen eredmeny-

, 

Anna, akik a vasesztergályos szak- nii.l maradt. 
nyel". mát kívánják kitanulni és folytatni. Az újító javaslata alapján a ve-

En, mint sztahánovista, ígérem, Mindkettő iókedvvel és nagy re- zérmú-csapszeg biztosítására alkat-
hogy a termelé.kenységem további fo- ménnyel indult és kijelentették. mazott állitógyúrú /ráromféle mó• 
kozása mellett széleskörű felvilágosító ho{!C/ akadályt nem ismernek, vas- don használható fel újolag, 
munkát fogok végezni 3 sztahánov- 1 esztergá/Jtosok [�sznek, ho-·· íjk_ fs 1. A leszerelt csapszeg állító• 

. .. . . , ( . b 
I hasznos dolgozoi [ehessenek nept al- gyúrűnyílúsát újból felfcírják, majd mozgalom

_ nepszerus,tesée; �s t?vab - lamuhknak és jó munkájukkal hoz- az új vezérmű-csapszegre illesztik adom mindazt munkastarsa1mnak, 1 zájárulhassanak a szocializmus mi- egész szorosra. Az eljárással bizto amelyet az országos tanácskozáson elöbbi felépítéséhez. sítható az állítógyűn1 fix tartása 
népünk nagy tanítójától Rákosi elv- Az így átfúrt csapszeget, illetve ál· 
társtól, példa:képeinktöl, 3 hös szovjet /ítógyürűi a szoros felillesztés miatt 
sztahánovistáktól tanultunk- Négyezerhatszáz repüUHéri dolgozó 

I 
kúpos __ _ 1örzsárral "!egfe/elö.e'!, ki-

Fogadom. hogy felszabadulásunk sztrájkol HIIWYOfkban 1orzso9u,k. A lyuk kozpo�1f?s1tasá_ra 
k es a f urak egyenes vezetesenek btz-nagy ünnepének emlékére nemcsa 

A Newvork melletti La Guardia re- tosítá,ára el!encsúcsot a/ka'mazunk állandósítom, de túl is szárnyalom a pülötéren sztrájkba lépett a 34 ameri- amely megakadályozza a fúrónak sztálini műszakban elért 246 száza· kal várost összekötő Costa! Airlines a központtól való esetleges elvánlékos teljesítményemet és azt 320 szá-
, 

e�ész személyzete. _A sztrájkb_an több dorlását. 
zalékra fokozom. Szaba,Jság/ mmt 4600 dol(!ozo vesz reszt. A 2. A második e/1'árás lényege az. . . 

1 
sztrájkolók munkabétemelést és a Városi lstuan s. k., munka blztons-á�ának javítását köve- hogy a régi csapszeg áliicógyürűl 

a MA V Felépítményi és Vasanyag- telik. Szerda dél óta sztrájkőrséir veszi szoros felillesztés után 90 fokra e/-
javító NV sztahánouistája." körül a La Guardla repüfüter.et. fordítva beveröfával feliltik. 

3. A régi állítógyflrflnek küi.sejé11 
lévő két nyílását villannyal behe-
gesztik és utána az előbb említett 
módon szorosan felillesztik. 

A javaslat bevezetése legtöbb 
esetben lehetővé tette a mozdony. 
vezérmű-csapszeg állítógyflrúinek 
ismételt felhasználását. 

(Sz.-fehéroári J. NV.) 

ZSll�OS ANDRAST, a Keleti Múszalci 
l(ocsihivatal dolgozóját, valamint 
SAS JOZSEFET ES KEMl':NY 
GYORGYOT a MAV lstvántelki Járó• 
müjavitó NV dolgozóit a Vasutasok és 
fi ajósok Országos Szakszervezetének 
Választott Bírósága javaslatára a Kö7.
ponti Vezetőség a szakszervezet tagjai 
sorából ki.zárta. 

A vizsgálat során megállapítást 
nyert, hogy Zsíros András, Sas József 
és Kemény György beszélgetés során a 
szocializmus megvalósításának akadá
lyul szolgáló kijelentéseket telt. amiért 
a Választott Biróságunknak mindkettéí
jiikkel szemben a megtorlásnak ezt • 
súlyosabb módját kellett javaslatba 
hozni. 

ÉLJENEK A SZOCIALISTA ÉPÍTÉ SÉLENJÁR Ó I-IAR COSAJ; 
A MA G YAR SZTAHÁNO VISTÁK! 
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Pányin e·lvtárs a magyar 424-en MUNKÁVAL, TANULÁSSAL 
•••••a•••••••••••••••••••••••••• 

KÉSZÜLÜNK 
•••••••••a■■■■■u 

. A �EMZETKÖZI NŐNAPRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

A. Netm.Utkőzi Nónapot, 1nár,. 
cius 8-á,t, mi, dolgozó nők a bék/8 
védelme jegyében tartjuk meg 
világszerte. 

A. Nemzetközi Nőnapn,ak harcos 
h<igyományai vannak. 1910-ben 
]W,tározták el a SzOcialista Nők TI. 
l(onferenciáján. Klara Zetk-i.n 
ja,vaslatára, hogy március 8-a a 
nők nemzetköZi szoUdaritásánalc 
napja les::,_ Ez a ,wp minden d->l 
gooó nőt figyelmeztetet a nókérdés 
fontosságára, igazi tartalmára és 
.,zerepünkre ah1:>an a ha-roban, 
a-melyet a munká.9osztá1y párt:iá
nak vezetésével vívunk a békéért 
aiz i.mperialisták ellen. 

3 

(/2ák0-J,i elo.tá11 J 

J,�ÜleléJ,napja 
R 

ákosl Mátyás elvtársat 58-lk 
születésnapján szeretettel üd

vözli a dolgozó magyar nép, közöttük 
a közlekedés szervezett dolgozói. 

Rákosi elvtárs élete és neve elvá• 
laszthatatlanul egybeforrt a magyar 
nép szabadságharcával, Már négy év
tizeddel ezelőtt a munkásság soraiban 
harcolt, az osztrák-magyar imperializ• 
mUs ellen. 1 9 18/ 1 9. népforradalmainak 
egészen fiatalon egyik vezére, majd a 
forradalmak bukása után az ellenfor
radalmi terror idején az elnyomott és 
jogfosztott magyar nép szabadsághar• 
cának szervezője és vezetője. 

A Horthy-rendszer vérebei elfogják 
és már ácsoltatják számára a akasz
tófát, - a haláltól csak a magyar és 
a nemzetkőzi munkásmozgalom szoli• 
daritása menti meg. Tizenhat nehéz 
esztendőt szenvedett az ellenforrada• 
lom börtöneiben a magyar szabadság 
és függetlenség ügyéért Rákosi elv
társ. Szabadulása után, a kényszerű 
emleráció távolából szabott Irányt a 
maeyar ellenállási mozl(alomnak. 

R
ákosi elvtárs neve már ezekben 
a nehéz évtizedekben zászló• 

jává vált a magyar nép legjobb fiai
nak. Az egész ország azonban csak a 
felszabadulás után ismerte meg. Ma 
már nincs olyan eldugott zuga az or
szágnak, ahol ne ismernék és tisztel
nék nevét a becsületes emberek. 

A felszabadulás óta eltelt öt esztendő 
alatt a magyar kommunisták, Rákosi 
elvtárs a nagybirtokosok és nagytőké. 
sek diktatúrája alatt sínylődő, rab és 
elmaradott országból, virágzó népi 
demokráciát, a szocializmus felé ha
ladó szabad és független országot te
remtettek. 

N
épünknek egyre szélesebb réte• 
gei érzik át, ismerik fel 

Rákosi Mátyás alakjának történelmi 
nagyságát és munkájának országépítő 
jelentőségét. Ezért övezi népünk sze
retete és tisztelete. Sziiletésnapjára 
legszebb ajándék népi demokráciánk 
fokozódó belső megszilárdulása és 
megnövekedett nemzetközi tekintélye. 

Rákosi elvtársnak 58-lk születesnap. 
jára jó egészséget, eredményes mun. 
kásságot kívánunk. 

Pányin elvtárs Ittlét'> alatt nemcsak a műhelyek, fat6házak doiqozóinak 
adott tan ltást, de maga Is munkaruh ába öltözlltt és qyakorlatilaq mutatta 
meq a mozdonyvezetó"knek, fQt6knek, - mi a helyes, milyen az eredménye.s 
munka. 

Mi, magyar nők, akiknek demo· 
kratikus mozgalma hatalmas erőt 
képvisel a békéért folytatott harr.· 
ban, nem wrthatjuk és nem is 
nkar.ru-k t1fooltartani magunk,at n 
ho.lfldó emberiség közös ügyétől. r----------------------------• 

llllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHlllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

Sokat tanultunk a szovjet szakszervezetek kiállításán 
és elmélyítettük szeretetünket 
a hatalmas Szovjetunió iránt 

Márcits 6 á 19 kBritt számolnak be 

az üzemekben 

1 sruhánorista tanácskolásról 

A magyar sztahánovisták első orszá. 
gos tanácskozása, Rákosi elvtárs beszé• 
de, Gerö elvtárs felszólalása. Apró elv
társ beszámolója fonloo úlmulalást 
nyujl a magyar sziahánovista mozga· 
lom további fejlődése szempontjából. 
A tanácskozáson elhangzott sztahá· 
novista felszólalások komoly tapasz
{alatokat jelentenek szakmánk dolgo
zói számára. 

A sztahánovlsta tanácskozás kül• 
döttei, elsősorban saját üzemeikben, 
műhelyeikben és szolgálati helyeiken, 
március 6-19 között üzemi termelési 
értekezleteken számolnak be a szia• 
hánovista tanácskozásról, ismertet ik a 
dolgozókkal az ott elhangzottakat. 

EdiLig 80 millió nő tömörült a nem
zetközi demokratiTcus nószövet· 
ségbe, melynek élén a dicsóséqe,, 
Szovjetunió asszonyai haladnak. 

Mi, magyar nók tudjuk, hogy a 

Szovjetunió <J béke, a demokrácill, 
a h<iladás h<izája és egyre szoro
sabban állnalc körülötte a béke· 
szerető népek, a béke hívei. <J4! 
egész haladó emberiség. Tudjuk, 
hoa11 a béke tábara kiszélesedi.k, 
erősödik, 'IIŐVeksz>ik és ez ellen 
hasztalan a.z ,mperialisták minden 
erőfeszítése. Az egyszerű emberek 
milT.iói irányítják tekintetüket a 
szovjetunwra. a béke és az igaz• 
sáa zászlóvivő.iére. A '1épek bi
zalma egyre inkább ,iöveksz.ik a 
Swvjetunw - a szooi.alizmus ha· 
talmas hazá:ia iránt, aimel11nek 
élén a nagy S z t á l i n  áll. Nem· 
csak mi, maayar nők, hanem az 
egész világ dol.goz6 női. az eg ;: 
ha.7rdó emberiség tudja, hogy 
S z t á l i n  tieve : a béke. az iYaz
ság. a népek becsületének é,<J sza· 
badságán.ak zászJ,a,ja 

A Szov'ietunióbcm és a népi de· 
mokráciákban, ig'lf hazánkban is 
a Nemzetközi Nőnapot új, tM,g11 
,o,ilUJrek és sza 1,adafla,nu7 emelkedő 
iólét köze1Jette ifük meg. Ug,ia'IIJ. 
rrkkor a kapitalista orszá9okb1111 
úi válság, fokozódó szegét111séq 
légkörébe,, zajlik le ez a na,p. A 
kapitaUsta rend okozta nyomorú.· 
sáq súl1108!ln nehezeclik a dolqozó 
nők vállára. A kiaföldi áUa

.
mok 

tlsM!c»i11ai ezért tekintenek e na• 
pon elsősorbcm a SZ01Jjetunió felé, 
ahol 11 .•�oci<,li.sta rend te!-iesen 
felszabaditotta, a nőket. �zik f:.• 
tudják, hogy a szovjet nők a világ 
asszonuainrrk ttemzetkö� s,1->/.;,?,,.,.i 
tá.sa Jegyében harcolnak a béke
MbOT é7cso.11atában a békéért, a 
hal,a,dásért és demok-ráciá,ért. 

Mi, magyar nők nagyon jól tud
juk a.zt is, h-Ogy vannak köztünk 
még olymwk is, akik csak passzí
van hfoei a "békének, ma azoknak 
is aktív h<m-cosokká kell válniuk. 
Meg kell érteniök ezeknek a nő· 
társainkw,.k rrzt. h-Oa11 ez elePqea.
hetetl,en fela.data minden nőnek, 
aki híve a haladástmk és a szabad
ságnak. Mert nem elég kívánni a 
békét, a bék.éért küzdeni keU 
s�net n-élklill, minden n,a,p, min
den órában. 

�ppen ezért mi, magyar nők 
/reszüljünk március 8-ra. üzemi 
csoportjainkba.n a munkaverseny, 
,i brigádmozgalom kiszélesítésével, 
ct tanulás /.okozásával, az 
MNDSZ-be való tagtoborzá.ssal. 
oloosókörök szeroezésével, a NőK 
LAPJA terjesztésével, a termew• 
szövetkezeti mozgalom erősítésé· 
vel ünnepeljük meg március S-án
Vegyilk fel a karpcsoZatot levelek 
százaival és ezreivel a hatalimas 
Szovjetunió és más országok a.,i,.. 
szonyaiival, hogy ezáltal még szo
ros.aibbra fűzzük kapcsolatainkat 
a békéért, a haladásért, a demo
kráciáért, a szoci.a1izm1t-sért h<ir
co1,ó Mszonyok nagy táborával. 

Elvtársi üdvözlettel: Peszh,á.n-

1 
szki Julianna s. k. pályamunkás, 

A Magyar Szovjet Barátsáq Hónap Ja alkalmából rendezett „Szovjet Szakszer. 
Rresl F erentváros pm X V. pm. 

-•tek Kláll ltú;lt" naqy számban látoqatják a dolqozók. szakasz." 

Szakmánk legjobb munkásai, 
legkiválóbb műszaki értelmiségi 

és adminisztrációs dolgozói 
A magyar dolgozó ney lelkes öröm

mel kíséri figyelemmel sztahánovistái
nak, élmunkásainak, újitóinak munká
ját - mondotta Rákosi elvtárs a szta. 
h;ínovisták tanácskozásán megtartott 
nagy beszédében. - A magyar nép 
hálás ennek az élcsapatnak, mely mint 
a mozdony a vonatot, ragadja előre 
egész termelésünket, ezzel emeli gaz. 
dasági és kulturális színvonalunkat. 

Ezeket mondotta Rákosi eltvárs, s 
alig mult el egy-két nap a tanácsko
zás után. máris büszkén közöihetjük, 
hogy amint azt Rákosi elvtárs meg• 
ígérte: a szakmák legjobb munkásai, 
lei;rkiválóbb műszaki. értelmiségi és 
admínisztációs dolgozói megkapták 
ezeket a magas kitüntetéseket, a dol
gozó nép elismerését. a dolgozó nép 
leghűbb fiai. 

Az al ábbiakban közöljük a kitünte-
• ' · ahánov:sták nevét é.s honá!lo• 
mását 

Állam•a11ót 

Mozdonyuezetök: 

1. Tóth !II. János MAV miskolci 
fűtőház, II. Linder József MAV. pécsi 
fűtőház. l l l .  Nyirkos Sándor MAV. 
miskolci fűtőház, IV, Horváth József 
MAV. tapolcai fűtőház, V. lengyel Jó
zsef MAV budapest-ierencvárosi fütö. 
h�• 

Fűtök: 

1 .  Horuáth Ill. János Ferencváros 
2. Béres György Pécs. 3. langó Ja: 
nos Hah·an. 

Pályamunkások: 
1 .  Pulai József pályamunkás, Szom• 

bathely, 2. Agyag Ferenc pályamun
kás, Pécs, Osztálymérnökség, 3. Sza. 
lonnó Gyula pályamunkás, Józsefvá
rosi Osztálymérnökség. 

Vasesztergályosok: 
l. Barlós József MAV Ism\ntelki 

Járómüjavító NV, 2. Takács Pál MAV. 
Eszaki Járóműjavító NV, 3. Varga Mi
hály MAV Mvántelki Járómüjavító 
NV 

F'urósok: 

lakatosok: 
1 .  Csabai János Ferencvárosi Fút& 

ház, 2. Bacskay Sándor Debreceni Já
rómüjavító NV. 3. [(iss András Híd
építö NV. 

l(oodcsok: 

1 .  Csarba Bálint 

Járóműjavító NV, 
Eszaki Járómüjavító 
lajas Hídépítő NV. 

Miskolci MAV 
2. Oláh János 
NV, 3. Balogh 

Hegesztök: 

1 .  Suller Jenő vill . heg., Vasanyag
javító NV, 2. lllés Károly Dunakeszi 
Járóműjavító NV. 

Asztalosok: 

1 .  Vigh György GySEV Soproni Mű
hely, 2. Csák József Szolnoki Járómú
javíló NV. 

Forgalmi szolgálat: 

Pákozdi lenő állomáselőljáró. Fe
rencváros, Ács Nándor állomáselöl
járó. Murakeresztúr, Nagy lózsef fő. 
tiszt. Bp. Nyugati p. u., Soós Károly 

fötiszt. Hatvan. 

Kocsirendezők: 

Cs. Sebestyén Pál MAV Szolnok, ál
lomás, Gál Ignác MAV Hatvan állo
más. 

Míis.zakí értelmiségiek· 

Kalló Imre vállalatvezét6. Duna• 
keszi J. NV, Bázár Elemér osztály
mérnők, Dombóvár, Beregi /ános mér. 
nök, Józsefvárosi Osztálymérnökség, 
Simon Sándor mérnök Szolnoki J 
NV. dr. Fazekas Sándor szervezési 
csoporlvezetö, !-II. siako•zl., Po
zsonyi Mihá/.q főművezető, Istvántelki 
J. NV 

Gazda•égl Y„6:1 doliroz6i 
Kisvasúti mozdonyoe.zetők: 

1 .  Lóczi Pál Mezöhegyes, 2. J:lerutl 
Imre motorvez., Györ, 3. Kéri Kálmán 
motorvez. Győr. 

HaJ6zéa 
1 Pánczél Lajos hajóskapitány 

MESZHART, 2. Stremmer Mihály ra• 
kodómunkás, 3. Sipos Béla darulaka
tos KMF, 4. Belouics Tlona órabére!! 
MESZHART. 

l. Erdélyi Julianna Dunakeszi Járó-
mITjavító NV, 2. Szabados Ete/ Szol- 1..ép lihlekedéa dolwoz<>I 
noki Járómüjavitó NV, 3. Németh /ó. 1. Kacsó Béla hajózó �zerefö MA· 
zsef Szombathelyi Járóműjavitó NV. SZOVLET 
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Több és jobb munkával 
készüljünk hazánk 
- fe l s z a b a d í t á s a  

méltó megünneplésére ! 
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19110 mbelua l. 

Pánczél Lajos, a „Szakma Legjobb Hajósa" 
a· Duna-zuhatagon sztahánovista módszerrel 
oldott meg lehetetlennek hitt feladatokat 

�T. SierkeazUS Elvtárs! Visszatérve 
a:& Országos Tanácskozásról, igére
temhez híven néhány sorban beszámo
lok a KOZLEKEDCS szé:es olvasótá• 
borának, mit tanultam, tapasztaltam a 
kongresszuson és mi a tervem a jö
vore nézve. 

E lap hasábjain kereszti/.l mcmdok 
köszönetet a Magyar-S210vjet H aj6zás 

minden dolgozójának, munkatársaim,. 
nak a megti.szteltetésért, hogy küldött 
lehettem és azert, hogy koUektíu mun
k6nk eredtnényeként elnyerhettem a 
NSzakma legjobb Hajósa" kitüntető ci-
met. 

S ,ha nem fogol!I elfelejteni a ml 
drága tanítónkkal, Rákosi elvtl'lrsunk
kal, Gerő elvtárssal, a hatalmas Szov
jetunió sztaháno-vista hőseivel való ta
lálkozást. 

Meglepett, hogy mennyi fiatal férfi 
,, nő vett részi a konferencián. B á
multam, amikor a termelésben elért 
százalékokat hallottam. E lgondoltam, 
hogyha hajós vonatkozásban én 200 
százalékra teljesítem normámat, akkor 
kö;i,el 600,. vagy még ennél Is több 
menetórát kell megtennem hajómmal. 

Én feszült Iigyelemmél kísértem 
minden előadót, mert tanulni akar 
tam, de 

killönösen megfigyeltem, mire tanlt 
Rákosi elvtársunk. 

El! minden tekintetben ehhez tartom 
magamat és azon leszek, hogy saját 
területémen, ·hajós vonátkozásban mi
nél több S'Zlab6novistát neveljek, át
adva munkamódszeremet és gyakorlati 
tapasztalatornal 

Meggyő7llldésem, hogy nMunk a 
hajózásnál m ·  lí sok rejtett tartalék 
van, amelyet kötelességünk fel-

kutatni. 
A tanácskozás végén ugyancsak fe

lej1hetetlen maradt számomra a kor
mányfogadás a Parlamentben, ahol 
mint egyetlen család gyermekei fel
szabadultan énekeltük, hogy valóra
vált hazánkban: "Minden ember érzi 
hog-v szabacl" 

Mll:re„ módase.-rel érre• el 
eaúealelieaít •é„yeme 1 

Engedjék meg az olvasok, hogy el-
main:aráz:iaro munkamooszeremet. 

amellyel csűcsteljesítményt értem el a 
Dunának úgynevezett zuhatagi szaka
szán ómo.dova-Orsova-Turn-Szc
verin között. 

A zuhatag! szakaszon csak nappal 
lehet utazni. A nappalokat nem tu
dom megnyújtani, tehát arra törek• 
szem, hogy a munkanap mindenegyes 
percét észszerílen ha�ználjam ki. Min
den olyan munkafolyamatot, mint pél
dául a hajó szenelését, kazántisztítá
sát, élelembeszerz�sét, a vontatmány 
ósszeáll ítá.sát éjszaka végezzem. Ezzel 
sikerült elérnem a munkaidő kÖzE'l 
100 százalékos kihasználását. 

Persze a parancsnok ehhez nem 
elég, szükség van munka! ársainak jól 
összehangolt munkájára is. Ezért 

haj6stársaim között politikai fel• 
világosító munkát végeztem, tuda
tosltottam bennük a szocialista 
munkaverseny Jelentőségét, azt, 
hogy munkánktól mennyiben függ 
népi demokráciánk megerősítése, a 

szocializmus megvalósítása. 
Ezzel elértem, hogy munkatársaim 
egy emberként álltak mögöllem és ki
adott rendelkezéseimet közös erővel, 
jó kollektlv munKával valósítottuk 
meg. 

Eredményeink kiértékelésénél szá
mltásha vélték azt is, hogy mfg eddig 
a zuhatagi szakaszon 1000-2000 ló
erős géphajókkal dolgozta!< szaktár
saim, addig én 550 lóerős hajóval ma
gasabb teljesítményt mutattam lel 

.t ••r.a,a,rl „aloa•• 
kalauzolha a Nemzetközi Dunabizott• 
ság hatáskörébe tartozik, és kötött 
szabvány van arra, hogy milyen me• 
rülésü és lóerejű hajók dolgozhatnak 
rajta. Az én hajómat nem akarták 
lgénybevenni gyenge lóereje miatt. 
Csak hosszas rábeszélésre engedélyez
tek kísérletk�en egy útat. Amikor lát
ták, hogy me1?0ldottuk a feladatot, 
megengedték, hogy az összes jármfi• 
veket, tehát nemcsak a MESZHART, 
hanem 

a srov Jet átlam hajóit is vontat-
hasson. 

Ezzel megdöntöttem azt • régi felte
vést, hogy a „zuhatagon" csak nagy
lóerejfi hajóval lehet eredményesen és 

csökkenő veszéllyel dolgozni. 
Kedves SzerkesztiJ Elvtárs! Még 

hangsúlyozni kívánom, hogy ienti tel
jesítményemet és eredményemet a ha
talmas Szovjetunió hős sztahánov�stái
nak példájára felfigyelve, Pártunk, s 
szeretett Ráfwsi elvtársunk tanításá
val tudtam csak elérni. Jgérem, hogy 
munkamódszeremet hajóstársaimnak 
továbbadom, hogy hajózásunknak még 
több si;tahánovistája legyen és ezállal 
is meggyorsítjuk országunkban a vár• 
vavárt szoc,alizmus felépítését. Elv
társi üdvözlettel: Pánczél Lajos s. k., 
élmunkás, sztahánovista hajóskapi
tány, 8 „Szakma Legjobb Hajósa" 
cím viselésére jogosult MESZHAIU
dolgozó." 

Mit valósítottunk meg eddig 

Pányin elvtárs tanításából 
„Plínv'in elvtárs a Budapest-K:eleti 

pályaudvar fütöház látogatása a�al
mával mqdot nyujtott arra, hogy a 
nalr{ Szovjetunió Sztahánov-mozgal• 
mát, helyesebben a ránk vonatkozó 
vonlati\si részleteket megismerjük. 

Ismertetése · alapján teljes egészé
ben átvesszük tanítását. Ahhoz, hogy 
ötéves tervünket sikeresen -véll:l'e tud
juk hajtani, elengedhetetlenül szük
séges, hogy dicsőséges Pártunk és 
Rákosi elvtársnak e téren a közel
multban elmondott űtmutatását hűen 
kövessük. Szükség van arra, hogy 
a hős szovjet sztahánovisták, a 
Sr;ovjelunió kiváló fiainak szak
mai példáJAt kövessük. hogy nálunk 
is kifejlődjön a Sztahánov-mozgalom 
népmozgalommá, mint ahogy azt 
Rákos·i elvtárs a Sztahánovisták 1. 
Országos Tanácskozásán mondotta. 

Pányin elvtárstól, a SwciaIMa 
Munka Hosélől nyert gyakorlati ta-

• pasztalatokat a következőképpen való-
sítjuk meia-: 

Elindítottuk az „500 kilométeres"• 
mozgalmat, az eddigi kimosófedél 
ólomtörmthe helyett azbeszt-töml
t�t használunk, miáltal a mosási 
idö megrövidül A vízkő· és iszap• 
lerakodás, eltávolítása céljából me
netközbeo is kazánt fuvatunk. Me• 
legvizmosó berendezésünket úgy 
alakítjuk át, hogy a mosási időt 
lényegesen csökkentsük és a moz• 
dony meddő tartózkodási idejét 

megrövidítsük. 

Pányin elvtárs a beszélgetés folya
mán megjegyezte, hogy ba jó mun
kát akarunk végezni a szocializmus 
építésében, ahhoz karbantartott moz
donyokra, jól gondozott szerszámokra, 
éber és ideológialag képzett önturla
tos dolgozókra van szükség. 

Az átvett tapasztalatok végrehajlá• 
sára Pártunk vezetésével, szakszerve
zetünk támogatásával irányt veszünk. 
Egyben kérjük a Vasutas Szakszerve
zet vezetöit arra, hogy tolmácsol ják 
hálánkat a nagy Sztálin elvtársnak és 
annak legkiválóbb tanítványának, 
Rákosi elvtársnak a segítségért, a 
példaadásért, azért, hogy a testvéri 
szovjet vasutasok közül Pányin elv
b!rs, a Szocialista Munka Hőse eljött 
közénk, hogy tanításával még jobbá 
tegye munkánkat, még eredménye
sebbé a szocializmus építésében. Sza
badsági Lantos Károly s. k. főmoz
donyvezető, Takács I. István &. k. 
fíltő, Tihanyi Mihály &. k. fűtő." 

- A. munkaverseny győztese. A bol
gár vasúti műhelyek között megindult 
muhkaversenyben a burgaszi vasúti 
műhely érte el az első helyezést. A 
burgaszl vasúti mílhely gépmfihelye 
200, a szerelőos:dály 157, a kohászat 
1 18 százalékra teljesítette tervét. Az 
üzemben az elmult évben 12 millió 350 
ezer leva össze11;ben értek el megtaka
rítást. 

Külön élmény volt számomra, 
hogy szemtől-szembe láthattam Rákosi 

elvtársat és a dicső szovjet sztahánovistákat 
.. T. Szerkeszt/5 Elvtárs! E/elem

ben örökké emlékezetes nap marp_d 
1950 február 25-26, a sztahánov
istá.k elsö magyarországi találko• 
zása. 

örömöm már akkor szinte nem is
mert határt, amikor megtudtam. 
hog!f a Dunakeszi mahelyben dol
gozó munkástársaim engem fa/által? 
méltónak a kongresszuson vafó 
részvételre. Nem mertem volna iluen 
nag11 kitüntetést remélni. 

Külön élmény volt számomra, 
hogy s:tetntől-szembe l áthattam 
a mi drága Rákosi elvtársun
kat, akit eddig csak képekről 
ismertem és a dicsö szovjet 

sztahánovistákat, akik segítenek 
minket a szocializmus felé ve-

zető úton eléírehaladni. 
Lázas betegen bár. de ott voltam a 
kongresszuson. Megfogadtam. hog/1 
az ott hallottakat rtemcsa/1 maga• 
mévá teszem, de tőlem telhetőleg át 
is adom munkástársaimnak. 

A sztahánovlsták felszólaldsalból 
boldogan. győződtem meg arról, 
hogy ma már egy úf embertípus. 
egy új dolgozótipus van kialakuló
ban a Sztahánov-mozgalom nyo• 
mán. Különösen akkor tant ez 
szeml,e, amikor felaiánlásokat tettek 
április 4-re. hazánk felszabadulásd
nak ötödik évfordulójára, amikor 
szinte 

egymással versengve afánlottálc 
fel termelélcen-,ségük folrozását 
a szocializmus építésének meggyor• 
sítása érdekében. Ekkor született 
meg bennem az az elhatározás, 
hogy 

megfogadom Rákosi elYtirs 
szavát, mert még jobban és még 

többet fogok dolgozni. 
fit a tanácskozás ideje alatt értet
tem meg csak igazán a szocialista 
munkaverseny jelentőségét. 

Sosem felejtem el Rákosi elo• 
társnak azokat a szavait, amelyekei 
vellink, nőkkel kapcsolatban mon
dott. E/mondotta, hogy milyen ki
meríthetetlen, lelkes találékony tar
talékhaasereget jelentünk mi, ma
gyar nőmunkdsok a szocialista épl
tés számára. 

Büszkén hallottuk, ltogy mi, n!Jk 
a szocializmus építésében nemcsak 
tudásunkat, munkaszeretetünket. 
. ,ügyes, finom munkára" teremtet/ 
kezünket hozzuk magunkkal. de 
egyúttal fat bennünket a vágy. 
hogy évtizedes. sőt évszázados el· 
nyomás után felszabadulva meg
mutassuk, hogy a teremtómunka 
területén Is egyenrangú társai va
gycmk a férfiaknak. 

Ki ne hallgatta oolna örömmel a 
mi bölcs apánk, szeretett Rákosi 
elvtársunk szavait, amikor arról be
szélt. hogy kíméletlenül fel kell 
lépni azokkal a maradiakkal, ósdi
akkal szemben, akik mef( akar;ák 
gátolni, hogy a magyar szocialista 
építés ereibe friss vér kerüljön, 
hogy benne korlátlanul és szélesen 
hömpölyögjön a dolgozó nők ára
data. lgéretet tett arra. hogy a ma
gyar kommunistdk, a Magyar Dol
gozók Pártja nem fogja kímélni 
eröit, hogy a dolgozó nőket akadá· 
lyozó korlátokat kiméletlenül le
döntse és minden területen 

H�fesebbre tárja a lrap.a 
a jelen és iövö legiobb mun• 

lcásai, a dolgozó nölc előH 
Nem lehet elmondani, leírni még

inkább nem azt az érzést. amelyet 
Rákosi elvtárs szavainak hallatára 
mi, jelenlev/5 sztahánovista n/5k 
éreztünk. Csillogott a szemem a 
boldogságtól, de ugyqn.ezt a csillo
gást láttam sztahánovista nőmun
kás társaim szemében is, akiket 
ugyanúgy fűtött egy belső tűz. mint 
engem. Láttam és éreztem, hogy 
nincs különbség férfi és nq között. 

Es ahogy így néztem körül. rá
jöttem arra is, hogy mi nők, kétsze
res felszabadulásunkat ünnepeljük 
április 4-én. A férfiakkal egyen
rangú félként becsül meg bennün
ket és vesszük ki részünket az or• 

szágépítésból, a szocializmus építé
séből. 

Igérem, hogy politikai téren való 
képzetlenségemel fokozott ütemben 
fogom pófo1ni, hogy tudatosan vé
gezhessem feladatomat Pártunk és 
Rákosi elvtárs vezetéséuel. Teljesít• 
ményemet még inkább emelem és 
így akarok méltó lenni arra a ma
gas kitüntetésre. amely engemet 
ért. 

Nagy figyelemmel hallgattam ai 
előadókat, Gerő elvtársat, a szovjet 
delegáció tagjait, a szovjet sztahá· 
novista nőküldöttet és megérlelö• 
dött bennem az az ethatároz&s, 
hogy minden erőmmel. faddsommal 
és képességemmel küzdeni fogok a 
béke megvédéséért és a szocia/iz. 
mus mielóbbi megteremtéséért. El· 
;en hazánk és dolgozó népünk lga2 
barátja és támasza a hatalmas 
Szovjetunió, s annak bölcs vezért 
Srtálin elvtárs.' Eljen a Párt és ta 
nítónk, szeretett Rákosi elvtársunk! 

E/jenek a szovjet és magyar sztahd. 
novisták! Efotársi üdvözlettel: Er
délyi Julianna sk. fúrósnő, Duna
keszi Járómajavíló NV." 
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A forgalmi és voniaiási dolgozók 
küszöböljék ki a sovinizmust 

,,A sztahánovlsták 1. kongresz
szusa igen jó alkalom volt arra, 
hogy az öntudatos dolgozók egy• 
más között, beszélgetés formájá
ban átadják munkamódszereiket. 

Erre nagy szükség volt, mert 
sok helyen még mindig elavult 
módszerekkel dolgoznak, holott ki• 
sebb-nagyobb újítással, észszerü�i
tésscl jóval többet lehet termelni. 

A vasúton Is ez a helyzet. Az el
avult, korszerűtlen technikai nor
mák szinte egyik napról a másik 
napra eltűntek. Az, ami régen még 
lehetetlen volt, ma valóság. A moz
donyok teljesítőképességeit kihasz, 
náljuk akár a terhelést nézzük, 
akár a megtett kilométerhosszúsá-

got. E kettő együtt lehetővé teszi 
azt, hogy a gépet jól kihasználjuk 
népgazdaságunk fejlesztése érdeké
ben. 

Merészen nyultunk hozd a kér
désekhez és meg is lett az ered
ménye. Ki ne ismerné a:i: ország
ban ma már a „2000 tonnás" moz
galmat és ki ne figyelt volna fel 
az elmult napokban megindult „500 
kilométeres" mozgalomra, ami -
el lehet nyugodtan mondani 

mátis nagy népszerüségnek 61-o 
vend. 
A forgalom és a vontatá• 

egymá� kezét fogva 
haladjon 

Ml, forgalmi dolgozók, átérezziill 
mindkét mozgalom nagy nemzet,. 
gazdasági és politikai jelentőségét 
Eppen ezért olyan vonatokat álll
tunk össze, hogy mozdonyvezeti'I 
elvtársaink mind a „2000 tonnás"', 
mind pedig az „500 kilométeres .. • 
mozgalomban vállalt kötelezetts6-
güknek minél könnyebben tudja.
nak eleget tenni. Sokan nem tud
ják, hogy csak 

a Jól összeállított és a menet• 
rendszerint! indulási ldöre késll • 
vonattal lehet mindkét mozfal-

rnat győzelemre vinni. 
Szükség van arra, hogy a forga
lom és a vontatás egymás ke1.ét 
fogva haladjon. Különválva egyik 
sem boldogulhat, kerékkötői a kol• 
lektív munkának és akadályozóivá 
válnak a szocial ista építésnek. Cé
lunk legyen tehát, hogy azt a ki
tűnő munkaszellemet, amely Itt ná
lunk kialakult, továbbfejlesszük és 
országos viszonylatban a forgalmi 
és a vontatási dolgozók küszöböljék 
ki a letagadhatatlanul ma Is meg
lévő szakmai sovinizmust. 

A munkamódszeremet, munka
tempómat igyekszem átadni munka. 
társaimnak. Bízom abban, hogy si
kerülni fog Budapest-Ferencváros 
ál lomáson sok kiváló sztahánovlstAt 
nevelnünk. 

A sztahánovista mozgalmat min
den e1őmmel kiterjesztem nagy 
á llomásunkon, mert érzem, hogy 
ezzel jobb és több eredményt érünk 
el a;r; ötéves tery időelőtti meg
valósításában, s 1 ·szocializmus 
építésében. Elvtársi üdvözlettel: 
Pákozdi Jenll s. k. a „Szakma Leg
job.b Forgalmi Dolgozója", Buda• 
pest-Fereneváros ál lomás." 

Az istvántelki önt6k 
ELLENTERV KÉSZÍTÉSÉVEL ÜNNEPLIK 
A FELSZABADULÁS ÉVFORDULÓJÁT 
,.'!. Szericesztöséit Az ishántelkl I e,ry� verseny, a ■rlahanov!sta mo> 

öntok, csatlakozva a.z EMAG és a galom kiszélesítésével emelik tennelé
Holfher-lQ'ári öntők kezdcrmnycúsé. süket. 
hez, üzelni ellenterv készítésével ün- Mi, iintA tudjia: ut, bon u lit
neplik április 4-ét, a habwmas Szovjet- éves terv s,odn nmden becsWetesen 
u?;ó . által tö:!�nt felszabadulásunk ötö- dolgozó mairvar munkásnak meglesz 
dik evforduloiat. a lehetősége arra holO' életét méit 

Termelésünket az ötéves tecv első szebbé és kö!Vly�bbé tehesse. l\nnek 
esztendejére kiszabott mennyiségnek érdekében illyekeml fogunk munl<Ank 
�egfe�lö� 20 százalékkal túlteljesít- lobb megszervezé5ével. a flz.l<ai doliro
jü.k. Seleitunlcet a jelenlciti 4.88 sd• zók és a mílszakl értelmlséa: szélesklirű 
zalékról 2.7 százalékra csökl<entjük. bevonAsával a szoclarsta munkaver-

Ezeket az eredményeket a munkaidő settyben minél ll&JO'Obb endmenveket 
teljes kihasználásával és az eddiginél elérni s ezáltal ötéves tenOnlc: mlel6bbl 
lobb munkaszervezéssel kívánjuk el- sikeres befejezését elősegíteni. A kis• 
eml. üzemi háromstÖll: Rideg Jótsef s. k„ 

Az lstvántelkl Járómfijavf!ó NV. pártitkár, Jávor Rezs6 s k szakszer
dolgozói megértették Pártunk és IU• vezeti titkár Garam völgyi Albert s Jt. 
kosi elvtársunk iránymutatását és u osztályvezet6." 
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Rákosi elvtársunk lelhívása nyomán 
határoztam el multév öszén, 

'1ogy a hős szovjet mozdonyvezetői< példája nyomán 

egyéni ,rersenyben elindítom a „2000 tonnás"-mozgalmat 

· Tóth Ill. János felszólalása a kongresszuson 
„Elvtársak! A felszabadulás előtt a 

Horthy-reakció idején csak az a vas
utas dolgozó tudott érvényesülni, aki 
az akkori szokásos prctekciót ki tudta 
használni. 

A dicsőséges Szovjet Hadsereg által 
történt felszabadulásunk után ez vég
érvényesen megszünt és a Horthy
rendszer egész rothadtságával, bűnei
vel. visszavonhatatlanul a multé lett. 
Az egész országban, [gy a vasutnál 
is lehetővé vált, hogy tninden dolgo
zót munkája után értékeljenek és 
munkája után becsüljenek meg. 

A vasut újjáépítésében és a később 
megindult munkaversenyben én ma
gam is igyekeztem kivenni részemet 
és igen sokat foglalkoztam azzal a 
gondolattal, hogyan is javítsam meg 
munkámat? 

1 reakci6 akadályozni pr6bália 
a mozgalmat 

Mull év júliusában vasútüzemi érte
kezletet tartottak. Ezen az értekezleten 
h„llottam az őszi forgalommal kap
csolatos hatalma� feladatokról, ame
lyekre Bebrits elvtárs különösen fel
hí\'la figyelmünket. Rámutatott arra, 
hogy az előző évhez képest jóval na
gyobb feladatokat kell megoldani a 1 vasutnak a megnövekedett ipari és 
mezőgazdasági termékek szállítása te
rén. 

Rákosi elvtársunk felhívása nyomán 
ebben az időben határoztam el, hc,gy 
a hős szovjet mozdonyvezetők példája 
nyomán, az ő munkamódszerüket ta
nulmányozva 

egyéni verseny keretében elindítom 
a „2000 tonnás"-mozga!mat. 

Meg kell mondanom, - ez nem ment 
minden nehétség nélkül. A mult rend
szerböl ránkmaradt csökevények, bü
rokrácia és a még mindig létező so
vinizmus, amelyet mesterségesen te
nyésztettek ki a vasutnál -, mind a 
reakció kezére- }át1tzo?t:�•akik·:" rmg 
akarták- akiadályczni ezt a mozgalmat. 

A reakciósok így érveltek: túlterhe• 
léses vonatokat továbbítani nem lehet 
és nem szabad, meri pontos műszaki 
számítások és mérések alapján állapí
tották meg a mozdonyok teherbír6-
képességét. Kocsijaink vonóhorgai s 
vonórudjai a már megállapított terhe
lésnél nagyobb súlyt vontatni nem 
tudnak. Majd azt mondották, hogy 
rossz minőségű olajunk és szenünk 
van, de ezenkívül még igen sok más 
kifogást is találtak. 

En, e sck kifogás ellenére Is a v11s
út Politikai Osztályának segítségével 
és a haladó szellemű müszaki közegek 
támogatásával elindítottam a „2000 
tonnás"-mogalmat, amelyre még a 
fentebb említett vasút üzemi értekez
leten tettem javaslatot. 

Mult év augusztusában 11 473. sz. 
vonaHal Miskolc-Hatvan közötti sza
kaszon 

megállás nélkQI 2018 tonna elegyet 
továbbítottam a rendes menetidő 
betartásával Ez, mintegy 46 szá-

zalékos túlterhelést jelentett. 
A kezdeti sikereken felbuzdulva, a 
„2000 tonnás" -mozgalcm kiszélesítése 
és a 100 elegytonnára eső mozdony
L:ftási költségek csökkentése érdeké-

IY6n BllnlY 

minőségét, a szénnek megfelelő keve
rését és vízzel való meglocsolását, a 
vizvétel és t[íztisztitás kérdüeit, majd 
megvizsgáljuk a tűzszekrény állapo• 
tát, meggyőződünk a víztápkészülékek 
üzembiztos működéséről, megvizsgá
lom a gépezetet, a csapágyakat beál
lító csavarokat, a homokszónl•beren• 
dezést és annak működőképességét. 
.l\,1egnéztük a többi szerkezeti részeket 

is, hogy nincs-e repedés, vagy törés? 
Alaposan megvizsgalcm a mozdony 
és a szerkocsi közötti kapcsolatot, a 
vonóhorgot és a csavarkapocs-beren
dezést Is, amely a vontatás munkáját 
végzi. Egy�zóval nagy gonddal nézek 
utána, hogy gépem üzembiztc11-e és, 
ha hiányosságot veszek észre, azt 
azonnal megjavítom. 

E tényezők mellett figyelembe kell 
venni az útvonalak emelkedéseit, a 
lejtőket, a gőz gazdaságos felhaszná
lását, a tüzelés technikáját, az idő
járás kihatását a vonat sebességére. 
l evegő h5mérsékletét, - mert ez mind 
igen fontos tényező. 

az „500 kllométeras"-mozgalmat 

Panyin elvtars seullségével 
in dltotlull 11 

Tapasztalatom és munkamódszerem 
átadásán keresztül igyekezetem c<la
irányul, hogy a mozgaimat előre vi
gyem. Ma már igen sok mozdony-

vezető sikeresen vesz részt e mozga
lomban és továbbít túlterheléses vona
tokat. 

Ezideig több mint 4300 túlterheléses 
vonatot továbbítottunk, ami megfelel 
1000 darab 1000 tonnás vonat meg
takarításának. ! gy vált lehetővé a há
rom és félnapos kocsiforduló tnegv11ló• 
sílása is. 

Elvtársak! A hatalmas Szovjetunió 
és a mi Sztálin elvtársunk nemcsak 11 
szabadságot hozta el nekünk, hanem 
gazdasági és politikai támcgatásával 
állandóan mellettünk áll. Elküldötte 
hozzánk Iván Fjodorovies Pányin elv
társat, az egyik legjobb szovjet szta
háno\'ista mozdonyvezetőt, hegy segít
sen nekünk a hős szovjet sztaháno• 
vista vasutasok munkamódszereinek 
elsajátltÁsában és abban, hogy ezeket 
gyakorlati téren hasznosítsuk. 

Az „500 knométeres''•mozgalmat, 
amelyet a szovjet példa nyomán 
a vasút Politikai Osztálya kezde
ményezett, - Pányio elvtars se
gítségével lndltottuk el, s amelyet 
felszabadulásunk ötödik évtorduló-
Jára, mint munkamegajánlá.st fc-

lfunk kiszélesíteni. 
En megértettem és felismertem a uta, 
hánovista motgalcm politikai és gaz
dasági jelentőségét, melyen keresztül 
életszínvonalunk további emelkedését 
tudjuk biztosítani. 

Továbbra is harcolni fogunk a régi 
technikai normák megdönteséért és az 
új, haladó normák megteremtéséért, 
hogy a vasutra háruló és mindinkább 
fokozódó feladatokat sikerrel hajthas• 
suk végre. 

Tudom, hogy ötéves tervünk sikeres 
megvalósításáért folyó harc, egyet Je• 
lent nálunk a termelés és a termelé• 
kenység fokozását elősegítő szocia• 
lista munkaverseny-eredmények meg• 
szilárdllásával és továbbfejlesztésével. 
Ezzel segítjük növelni a béke, a de

.mokrácla, a szocializmus táborának 
hatalmas erejét, amelynek élén példa, 
képünk és legfőbb támaszunk: a le
győzhetetlen Szovjetuni6 halad. 

Tudcm, hogy ötéves tervünk sikeres 
megvalósításához a magyar dolgozó 
népnek politikai és gazdasági egysége 
szükséges, hogy egységesen félzárkóz• 
zunk a gyözelmeinket szervező nagy 
Pártunk és annak szeretett vezetője, 
Rákosi elvtárs mögé, hogy minél előbb 
elérhessünk az annyira óhajtott és várt 
szocializmusba.� 

UJ-T I PUSÚ SZOCIALISTA VASUTASOK 

AKARU NK LENN I  
:.l:.l r,idá,n. #anulnimggó fiatal nő 

• a,asúti tisJ1Sthép•ó• 

,. Tisztelt Szerkesztőség! Nói for• I 
t6je oagyok. Célunk tanulmányi 

galmista, új fogalom a MA V törté- eredményeink emelése. A legutóbbi 
rietében. A Szovjetunió példájára tanfolyam eredményeit figyelembe
mi. magyar nők is megmutatjuk, véve, a mi tanfolyamunk tanul• 
hogy minden foglalkozási ágban mányi eredményeit 150 százalékra 
megálljuk a helyünket. fogjuk emelni. Mint (lhogy a kinti 

22 vidám és tanulnivdgyó fiataJ kartársaink is a vasutas Sztahánov
leány hallgatja az idén a Vasuti mozgalom kifejlesztésével bizonyít
Tisztképző Intézet előadásait. Naty ják. hogy a fejlődés előtt nincs aka
akaraterővel és szorgalommal ké- dá/y, úgy a tanulás terén - pél• 
szülnek hivatásukra és komoly el- dájukat követve - mi sem ismerünk 

IZDYlet lllmozdonuezetl p61d6161 határozásuk, hogy újtípusú, szocia- akadályokat. 
kötellem lista vasutasok legyenek. Harcos katondl leszünk a béké-

l 
En, Debrecen állomásról kerültem nek. hazánk szocialista építésének &! brlgAdot szerveztem. E�ideig mtryt- be a tanfolyamra. ahol és mi n6i forgalmisták is megfogad. egy 40-42 esetben tovább1tottam tul- • k • ká k dt k R "k · ár ak · 

terheléses vonatot !50 tonna szén mint ra tari mun_ s ez eJ1l Ju a os_, elvi !n • _a _ m, sze�e-
megtakarítása mellett. A mczdonv- vasutf szolgalatomat. tett vezérunknek es tanitonknak ul-
javítási költséget havi 660 forintról fit sikerült úgynevezett Előkészítő mutatását, amelyet a Sztahánovis• 
134 forintra csökkentettem. Tanfolyamon megszerezni a Tiszt. lák /. Országos Tanácskozásán 

Mint öntudatos dolgozó kommunls- képző Tanfolyamhoz szükséges el- mondott. Az év végén nagyobb 
tához méltó, önkritikát is kel i  gyako- méleti és gyakorlati ismereteket. szaktudással felvértezve teljes erő
rolnom. Az elért eredmények egy bi- Elmondhatom. hogy minden tá- vet fogunk hozzá a termelómunká
zonyos fokig büszkévé és önteltté tet- mogatást megkaptunk népi demo- hoz, hogy mi nók is beváltsuk a tek. Nem . gondoltam ar;a, hogy �a- kráciánktól. A kollektív-szellem ki• hozzánk fűzött reményeket. Lőrinczi pasztalata,mat, munk_:1modsz;re�et at- fejlesztéséhez nagyban hozzájárul a Sára sk. a Vasuti Tisztképző Inté-adjam mozdonyvezeto szaktarsa1mnak. 1 ki . él t O •t • k •tt · t t h t '/ H Tapasztalataimat saját magamnak a anyai e · . 

gy e un 
1 

1 , mm ze allga o a. 
akartam fenntartani de egy nagy csalad. Mega.akultak a ______ _ 

Pártszervezetem é�ítő bírálatára te- brigádo� és sz�mi';á;iu17:ok. 
lohadt büszkeségem, önteltségemet A !'6' egyen1ogusag itt is érvé• 1 13 LENGYEL l(OZLEl(El)l:.SI 
kemény önkritikával semmisítettem nyesul. egyenlő munkatársaknak te• DOLOOZóT tllntetett ki hétf&t Varsó• meg és azonnal megkezdtem mun- kintenek bennünket. 

kamódszcrem átadását. 
Ennek a lényege az volt, hogy szol, 
gálatba való je!entkezésemkor a „2000 
tonnás''-vcnat összeállítását, továbbí
tását úgy a felügyeleti közegekkel, 
mint füt6 munkatársaimmal előzetesell 
megbeszéltem. Azóta is így megy. 
Megbeszéljük az üzemanyag, a szén 

Reráltjuh • host!SÓnli 

fűzött renaénye1iet 

A félévi kollokviumok alkalmával 
igen szép eredményeket értünk el. 
J e!enleg a tízes tanulóbrigád veze-

ban Jan Rabanowskl közlekedési mi• 
nlszter. Hetvenketten közfililk a 
,,Munkarend" első és második osztá
lyát, neirvvenen érdemérmeket kaptak. 
Owczarski mérnöknek pedig a Polonla 
Restltuta Rend lovagkerentJH adomá
nyozták. 

V ASUTASOI(: Swzalek 

Rábai Lajos esztergályos (Pécj flltlíhát) • • • , , , 844 
Pilkovkh István mázoi6 (Jóxselvárosi om.) , • , , • • • 1113 
Engler Tamás pályamuttkás (Terhvitrosl otn,) • , • • • , , 48$ 
Huszár Lajos tszterfál)'os (északi Jármlljavít6 NV) , , , .fSIJ 
Márkus Mária kocsltlsztít6no (Veszprém fth.) • , 4211 
Bognár Ferenc pályatnunkb (l(lskunhalasl biti.) , , • , .f05 
Csabai János lakatos (Szolnoki Járótniljav(M NV) , , , , 8711 
Brunner M¾tyás katánkov!cs (Pécs tiltmtáz) , , , , , , , i11S$ 
Meister Vill.-s:zerell> &rlgád (Duntkesiii Járm, NV) , • , , 342 
Hatos Gyula kocsilakatos (�ákos flitöhá:i:) • , , , , • , , 300 

HAJOSOI(, l(U(OTöMUNl(ASOKt 
Petrik-brigád (Magyar Nemzeti S:tabad l(lklStS) . . . . ns� 

Nyul-brlgád .. li .. " • . . . 340% 

Strupka-brigád .. • • . 33I� 
Oullcska-brlgád " .. . • . 318% 
Dankó-brigád .. .. .. • . . • 29é% 
Szücsi-brlgád .. .. • .. . . . 294% 

Ér te k ez le t  a Va sú t i  Fóosztál,yon, 

a� 1$00-as mosgalom 
feladaiair6l 

Málrc.i'lllS 4 -én  ,a Vasúti FöQszj!áay 
t.u.n:ws ,ermében értakezretre jötteik 
össze azok a. mozdonyv,e,z,etök,, fütólt, 
alk.1ik a Vasútpolit4104 OSzltéJ.y k.80.. 
demreiyezésére megliindul!t 500 km· 
<>..s mozgatomban már eddig la kiváló 
eredményeket értek el Bel!Zámoltak 
ta,paszt.al�ól és elmond,tá,k észre.. 
véteJ,e!Jtet a kWönbö?.6 lúlázlyoasá,g-Ok.. 
ról. A V'8.SUt8$ SZakszervezetet 09u.ta 
Károly alel.nök és Ta.m&a la>tváa 
elvtársak képvtselték.. 

<Jsanádl György elvtán!I, a MA V 
vezérige.zig,at;ója meguy:t:tójá:bun •
=ióta, hogy 

a Szovjetunlóball a mO'lil�
tők 60 IIITAZaléka sz�lu\rums-. 

osz� Wliett;.·� r&mtb.toltt u:ftl., 
hOogy az 600 km.ea � ntat/1· 
szElrO. e'l'Mmén� m.eg'm:u'll'Ltjá.k: 

& Vallllti!'IB � ftl�tte,ttl,h 
l'á.l'tunk felhivéllá.t 

éli " 1nl.mikáb.O!!l v'8Jii6 vlmJOl!.yuk,ú 
aJ.a,pvetöe.n rn.egvá.Dtöztattá.k.. 

Komoly �e a �oon,. 
n:a,k A muiuka.feg)'el6111 meg'szilárdu-
14.s&. brigádok � nettncsak 11 
füt.őh.watkb8n, hamém e. Wbbi szak. 
�� la, h.láDryá pedq, laogy 

1111k helyen &S llOO km.-ea JDOil
plmat (l.118,1. 1zakfelada.tnaik te
kkitlk, nem pedig poiltik8' fel. 

adatna.k. 

M'.ost u I!. teliadi!,t, hogy a polttlli&i 
szervek töltsék mieg pollt,lk,ai ta,r.ba,. 
lollillmal a �11; a B'.ll84<szerve. 
zet4 funkcl0nkri.Usólk s:riérv&QJék a 
komplex--btigádak.ait., a llza3cvanatt pe
dig gondooklodjélk a m�.aJIO:m smik.. 
mal f� blzt� 

Bebriis Lájow ellvtál'tl kfüJl>ekl!kl6s
ügyi llllmiszte;r 1a fe!SzóJadt q érte. 
kezilet,e,n. 

Iván Pányin és GJisp;lr eivtérsak me leq kézszorlt4ssal búcallznak. - Viszont 
látásra nálunk, a Szovjetunióban - mondja Pányln elvt.ino, - Bah•61 Jobbra 

Véqh, Pányln és Gáspár elvtársak. 
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Páoyi n  el vtárs m u n kaközben 

Pányin elvt.trs h lres miskolci lltJára l n  dul, Szabályozón a k,eze. szeme a mérc5-
eszközöket fiqyeli. Eli:idul a hatalmas szerelvény és rekordldó alatt fut be 
Mls'.tolcr�, - meqdöntve az elavult maq yar- forqalml 6s múszaki „szabályokat". 

Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh 

A sztahánovista pá lyamunkás 

százéves szerszámokkal 

törte át a termelés frontiát 
„Kedves Elvtársi Még ma is ben- , érthetővé, úgyszintén az is, hogy a 

nem zsong a felejthetetlen kongresz- s�ocialista társadalomban legföbb ér
szusnak minden szép emléke. Nálunk tek az ember. Ezt tapasztaltam most 
8 munka becsület és dlcsösé do! a. 

l 
a �o!:lgresszus , alkalmával, ah�l 11;e�-

- . _ , g g gyozodlem arrol, hogy mennyire ert� 
E szep monda'! Jelentosege csak most keli Pártunk és kormányzatunk az 
válik előttem igazán világossá és embert , 

a nagy Szovjetunió példája nyomán 
Politikai Os�tályunk kesdeményesésére 

indítottuk meg az „500 kilométeres"-mozgalmat 
„T. Szerkesztőség! A sztahánovisták 

első tanácskozásán Pártom, dolgozó
társaim bizalmából abban a szerencsés 
helyzetben voltam, hogy résztvehettem 
a megbeszélésen. Elmondottuk, hogy 
milyen eredményeket értünk el a ter
melésben és önkritikát gyakoroltunk 
eddigi munkánk felett. 

Talán nem is szükséges külön hang
súlyozni, hogy rám az eJlész tanács
kozás alatt 

szeretett Rákosi elvtársunk be
széde, a vele és a hős szovjet 
s:itahánovlstákkal való találkozás 

nakorolt leJlnanobb hatást. 
A tanácskozáson felszólaltam 

„2.000 tonnás"-mozgalom ismertetése 
után beszéltem arról is, hogy a nagy 
Szovjetunió példája nyomán, a Vasút
politikai Osztályunk kezdeményezé
sére megindítottam brigádommaJ ha-
1zánkban az „500 kilomélleres" moz
galmat. Elmondottam a sztahánovi�
ták élénk érdeklődése közben, hogy 
közvetlenül az értekezlet megnyitása 
előtt tértem vissza az első útról él' 
beszámolhatok ·az eredményről. 

A kitűzött 20 óra helyett 15 óra 
és 40 perc illatt tettem meg Bu
dapeströJ Nyiregyházára és onnan 
vissza Budapestre az utat. 12 ton
na szenet takarítottam meJl 1440 

forint értékben. 

és nagytisztítást vállal a mozdonyon 
mosáskor. 

Kedves Elvtársak! Az „5Cl0 kilomé
teres"-mozgalom átütő sikerét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az a többszh 
lelkes csatlakozás, amely az ország 
minden részéből naponta érkezik hoz
zánk, Budapest-Ferencvárosba. 

A közeli napokban fogjuk kiértékelni 
a mozgalom első eredményeit, hiánvos. 
ságait és menet közben, a Vasútpoli
tikai Osztályunk, Szakszervezetünk tá. 
mogalásával a ,.500 kilométeres"-moz.
galmat is, mini annak idején a „2000 
tonnás" •mozgalmat, országos viszony• 
latban sikere!;en valósítjuk meg. 

As 500 ldlométeres mosgalorn 
ujabb frontáttörés a 1'08Úton 

Mi, vasutasok, tudjuk, hogy mit je
lent nemzetgazdaságunknak a szo
cializmus építésében a gyors, pontos és 
üzembiztos szállítás, az elavult nor
mák felszám"Jlása, a korszerű techni
kák bevezetése, a szocialista vasut 
megteremtése. Eppen ezért keményen 
és sziklaszilárdan megyünk mindig 
csak előre! Elvtársi üdvözlettel: len• 
gyel József s. k„ sztahánovisla, él
munkás, a „Szakma Legjobb 5. Moz
donyvezetője" címet viselő dolgozó. 
Budapest Ferencvárosi Fűtőház." 

Ismertettem a kongresszuson az „50IJ 
kilométeres" mozgalom célját, amely 
nem más, mint a jelenlegi mozdony
fordulónak s a vonalon lévő felesleges 
tartózkodási és kezelési idő felszámo
Jás,i, illetve a réiri normák meJldÖntése 
és a mozdony napi kilométer-teljeslt
ményének felemelése, valamint a t... 
hervonatok menetsebességének 30 km
rlll 36-40 km-re való emelése. 

A mozgalom új fronttáttörést hoz 
létre a vasuton, felszámolja a fíítő
házak közötti és fütöházon belüli gép
és szakmai sovinizmust, kialakul a 
mozdonyszemélyzet között a brigftd
mozgalom, a mélyebl> kollekfív-szel-
lem, a foko:wttabb egyéni felelősség. 
A brigádon belül az egyéni verseny 
kiszélesedik. A mozgalom felszámolja 
a vasuton az egyes igazgatósági terü
leti határokat. 

Elmondottam, hogy az „500 kilomé
teres" -mozgalmat éppen úgy, mint a 
„2.000 tonnás"-mozgalmat, országos 
mozgalommá kell kiszélesíteni, a nyert 
tapasztalatok alapján a hunos és for
duló fűtőházakban a gépek tartózlu,
dási idejét meg kell röuidíteni és a 
mozdonyfordulókat úgy kell összeállí
tani, hogy a vonatpárok érkezése, 
illetve indulása közötti idő megrövi
düljön. 

A fenti ja\faslat kifejlesztésére szük-

és a Sztahánov-mozgalmat széles ala
pokra helyezni a fűtőházunknál. 

Ugyanakkor példát akarok mutatni 
a termelésben, hogy a rám eső tervet 
március hónapban már l0-ig teljesí
tem, sőt 20 százalékkal túl is le!Jesi
tem, ezenkívül brigádom egy javítást 

T ávolitsák el 
a titóista szakszervezeteket 

a Szakszervezeti Világszövetségból 
,.T. Szerkesztőség! Nagy érdeklő- gét és ne szítsák a gyülöletet a ha

déssel és megelégedéssel olvastam talmas Szovjetunió' és békés építő
a Szaktanács javaslatát, amelyet munkában, testvéri közösségben a 
február 23-i ü lésén hozott szocializmus felé menetelő népi de-

A magyar dolgozók nagyon jól mokráciák ellen, 

A Magyar-Szovjet Barátság Hónapjára érkezett 
kedves vendégeink 

• séges a jelenlegi menetrendek felül-
vizsgálása, a mozdonyszemélyzet ál
tal javasolt helyeken a vonat sebes
ségének felemelése és egyes helyeken 
a kezelési idők eltörlése ngy mei
rövidítése. 

ismerik a jugoszláv helyzetet, a Eppen ezért teljesen azonosítom 
Tito-Rankovics klikk aljas árulá- magamat én is, üzemünk dolgozói. 
sát, amel lyel elérték azt is, hogy a munkástársaim, a Szaktanács el• 
jugoszláv szakszervezeteket fasiszta nökségének azzal a következtetési
politikájuk vak eszközévé tették. vet, hogy a titóista jugoszláv szak
Tudjuk azt is, hogy a jug-oszláv szak- szervezetek tevékenysége össze. 
szervezetek harcos kommunista ve- egyeztethetetlen a Szakszervezeti 
zetőit bebörtönözték és imperialista Világszövetség programmjával és 
ügynököket, fasisztákat helyeztek a alapszabályaival, ezért javaslatot 
szakszervezetek élére, de azt is tud- juttattak e\· a Szakszervezeti Világ
juk, hogy a mai jugoszláv szak• szövetséghez ezeknek az álszakszer• 
szervezetek többé már nem a mun- vezeteknek a Világszövetségből való 
kásosztály érdekvédelmi szerveze- kizárására. 

a szovjet sztahánovlsták igen mély Népgazdaságunk ötéves terve lm
hatást gxakoroltak rám. Nagy figye- moly összeget fordít a pályafenntar
Jemmel kísértem a fordításokat és ben- tás gépesítésére. Ezeknek a beállitása 
nem él a vágy, hogy ismét ki fogja szélesíteni nálunk a 

minél jobban megismerjem a nagy sztahánovista mozgalmat. Az egyéni 
szovjet nép életét, a szocializmus elszámolás is fokozza a mozgalom 
orszáJlát, munkájakat és eredmé- népszerűségét, mert ezután többet is 

nyeiket. keres az, aki többet dolgozik. 1 gy én 
is többet fogok keresni és az ötéves 

Eddig is mindent elkövettem, hogy terv sikere mghozza az én házamba 
munkámmal minél jobban emeljem a is a jobb életet, abba a házba, amelytermelést, elősegítsem a szocializmus bői úgy hiányzik egy radió, s otthon 
építését, a béketábor erŰ5ödését, de is hallhatom majd a sztahánovista 
most megfogadom, hogy még fokozat- munkástársaim szocializmust építő tabb erővel fogom fokozni teljesítmé- eredményeit. nyerne! és a hős szovjet sztaháaovis-
ták példáját felhasználva, Eppen ezért azon leszelt, hogy 
új sztahánovlstákat fogok nevelni a példaképeink, a szov jel sztahánovisták 

pályafenn(artásnál is, példáin mérföldes léptekkel meneteljek 
munkástársaimmal együtt, és hogy 

ah?l . azt áll ított_ák, hogy az eddigi még több munkával még jobb munká
szazev:s szersz�mokkaJ , nem_ lehe_t a val továbbra is kiérdemeljem a mi 
t�rmelest fokoz111, _de . meg szaz szaza- szeretett és nagy Pártunk, valamint a 
lekol sem lehet elern1. mi bölcs vezetőnk, Rákosi Mátyás 

Azóta bebizonyítot-tuk ml, sztahá-
1 

elvtársunknak, a népnek további meg
novist�k, ?ogy i!;e!'is lehet a t;rmelésl becsülés�!. . S_�on;_bathely, 1950 fe�ruár 
fokozni es szazeves szerszamokkal 28 Efvtars1 udvozlellel: Pulai Jozsel 
törtük át a termelés frontját. sk. sztahánovista előmunkás." 

Lelkes, szocialista munkafelajánlással 
készülnek üzemeink dolgozói ápri l is 4-re 

Rákosi elutárs mondotta a Szta
hánouisták Tanácskozásán.: ,.A mi 
Mgy tanítónk és uezetónk. Sztálin 
elutárs születésnapjával kapcsp[at
ban láttuk az első hatalmas, lendü• 
letes, szocialista munkamegnyilvá
nulást. Most egy másik dátum áll 
előttünk. 

Hazánk felszabadításának ötö
dik évfordulója, április negye
dike. A magyar dolgozó nép, 
csakúgy, mint Sztálin elvtárs 
!iZÜletésnapjára, lelkes, szocia
lista munkafelajánlásokkal ké
szül ennek a nagy napnak 

megünneplésére." 
.,Nem kétséges számunkra, hogy az 
április negyedikével kapcsolatos új 
munkalendület nem fog megállni, 
hanem fejlődik touább." 

Ozemeink dolgozói átérzik a nagy 
nap jefentóségét ú szerte az or-

szágból érkezli jelentések azt mu
tatják, hogy dolgozóink méltó mó
don készülnek hazánk felszabadu• 
lása ötödik évfordulójának megün
neplésére. Ozemeink munkássága, a 
szolgálati helyek dolgozói a nagy 
napra nemcsak állandósítják a 
sztálini műszakban elért kiváló 
eredményeiket, de megfogadták. 
hogy hálájuk és szeretetük jeléül 
még ezef1et az eredményeiket is túl
szárnyalják. 

Az egyéni felajánlások mind szé
lesebb területen bontakoznak ki. A 
február 24-én kiadott jelentés sze
rint Budapest területén 2801, Deb
recenben 527, Miskolc Területi Tit
kárság területén 3101, a pécsieknél 
1036, a szegedieknél 836, a szom
bathelyieknél 5205, míg a GySE\' 
területén 1310 jelentős egyéni fel
ajánlás történt. - Juhász Béla s. k. 

4-ea •r„ódele •eálHt._ 
A rendkívüli tehervonatoknál Java

soltam a mozdonyok kellő kihaszná
lása szempontjából az úgynevezett 
4·es brigádok megszervezését. 

Ide kapcsolódik bele a lakatos-bri
gád Is, mely állandóan ugyanaz ée a 
feladott javítást pontosabban végezhe
tik, mert a gépek személyzete a Jaka
tosbrigád tagjait is  ismeri. A bri
gádba tartozik a beuálasztott műszaki 
értelmiség is. Ez a komplex-brigád fej
leszti a kollektív-szellemei és bizto
sítja a gépek kihasználását, jókarban 
tartását. 

Végül hangsúlyoztam, hogy a:i „500 
kilométeres"-mozgalmat nemcsak a 
fővonalon lehet bevezetni, hanem a 
mellékvonalakon is, mert ha a jelen
legi mozdonyleljesílményt ily módon 
növeljük, az is az „500 kilométeres"• 
mozgalom követelményeinek felel mee 

Hi■4e■ dofso114t 
-•á■oa,iatánalo ,....,.,.,. 

Most, hogy már a tanácskozás utin 
vagyunk és leszűrtem az ott szerzett, 
valamint Pányin elvtárstól nyert ta
pasztalatokat, összehívtam az üzemi 
bizottságot, pártszervezetünk segítsé
gével a múszaki értelmiséget és be
számoltam a kongresszuson hallottak
ról. Megbeszéltük, hogy mik a követ 
kező feladataink az elkövetkezendő 
időkben és hogyan dolgozzanak hatá 
sosan össze értelmiségi dolgozóink a 
fizikai dolgozókkal. 

Legfontosabb feladatom, hogy bár 
eddig kevés elvtársamnak adtam át 
tudásomat és munkamódszeremet, ez• 
után a fűtöháznál dolgozók széles tö
megeinek -adom át A brigádokat át
szervezem, vezetem és irányítom. Fű
töházunknál a termelés feladatai meg
valósításának élére akarok állni. Jelen
leg a legfontosabb számomra éa egy
hen a le11:nagyobb cél, hogy 

áprUis 4-re, felszabadulásunk ötö· 
dik évfordulójának ünnepére, a 
brigádon belül minden dolgozót 

sztahánovistának akarok nevelni 

lei, hanem Tito fasiszta rendszeré- Egy percig sem kétséges az, hogy 
nek kiszolgálói, az imperialista po- a mag-yar szervezett dolgozók, mint 
litika eszközei. ahogy azt a Szaktaná<;s elnöksége 

Nekünk, magyar munkásoknak nevünkben kijelentette: .,teljes ere
oda kell hatnunk, hogy megkeres- jükkel támogatni fogják jugoszláv 
sük annak lehetőségét, hogy ezek a munkástársaikat". Elvtársi üdvöz
fasiszta vezetők ne bonthassák meg lettel: Szunyog László s. k. m. ve
a munkásosztály nemzetközi egysé- zető, Miskolc." 
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Lenqyel József élmunkás, sztahánovlsta, a „Szakma Leq)obb S. mozdonyvez• 
t6Je", az „500 kilométeres11-mozqalom megindítója, - Indulás elOtt meqviz. 

qálJa qép6t. 
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Fömühelye ink sztahánov,istá inak· 
Jíilius és augus�tus-végi tervteljesítése ni á r  e i u s l - é n  

,.A vasútas főműhelyek sztahánovislái 
megértették Pártunk Központi Vezető
s.egének határoz,atát és megfogadták, 
hogy nemcsak megszi!árditj ák a sztá
liRi műszakban elért kiváló eredmé
nyüket, a szocialista munkaverseny 
eredményeit, hanem azt tovább is feJ
lesztik. 

Elérkeztünk az első kiértékelés idő
pontjához. Vasuti üzemünkben, bár 
technikai okokból a tervek munkapa
dokie: való felbontásával bizonyos h;á
nyosságok mutatkoztak, a do:gozók 
lendü:ete nagyszerű eredményeket ho
zott létre. 

A leg-kiemelkedőbb erek között az 
tszaki Járómüjavitó NV sztahánovista 
111arósának. Takác$ Pálnak teijesítm�
nye, aki január havi teljesítményét 
590.5 száz.alék, míR' február havi telje. 
sítményét 553.9 százalék átlaggal te
jezte be és Íl!Y 

kitűzött tervét március l-ig 1950 
augusztus t 0-ig teljesítette. 

Ugyancsak hasonló szép teljesítményt 
ért el a Szolnoki Járómííjaví!ó NV 
dolgozója Bársony István cserejavító, 
aki 382 és 367 százalékos állagte'.jcsít
ményével március l -re a július 3 1 - re 
kftüzöt\ tervét már teljesítette. 

AZ ÉSZAKI JARO,\\OJAV!Tó 
JIIV üzemében Somog!fi József eszter
gályos 201!/!?1'6 száza�ékos havi telje
sítménnyel (a Jamtár és febmár havi 

te/jesítményszázalékot tört alakban kö
zöljük. A szerk.) június 1 5, Bánhidi 
Oszkár marós pedig 358.7/267 száza
lékos teljesítménnyel május 20-ra ki
tűzött tervét március l - re teljesítették. 

AZ ISTVANTEUCI JAROMOJAV!Tó 
NV üzemében Bartos József esztergá
lyos 259/355 százalékos napi teljesít
ményét annyira növelte, hogy a május 
30-i tervH már március l -én befe:ezte. 
Oláh Lajos esztergályos április 10-re, 
Poesz l stl'án esztergá:yos május 4-re 
kitűzötl tervét március l-re ugyancsak 
teljesítette. 

DUNAKESZI JAROMOJAV!Tó NV 
miíhelyében Fejner István mázoló, áp
rilis 5-re, Varsányi István gyártási 
lakatos és Sz/J'ká/ Sándorné furós, áp
rilis 25-re kitűzött tervüket március 
l-én teljesítették. 

SZOLNOKI JAROMOJAV!Tó NV 
üzemében Bársony Istvánon kívül, aki 
mint fentebb megírtuk, július 3 1 - i 
temft is teljesítette, Gecse Péter csere
javító június 21 -re, Samu József csere
javitci pedig május 4-re kitűzött tervét 
te:jesítelte márc:us l-re. 

A DEBRECENI ,JAROMOJAV!Tó 
l\'V dolgozói közül Béres Sándor villa
mosh�gesztő május l -re, Erdélyi Zol
tán esztergályos május 8-ra, míg Gal
góczi József �sztergályos május 3-ra 
kitiízöll tervét fejezte be a lenti idő
pont�g. 

A MISJ<OLCI JARóMOJAVITó NV 
üzemében Pásztor József esztergályos 
április 10-re. 

A SZOMBATHELYI JARóMO-
JAV!Tó NV üzemében Kiss István 
villamoshegesztő március 24-re, Né
meth József Iurós március 27-re. 

A SZÉP(ESFEHÉRVARI .JAROMO
JAVITO NV üzemében Varsányi Fe
renc esztergályos március 1 8-ra, Hid
véghi Ferenc és Kiss László mozdony
lakatosok április l - re, - míg a . 

PESTSZENTLOR INCI JARóMO-
JAVfTó NV üzemJben Tepliczki János 
asztalos április 30-ra, végül Herczeg
falvi Sánd0r betűíró ápri l is 15- re ki
liízött tervét már március I -re teljesí
tet!e. 

Huná_r Lajes esztergályos, az Északi 
J áróm[íjavító NV dolgozója március 
l - re az egész március havi kiszabását 
teljesitelle. !lunár sztahánovista mo
lorhengerfuró-gépen dolgoz:k. 380 szá
zalékról 410 százalékra tett felajánlási, 
de március l -én már elérte az 530 szá
za lé kos te! jesílmén rt. 

Makai János karosszéria bognár az 
Eszaki Járóműjavító NV-ben napi lel· 
jesítményét annyira növelte, hogy áp
ri l :s 10-ig kiszabott teljesílményét már 
március l - én kiteljesítette. Száza léka 
március l -én 235. február havi állag
száinlrka pedig 1 6/i-l RO s•·'irnlék kö
zött mozgott. - Horváth Géza s. k." 

Mit tanultunk Pányin elvtárstól 

Tapasztalatcsere a Vasutas Szakszervezetben 
,,Február 24-én !van Fjodorovics Pá

nyin elvtárs, sztahánovista mozdony
vezető, a Szocialista Munka Hőse, a 
másodízben látogatta meg a Vasutas 
Szakszervezet dol�ozólt a központi 
székházban, 

Gáspár elvtárs a nagy melegséggel 
fogadott szovjet sztahánovista hőst 
üdvözölte az osztályvezetők jel\'nlété
ben és bejelentette, hogy munlrnéf\e
kezletet tartanak Pá11yin elvtárssal, 
ahol kölcsönösen kicserélhetik tapasz
talataikat. 

E lőször Pánt1in elvtárs számolt be 
Itteni tapasztalatairól. Elmondotta, 
hogy fébruór 1 1  óta sok műhelyt és 
iütöházat néz-ett tneg. H!báka i� tá: 
lált, de az a- meg{t\•IS!ád'ése;' ltctg'f"e'ié.' 
k1!t�a fiibakat meg lehet s2ünietní és
helvre lehet hozni. 

M.egallapí!olta, hogy a mllhelyekben 

a technika elmaradott és a munka fo. 
lyamalossiiga sincs jól megszervez\'e. 
Az új technikai vívmányokat nehezen 
veze!ik be, mint például a villamos
ságot, 

még ma Is a rla-1 kovác;stecholkával 
heires:,;tenek. 

Rossz vol t nézni - mondotta többek 
kö-:ö,t Pányin elv lárs, - hogy olyan 
drága �nyagol, mint például a vörös
réz, - i(izszekrények építéséhez hasz
nálják. Sokkal gazdagabb és hatalma 
sabb országok már évek óta acél tíiz
szekrényeket gyártanak, nem pedig 
réz tíízszekrényeket. Ugyanakkor a 
csapágvakr1ál nem használnak rezet, 
mikor /elietlem a kérdést, hogy mié.fi 
rwm, azt a fe eletet kaptam, hogy drá
ga a ré1,; I tt drága a réz, ahová jóval 
több kell bclille, a t(ízszekrényekre pe
dii. felhasználják. 

Pányln elvtárs tanitása 

· Továbbiakban Pányin elylárs elmon
tlotla, hogy a 

transzmissziós rendszerről át keft 
térni az egymotoros meghajtásra. 

Igaz - folytatta, - hogy ehhez töke 
kell, ez drágább befektetés, de gazda
ságosabb a termelésben. Arra kell tö
rek�dni, hogy a \rnzánszegecselésről a 
hegesztésre térjenek át. Ez könnyebb 
és olcsóbb munka. A Szo,jelunióban 
már régen lemondtak a szcgecsclés
ről, a kazán gömböh ü részét is he
gesztéssel cslniilják. de általában a ka.
zán minden részénél .alkalma.i:ák ezt 
az eljárást. 

Azt a munkfft - mondotta Pánqin 
elvtárs, - amibez nem kell tőkebeiek
tetés, gyorsan el kell Yégezni. I lyenek 
a munkahelyek tiszlántartása, ügyelni 
kell arra, hogy a munkásnak tökéletes, 
komplett szer&záma legyen, és azokat 
rendbeníarlsák, mert sok helyen lát

· t��• h_ogy a J1idegvágó törött, a vége 
k1rozsasodolt. Mindezek üzemi oaJese. 
lel okozhatnak, 'ami által a termelés 
csökken. A munkások teljesítménvét a 
munkahely- tisztátalansága hálráltatjii, 
s ha egyébként a termelékenységet fo
kozná, gá1olja öl. a szerszúmok rossz.a-

sága és a munkahelyek rendetlensége. 
A sztahánovlstáknt megkérdeztem 

kiderült, hogy fizetésük alacsony, 
mert c•·oporlban (io!gozriak és a telje
sítményü!, után nem kapják meg a 
nekik járó össze1;cket. Az üzemekben 
a dolgozóknak feliétlenül meg kell 
kapni munkaruhájukat, ami biztosítja, 
hogy nem kapnak könnyen testi sérü
lést. A meleg miíhelvekben, olvasztók
ban, a mozdonyfűlőknek k�sz!yüt 
kell adni. 

Harcolni kell, hogy minden üzem
n�k meg legye11 á terve, s azt oda kell 
vinni mi_ndcn dqlgozó m4nkapad i4hoz, 
hogv mmde11 !Tlunkás tudja, ml lesz 
az ö egész havi munká ia. Beszéltem 
olyan sztahánovistáv,1!, aki nem ludla 
megmondani, mit kell aznap tf'ljesítenie. 
söl azt sem tudták megmondani, hogy 
mi a feladatuk a hónapban. A mií
helyben nem tudták megmondani, 
hogy mil:or ment ki utolj{, ra mozdony 
és hogy mikor fog kimenni újból. 

"hol nlnc• terv, ott nem lehet 
tervszerű munkát véi:eznt 

nem )eh0t a munka termelékenvségét 
emelni. Meg kell szervezni minden 

műhelvben az előkészítőmühelyt, hogy 
a dctailok, amiket leszerelnek a mun
káról, sz�pen sorjában Jegy nek. Most 
ami legelőször kell, az általában leg
hátul van. Ez megnehezíti a munkM, 
Ha leszerelnek egy mozdonyt, mind
járt arra a helyre kell vinni az alkat
részt, ahová való, így könnyebb az 
összeállítása a gépnek. 

A raktárt is meg kell szervezni és 
ráírni mindenre, hogy hány darab van 
belőle, mennyi a tarla lék. 

A termelés folyamatossl\gára külö
nösen nagy súlyt kell helyezni, 

a milhelyekben sehol sincs folya-
matos munka, 

minden össze v1111 keverve, ahogy a 
mozdonrt szerelik össze, úgy jfíjjenek 
a munkások I folyamat9san. 

A fütöházaknál sürgősen be kell ve
zetni a melegmosásl. l gv a gépek ál
lása 5-6 órával keYesebb, mint a hi• 
degmo.sásnál. A !íítőházvczetők nem 
l1.1dják megmondani, hogy hany gép 
áll mosás miatt. E,ről semmiféle jegy. 
zéket nem vezetnek. A gépek a fíitö
házaknál sokszor 24 órát állnak ki
használatlanul. Be kell vezetni a moz
donybrigitdoknál a kilométer fizetést. 
Amikor pihen a személyzet a líítöház
nál,  azért nem fizetnek, Ha kiszámol
juk a g-épek ácsorgását, óránként 50 
kg szénfogyasz\ás mellett lálhaljuk, 
hogv milyen óriási kárt okoz ez a 
helytelen eljárás az országnak. Ebből 
semmiféle haszon nincs, ez mind a 
szervezetlenség bizonyítéka. 

Olyan grafikont kell sterkesztenl, 
hnirv öt óránál többet ne álljon állo
más� n a gép, a fordulóállomáson tisz
títsák a gépel, a mozdonyszemélyzet 
három, órát pihenjen, hogv ki legyen 
hasznalva a mozdony. Ha három moz
don\"brigád van, akkor 

kétszerannyit kereshet a mozdony-
vezető 

és a gépek is több hasznot hajtanJk. 
Igy a rnozd.:myok háromszor annyit 
dolgoznak. 

Ismertetése végJn Pányin elvtárs az 
„500 kilomé!eres"-mozgalom nagv 
nemzetgazdasági ielentőségéye! fog-lai
kozott és kiemelte a brigádok meg-
szervezésének fontosságát. 

Itlilyeu eredJDén yeket értünk el 
a hároméves ter-v folyaDJ.án 

szo�iálpoli ti.kai téren 
T. Szerkesztő Elvtárs! 
Most az öteves terv elején nem 

árt, ha visszatekintünk arra, hogy 
mit kapott a vasutasság a három
éves terv keretében, szociális gon
dos.lwdás formáiában. K.ezd;ük falán 
az élet legelső szakaszánál. ( Mivel 
a szociális góndoskodás a bölcsőtől 
a sírig tart. ) 

s�ülési segély, 
'fJándor helen1:,·e, 

naphiizi otdion, 
üdülielé8 

Gyermek születése esetén nem
csak a BBI, hanem a Vasutas 
Szakszeruezet is folyósít szülési se
f!,él.c;t. Ez három év alatt kb. 
1,600.000 Ft értékű uott. Ezenkí
vül 1600 vándorkelengye-készlet ké
szült el a kis vasutas csöppségek 
szamara. S minthog11 életnívónk 
emelhedik, így a hároméues terv 
t1éaén már modern f!t/ermekkocsit is 
kaphatnak a kis vasutas ú;sziilöttek. 

Később, midőn nag11obbacska a 
g11ennek, nem probléma a uasútnál 
dolgozó an_lfának, hOf!lf kire haf!yja. 
A vasutas szakszervezetnek 10 kor
szerűen berendezett 11apköziotthona 
uan, me[lrben 600 g_qermek találta 
mef! a második otthonát. Ezeket is 
a hároméves terc, keretében létesí
tették, illelv1t nagyobbították meg. 

Azonban az iskolás gyermekek 
sem voltak és nem is lehetnek el
han11af!o/lak. A tam,tási idö alatt 
lanköm1v, ruha és cipősegé!yben, 
szünidőben pediH nyaraltatásban ré
szesültek. Hároméues tervünk kere
tében 4000 iskoláskorú gyermek 
töltött el f!ondta/an, aidám napokat 
Balatonszabadiban és Kácsfürdőn. 
Hetven uasrtfas g11ermek pedig fe
ledhetetlen élménttekkel "azdarrodva 
tért haza eg11 hónapi csehszlovákiai 
cserenyaraf/a!Lisból. 

Fokozottabban gondoskodni ke[{ 
azoftról, akikről nem .t(orzdoskodik 
senki, a vasutas árvákról. Ezt a 
célt szolgália né1<11 nevelőíntéze-
11ink: Szef!eden, Kaposuáron. Bá
késcsabán és Kősze1<en. 

Azonha11 a nem vasutas f!l/er 
mr'kekről is f!ondaskodik a MA V. 
amikor az utazó fltJermekek és 
1?11ermekesani1ák részére f!!lermek-
11árótrrm1?t tart fönn. a Keleti és a 
Nyugati p. u.-on.. 

Ta 11ulmányi•, 
há!at1saági-, 

re11dhi"ii li é8 lra lá losási 

aegély 

A továbbtamllókat is felkarolta a 
M,1 V a�zfll, hort11 bl:!losít;a a tanul
mcínyi pótlék fo[11ósítását. 

Atn!kor már annyira felnő a gc;er
mek, hogy LÍJ családt otthont alapít, 
a házassá.f!i se(!é/rt .,iókor jön." szá
mára. /gq került kiosztásra a há
romtfocs teru keretében, közel 
2.000.000 Ft. Azonban mint csalúd
[ennf artóról is rzondoskodik a vas
utas szakszerue,:r,t, ha a családot 
stíl11os csar1ás éri, rendk"villi se
,ré!l11el i[ZtNkszik enyhíteni azt. 

A do/aoz6/mak a m11nkauéde, 
1en1ben is sokat n1111;tott a három, 
éves terv. E!!entétben a mcílttal <.1 
lzizsákmányoló kapitalistc. rends;er
rel, most a legteliesebb �oridosko
dlÍssa/ veszi körül a szociá[politillai 

aktíva hálózata a dolgot:ó . . ,t,nbe,I. 
Védi egészségét, ezért gan.doskodi/1 
jó üzemi orvosokról �s szakorv04a. 
ról, eredmén11es balesetelhárltásr61 
és a betegség megelőzését sz.olgt'úá 
uzemegészségügyről. Ezért létes4l
tek územef!észségiig11i berende». 
sek: Dombóvár fútöházában, Deb
recen ipazgatósá}lon, Miskolc Tát,. 
irdaintezőségben, MA V Igazgató,, 
ságban, Eszaki főmúhel_11be11, � 
nokon és méf! számos más /lelge1t, 

Az ország területén jelenleg # 
jól múködő üzemi konyhán 4000. doJ.. 
f<OZÓ részesii.l. kedoezménges. ,i,,w 
étkeztetésben. A ió munka juu,l. 
mául pedit! /(} korszerfí.en bererul.,. 
zett balatoni és ma(!aslati üdiilóbe,i 
vá/of!afhatnak II vasutas dolJlozóll, 
Evente közel 10.0()0 oasutas dal, 
gozó töltötte Ífll/ el kellemei;en • 
hasznosan biztosított uobadság6-
nak idejét. 

Ha azonban ermqt gondcsleotl6t, 
dacára is valaki méfliS tn.e{lbet•g
szik. a MA V Kórház tí.;itiépített b 
kibövített kórt<t.[meiben 600 f6r6-
he[JI, híres orvosi tis ápolószemély
zet igyekszik minél hamara� 
aisszaadni a dolgoz/mait, oz •K• 
ségét. 

HatYlozás esetén • r,asr,ICJ$ nail,, 
szerr,ezet temetkezési seeélgJ 1V'llt 
tr hozzátartozóknak. 

1(. edaes Szerkeszta l!tfn6rsoml 
Ezeket a gondolatokat keltette fel 
bennem eg_11 plakát, meluet a Szak
tanács adott ki. Ezen II plakátOll 
sumlétte/6 képek mutatják, mit 

nyú;t számunkra az ötéoes f;ero 
szociálpolitikai téren. 

öszintén bevallom, bizakodiú tlJ[t 
el a jövóre nézve, mert ismerem 11 
hároméves •ero hatalmas •redtn#
nyeit. Eppen ezért tudom, hogy cu: 
őféves terr, ennél fóoal többet -fot 
n11úitani számunkra. Szilárda,, 
bgom ebben, mert Rákosi elvtár• 
és Pártunk megígérte! Elvtársi ii4-
vözlettel: Tóth Mihályné s. l."' 

Jntalmaml 

a munkam6dszerílad6kll 
A sztahánoviis,1a mozgalomban, • 

szocialista építésben annyira fontos n 

kűlön�en u: iparban klfcjlödésben !évi 
mtLnkamódszerátadási moz,ralom a ter
melékenység emelése terén na,ry ered
mények kel jár. 

Miután a munkamódszerátadást a 
dolj!'o:i:ók társadalmi munkában véJi'lik. 
az muni<abéITei nem díjazható, haJlffll 
a munkamódszerüket jól, eredményo
sen továbbadó dolizozókat jutalombaa 
kell részesíteni az alábbi módon: 

1, A ml.!llkamódszerátadás Kiik.sé
gesséirét a vállalatvezető az iiz:eml W
zott•ág bevonásáva' állapítja me,r. 

2. A munkaidőn felül Véj!'zett munka

módsz rátadásért. ha az a bét folyamán 
öt órát meg nem halad, huszonift fo
rint, - Ila tíz órát meg nem halad. 
ötven forint munkamódszerátadásl díj 
fizetendő, • munkamódszerátadónak. 
függ_etlenlll attól, hogy milyen t,é,. 
O$zralyba van besorolva. 

3. A munkamódszerátadókat a villa
l�tvezető �z üzemi bizottsá�l!•I egyet
ertve, az 1j!'azgatósági alapból még kli
lön jutalomban részesítheti. A jutalom 
fT'.ér!é:e � módszerátad'ás eredménye5-
Sel!'etol filgir. Tömeires átadás eseté■ 
a jutalmazás fokozottabb mért.ékb• 
történhet. A tov,íbbiak során a szakszervezeti 

vezet5k tettek fel kérdéseket Pányin r------------------------------eh·társnak. A fellelt kérdéseket és uz 

Alois Petr caehszJovák k�zlekedósüqyi miniszter _ Budapesten. A kedves vendé4et 
&ebnt5 elvtars tOQ.acAJa a palyauQvaron. 

eze//re adott rendkívül hasznos o·1.'a.<zt 
lapunk legközelebbi számában közöl
jük. 

A tapasztalatcsere végén Gáspár és 
Végh el\·társak kös1-önték meg Pányin 
elvtárs tanítását. Gáspár elvtárs han
goztatta, hogy mindazt a tapasztala
tot és tanítást, amit Pányin elvtárstól 
kaptunk, a szociálizmus építése, a vi
lágbéke erősítése érdekében fogjuk fel
használni. Gáspár elvtárs a szovjet
magyar barátság és a nagy Sztálin él
tetésével fejezte be beszédét, mire Pá
nyin elvtárs meleg szavakkal köszönte 
meg a testvéri. meleg fogadtatást, 
majd elbúcsúzott a Vasutas Szakszer
vezet vezetőitől. 

Pányin elvtárs 28-án repülőgépen 
utazott ,·issza MoszlC\·ába, Búcsúzta
tásán a repülőtéren Gáspár, \'ég'z és 
C.�11/n eldársak is megjelen!ek. 
Szilárd István s. k." Pányin elvtárs az lstvántelki fómtlhely ben iitadja tapasztalatai� a dolqozóknalc. 
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A ió sportoló - ió munkás 
és a termelés frontián is példát mutat 

T. �! 
,.M<>3!, amtlror az ötéves � meg. 

indulásá:v�l 11/l: eddiginél soltk.a.l na,.. 
gyobb li8b.etöségek előtt álilu::i.k, szük. 
aiesesnek ta,tom megköszönni a 
V8'9Ut,Ba Szalk,szervezetnek és rajta 
lter3SZtül népi demokrá.ciáJJ.lmnk, aZt 
a nagy&rá.nyű támogatást, amit a 
fe]sza,badu.lá.s óta ny,u}oit nekünk, 
nsut'16 sportolóknak. 

Még benlnibk él azoklD:nk az ldök
Delk sötét emléke, mikor a sport 
luxus és üzlet volt. Még nem felej. 
fett.ük el azokat a n<-hézségek<t, me
lyekkel meg kellett küzdenünk a fel. 
szabadulás utá:n a mu!t hibájából. 
Pálya, felsoorelés, edzési J.eihetöség 
hi&lyá,ba.n, saját erőnkre, küzdé. 
eünkre utalva vágtunk ne:Jti a népi 
demokrallku.s sportélet megieremtésé. 
Oek. Azt hisum., hogy m;!Dldnyájan 
ti.sztáJba.n vagyunk aZZa.l. hogy min-
den le1kesed<l,s eJ:lenére sikertd.en 
lett voLna !A,radozá:sunk, ha nem segít 
oon.nünkei a Sza,kszerveze�, ha nem 
á,!l mögöttfulk minden súlyával álla. 
mu.nk. törvényben biz ositva sz.á. 
mUIJJk:ni. a ,S718.bad sportol¾i lehető
séget. 

HáJ.atel.t sz!:vwJ. mondok köszönetet 
mindla7lért, aimit eddig ka,ptunk, a,mi.. 
nek :,q; eddiig elért eredmémyeJret kö. 
sz':>nhetjük, amilyenhez hasonlóJcra, 
v.alljwc be, még leg;merész.ebb áL 
ma.�'kbrun sem mertü.ruk gondolni. AZ 
ország egész t,erüJetén a.z űjjápíte1t 
sportpályák, fel;-zereléssel zsú:folásig 
megtelt s-zertá.rak, torna.sz<;rek, edTő
tá'borok és számszerűleg tí=resél-e 
em,,lkedet\, egészséges, öntudatos 
8porto1étk hirde!.Lk a sza,kszervez.et 
gondoskodását és demokráciá.DOc di
csöségét. 

Köswnöm. mirulen vasutas sportoló 

nevében éa egyben lgéretet teszek. 
Tudjuk jól, hogy a jó sportoló jó 
munkás és a termelés frOntjá.::l Is pél. 
dát mut,it. Igérjük, hogy az ötéves 
l3rV reánk rótt kötelezettségeinek a 
legnagyobb mértékben eleget teSZU:nk 
és termelék.enységü:nlc fo.kozá.sá.val, 
fegyelm�t,séggeI mutatjuk meg, 
hogy méltók vn.gyw:i.k a támogatásra 
és JÓ űton hawirunk a szocializ. 
mUs felié. 

VERSENYFELJHIV AS. 

.i:n, Csordás Edit versenyre hivom 
k, ll"1I ország összes női vasubs spo,·. 
tolóját_ 

Célul taz1em ki magam elé: A 
""Pi 8 óra. munka.idő alaíf a 1ehotó 
legtöbbet vég,e;;,»I. Ezen k-ívii-l na,p1 
két órán lceres:tiil más szolgáid, 
aghoz járok oktat¾ra és a határi-döt 
Jelére csökkentve, másfél hónap atatt 
le82;em le a /orgal'mi, vizsgát. Verse. 
nyekcn a �o, !n:erüségre törehnJés 
mellett a lehető legjobb eredmények 
eléré:,ét t,(J.zfem ki célul. A.:mikivül 
minden szabad időmben igyeks�m 
eWscgitf>l'lli azt a törekvést, hogy vi,.. 
délcci• i3 mi11denh11l megindi<ljan-0k a 
sP<Jrtpoli./ika,i i;Zemináriumok, tdeo
lóy1-ai tudásom fejlesztem és a s;wr. 
zet t J<i,pasztalatoka.t tovább adom. 

A verseny ponti<»: 
1. Termelésben el,frt eredméniy, 
e. Sportban elért eredmény, 
3. Spo-rtszerüség. 
4. Ideol6gi'11i képzettség. 
5, Szakv<>1w,Ei képZettség fej!eez. 

téSe. 
Elvtárs, üdvözlett� 

CSORDAS EDIT 
Bp. Lokomotív 

knsd:1'1.abda sza1o<>Bzt. tagja. 

Galyatetői le„él: 

ÚJULT ERŐVEL IGYEKSZÜNK 
A GYÓGYÜ DÜLÉS UTÁN 

ÉLREKERÜLNI A TERMELÉSBEN 
Elvtársak! Mikor a Pártunk és I sutas dolgozók üdülési igénye:"n.ek ki

Szakszervezetünk megadta a lehetö- ':_légítésére. ef:get tegy_m_, _ez!r_! a már 
séget, hogy az élenjáró dolgozók uzemben l�o má!rahaz1 üdulo melle�t 
Ga[yatetön üdülhessenek nem mu- 1950 má;cz�s l_l-en megny�tf:sra ke�ul 

. k - ' - a komarvaros1 volt ugrof1" ka.stely, laszt�t1u el,. hogy �oszonetet ne amely kózpont; {ütésbe/, hideg-meleg. 
mo'!:d1unk . Partunk es szakszeroe- víz szolgáltatásával. napi 5-szöri ét
zetunk fele. kezésével, minden kényelmével, szép-

Elutársaim! Mikor be{éptitnk az ségével, hatalmas, erdös parkjáual ma 
údiilöbe, elszorult a szíoünk, de nem már nem a kiváltságos rétegek kénye/
a félelemtö{, hanem a f!YÖnyörú {át- mét, hanem a saját országát építö 
oánytó[, amel.11 elénk tárult. vasutas dolgozókét biztosítja. 

Mikor szobáinkat megkaptuk. Hajduszoboszlón üdülö vasutas dol-
könn11es szemmel néztünk ef!ymás- gozók, gyógyfürdöben is részesülnek, 
ra, hogy azon a helyen, amelyen ezért Hajduszoboszlón csak azon uasu
valamikor a tőkések dőzsöltek, mi fa.s d.oigozókat üdültetjük, akik a 
munkások üditlhetünk, Pártunk. munka adottságárúd fogva reumatikus 
Rákosi elolárs jóvoltából. megbetegedések, uagy már ilyen tün.e· 

Minden kényelmünk megoar1, tek jelentkeznek. A fenti szempontok 
amit szemünk-szánk megkíván, azt teszik szükségessé, hogy mindazok a 
megkapjuk. Napi programunk teli.> dolgozók, akik i/letményszabad.ságuk 
szórakozással, de nem feledkezunk ideje alatt Hajduszoboszlón akarnak 

üdülni, igénylésüket minden esetben el i1eolóf!iai!a!{ képezni ma1<unkfil: orvosi igazofoány csatdása mellett Mf arra ke�Juk az. 0tth0n levo adiák be az ületékes üzenú bizotlsá
�lvtarsakat es karta�sakat, _ho�y goknál. Betegállományban lévöket 
lf.!.1/ekezzenek a termelesben ok z; Hajdu.szoboszlón sem tudjuk üdültetni. 
az élre kerülni. . • . .  • ,. 

Mi pedig ÍJ<ériük, hof!t/ a f!I/Ógy- 1950 �'."c1us � 1-:o!, u1"':b üdulo 

üdültetés után a sztálini mitszak megnyztasa,g 3 üdulöben pihenhetnek 
alatt elért eredmént1ünket nemcsak vasutas munkatársaink: Komárvároson, 
megtartjuk, hanem azt újult eröoe/ Mátraházán és Hajduszoboszlón. 
fokozni fo1<i11k, az ötéves terv és a 
szocializmus minél előbbi mef!való
sírásáért! Gal11atetö. Elvtársi ridt•öz
lettel: Horváth Ferenc sk., Csabai 
János sk., Sze{!edi István.. sk. 

,,. 

Szakszeroezetünk központja ezen a 
téren is megtesz mindent, hogy a ua· 

Olvassuk ! 

Elmunkások részére a fenti üdülökön 
kívül a Szakszervezet Országos Tatrá
csának Udülési Központja 14 napos 
üdülés biztosít a 900 m. magas, ké
nyelmes és szép galyatetői üdülőben. 

Központi Udültetési Csoport. 

Tanulmanyozzuk ! 

Mvgjvlent lii!:!etalahban 

RÁKOS I MÁTYÁS BESZÁMOLÓJA 
amelyet a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetösége 

1 950. február 10-i ülésén mondott el. 

Minden ma1<uar dolaozó olvassa el Rákosi Mátyás, 

népünk nagy vezérének történelmi ;elentöségü beszédét. Le

gyen ez a füzet mindennapos olvasmányunk, mert e beszéd 

nemcsak a kommunistáknak, hanem mindenkinek hosszú 

időre utat mutat a nemzetközi helyzetben, népi demokrá-

ciánk kérdéseiben. 

56 OLDAL, ARA: 80 FILL�R 

Kapható: MDP pártszervezetekben, Szikra bizományosnál, 
könyvesboltokban. 

l■ltl'írtermet a11nak 

a liizpo11ti Hiwatalak •••1az6i 
„Március l -én a MAV Központi 

H ivatalok dolgozói ünnepélyes ke
retek között avatták fel a jelenlegi 
helyükön, a volt Royál Szálló épü
letében ízléses kultúrtermüket. 

A Vasutasok és Hajósok Szak

szervezete Központi Vezetöségének 
képviseletében Végh Lajos elvtárs, 
elnök jelent meg, aki beszédet is 
mondott az ünnepségen. 

Végh Lajos elvtárs beszedében 
történelmi visszapillantást nyujtott 
az elmúlt fasiszta rendszer „kultúr
levékenysége" és a szocial izmust 
építö népi demokráciák, így hazánk 
kul1úrpolitikája között. 

4 millló forint 
a vasutasok kulturális céljaira 
- A multban - mondotta Végh 

elvtárs - csak fil lérek jutottak kul. 
túrcélokra, de azok a fil lérek nem 
a munkásság, nem a dolgozók cél
jait szolgálták. hanem az uralkodó
osztálv pozícióinak megerősítését 
szolgálták. Ezzel szemben rövid öt 
év alatt népi ál lamunk kormány
zata többszáz mil liót fordít évente 
kultúrcélokra s ebből jelentős ösz
�zeg jut a vasutasoknak. A közei
mu ltban avattuk fel Tapolcán az 
1000 személyes gyönyörű kultúrter 
met és 

a közeljövőben avatjuk fel 
Miskolc, Szombathely és Gyö.r 
dolgozóinak új kultúrotthonát, 

melyet hároméves tervünk sikere 
tett lehetővé. Ugyancsak a három
éves terv sikere tette lehetővé azt 
is, hogy az eddigi 1 ,400.000 forint 
helyett 

már ötéves tervünk első évében 
4,000.000 forint jut kulturális 
célokra derék vásulas dolgo-

zóink részére. 
Beszéde végeztével Végh elv

társ a munka további területén 
Rákosi elvtárs február 10-i beszédé
nek kultúrvonatkozású részét is
mertette, majd az ünneplő dolgozók 
hosszantartó tapsa és éltetése köz
ben a dicsöséges Vörös Hadsereg 32 
éves évfordulójáról emlékezett meg 
és felhívta a dolgozókat, hogy áp
ril is 4-ét, felszabadulásunk ötö
dik évfordulóját, az új kultúrterem
ben és munkával méltó módon ün
nepeljék meg. Kapcsolódjanak be a 
március 8-i Nemzetközi Nönap mun. 
kájába és mindent kövessenek el sa
ját területükön, hogy a Magyar
Szovjet Barátság Hónapja necsak 
emlékezetes maradjon dolgozóink 
s7:_ámá�a, _ha.nem a külsöségeken kí
vul mely1tsek el a dolgozókban 11 
hatalmas Szovjetunió szeretetét, is
meretét és forró szeretetüket né
�ü.nk nagy barátja a nagy Sztálin 
1rant. 

Törös Lászt6 

Balázsi Ln;os pályamunkás : 

11 SZOVJET FILM 

utolérhetet len  

a l kotás 
,,Szerkesztő Elvtárs! Erzelmeim

nek és vágyamnak adok kifejezést 
akkor, amikor szakszervezetünk 
lapján keresztül a szovjet filmről, 
de különösen a szovjet filmalkotás 
egyik remekéról tehetem meg rövi
den észrevételemet. 

A sok film közül, amelyet lát
tam, a „Sztálingrádi csata" című 
film volt az, amely a legmélyebb 
hatást tette rám és munkástársa
imra. 

Lenyügözó volt a film kockáin 
látni azt a gigászi küzdelmet. me
lyet a dicsöséges Szovjet Hadsereg 
oívott szabadsá1<a és így az egész 
világ proletariátusa érdekében az 
embertelen, nácista Hitler, Német
országa ellen. 

En nem tudom megbírálni a fil
met úgy, mint azt a hivatásos kri
tikusok tudják. En nem ismerem a 
nyelv olyan kifejezéseit, amelyekkel 
szakszerüen szólhatnék mellette, 
vagy ellene. Ugy érzem, hof!I/ az 
egyszerú ember valamire azt mond
;a ;ó, vagy azt mondja, hogy rossz, 
azt nem szükséges tovább magya
rázni. 

En a szovjet filmekröl azt mon
dom, hog!J ;ók, nagyszerűek, ebben 
is példamutatók. 

BALAZSJ LAJOS 
pályamunkás 

Szovjet sztahánovista mozdonyvezetl 
Magyarországon 

- Mehetünk, Pányln elvtárs? 
- Hoqy.hoqy met,etUnk. Bebrits elv társ? M,r meq Is 6rkezt0nkl 

(A MLudas Matylból", Pi\lyl Jen6 raJz;aJ 
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lq"' � Ereztem a szovjet festők t! ,  t t _ _. .,�J termékenyítő hatását az a lkotásokon. 
,,Szerkesztő Efotár�! 
Erdeklödéssel mentem el a Vas

utas Szakszervezet Képzőmüvészeti 
iskolája kiállításának megnyitására. 

Szakszervezetek Országos Taná
csa részéröl Hajdú elvtársnak és a 
Vasutas Szakszervezet Kultúrosztá
lya oezetöjének Harmath elvtárs
nak ünnepi megnyilo-besiéde' ·ütdn., 
megtekintettük a Képzömüvészeti 
Iskola kiállított festményeit és szob
rait. 

A kiállítás minden. képe és szobra 
az új eszményt, példaképet: a kom
munista embertípust tárta elénk. 

A oasutas dolgozók, akik szabad
idejüket szentelik a képzömúvészet 
művelésére az építés nagy munká
ját, a munka hőseit, az egyre szebb 
jÖ[>ő képét rajzolták elénk múoeik
kel. 

Minden egyes mil a szocialista
realizmusnak egy-egy egészséges 
hajtása oolt. 

Ereztem a szoo;et festők termé
kenyítö hatását az alkotásokon. 
Hogy minden egyes képzömúoész 
alaposan tanulmán11ozta a környe
zetet, amelybe beállította a maga, 
életböl oett, alakjait s azt, hof!y ta
nult a realizmus leajobb képviselői
töl, a szoo;et múvészettől. 

Példaképnek kell felemlítenem az 
egyik nekem legjobban tetsző képet, 
Fejes G11ula müszaki rajzoló nagy
méretü kompozícióiát: a „Terv me1<
beszélést". A művész lelkesedését 
tükrözi oisza ez a kép. Az .,/ stván
telki fömühely" képe, munkástár
saink i1<azi, valódi életét tárta elém. 

Kovács Béla állomáselöliáró képe 
„Rákosi elvtárs nagy beszámolóia 
az ötéves terv elindításáról" kife
;ezi azt a hatalmas nagy és lelkes 

munkát, amely előtt az orszáI!, dol
gozói állnak. 

H. Molnár István főkalauz, a 
Sztálin elvtárs 70. születésnap;ára 
az ajándékokat vio6 vonat mozdo
nyának a díszítését tárta elénk, ki
fejezésre juttatva a magyar dolgo
zók, a magyar munkásosztály nagy 
szere!etiJl � tJillig dolgozóinak oe
zefóje- felé, Sztálin élvtá:fs "felé. ...,. 

Felsorolhatnám a többi képeket 
és szobrokat, melyek a vasutas pro
filt tükrözik oissza és mel!Jek a 
mult fényképszerúen ábrázolt natu
rálizmusával szemben a nép igazi, 
oalódi. országépítö munkájáJ .íbrlÍ
zolják. 

Jóleső érzés oolt látnom azt, 
hogy a képzömúvészet terén is a 
munkásosztály ragadja magához a 
vezetést és oiszi előre a szocialista
realizmus kiépítését. Elvtársi ·ül
vözlettel: Halász Béla s. k. kisef!ítÓ 
munkás.'' 

l(ESZOLJONI( MARCIUS 15-ENEI(, 
a forradalom és a szabadságharc kez• 
dete 102. évfordulójának megünneplé. 
sérel 

Elcserélném Rákoshegy, Erdődillö 
14. szám alatt lévő 1 szoba-konyha, 
kamra, üvegezett, zárt veranda, ma• 
gányos, kertes lakásomat Budapesten, 
a VI., VIII. kerületben, vagy Budán, 
vasúti lakással. Erdeklödni csak vasár
nap lehet a fenti cím alatt. 

Elcserélrtém lakásomat az Izabella. 
és Dob-utca sarkán egyszoba komfor
tos lakással Nagy-Budapest területén. 
Az ,elcserélendő lakásom ugyancsak 
egyszoba-konyhás, utcai. . Csak vas

utassal. Cím: Budapest, VII., Dob-utca 
94-96. I. 16. szám. 

A Kt!?LEKEOl!:S SZERVEZE'l"I" DOLGOZOINAK EGYSl!:GES LAPJA 

roszerkesztő: 
GASPAR SANOOll 

(Vasutas Szakszervezet) 

Felelős szerkesztő: FljLDVARI ALADAR (K0zleked691 Alkalm. Szaksz.) 
Szakmal szerkeszt15k: TOTH BtLA (GépJármQvezetl5k Szaksz.), IVAN MIKLOS 

(Szállltóp,unkások Szaksz.). FERZSIGAN LASZLO (Hajós Szaksz.) 

Szerkeszti és a lap kladásaért reJel15a• 
SZELECSl!:NYI ISTVAN 

Laptulajdonos: Magyar Közlekedési Dolgozók Szakszervezete. - Szerkesztl!sea 
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A Közi ekedési Szakszervezet hiányosságainak feltárása 
Rákosi elvtárs útmutatása nyomán 

1950 rnAreius IS. 

Központi \'ezetőségi ülésen történik. módszerek. amelyek döntő módon egyes helyzetváltozásokról és az bet tudnak kijárni a telepekre, ami R ákosi eMárs február 1 0-én a l ikai ,  gazdasági és kulturál is téren 
l
mazásba azok az úi  szocia list� 

l
zók felé a bérkérdésben kia lakult kában és ebből kifolyólag keveseb-

tarlott nagyje]i>ntőségü beszá- Rákosi elvtárs fogla l kozott párt- váHoztatják �1�g k?zleked�si üze- �gyes ü:emekbe� . jel_entkező bér- a tömegektől való elszakadással 
molója és a Kózponti Vezetőségi szervezeteink és a szakszervezetek memk termeles1 szrnvona l at. !gy teszultsegek elhantasara elmulasz- jár. Különösen á l l  ez a vidéki üze
ülés határozata irányt mutat a Pát - hiányosságaival is. Szakszerveze- például,_ m iko_r _a _bud�pes!i üze- t�ttuk a radi�:í l is, gy?rs i nté.�k:• mekre, melyekkel á l ta lában csak 
tunk előtt á l ló feladatok megoidá- tiink elnöksége. végrehajtóbizott- memkncl a telJ_e _1lmenyberezes _m�- d:st, a dolgozok k?lie�hv szerzode- levelezés útján ér i ntkezünk és elég 
sára és egyben hosszú időre meg- 5ága és központi vezetö�ég-e Rákosi gasabb formaianak bevezeles�n sukhe� iefek_(el�tt Jogamak a vál(a- ritkán látogatjuk meg őket. Ugyan
jelöli és megszabja a sza kszerveze- elvtár� beszédét kiértékeh-e meo-- dolgoztunk - a csoportos elsza- la tok a i!a i  tortent egyes pontok at- ez á l l  üzemi bizottságainkra is. 
tek munkáját is. á l lap ította , hogy ezek a hiányossá- n'.olást _ egy_énir� bonijuk fel _ -, ad: lépésén_él_ az _a�o�na l i  és eredmé- Túlsokat és hossza n ü lésezünk 

Rákosi elvtárs megá l lapította a gok és hibák a mi szakszervcLetünk d_1g _v1�e�1 uzemr1�� tulny:on:io nyes k1v1zsgalasat- úgy központunkban, mint az egyes 
Szovjetunió vezette béketábor ha- és üzemi bizottsága ink munkájában tobb,egcnel semm11cle telies,1- Szocia l ista bérezésünk tökéletes közlekedési vái!3 latoknál ,  .ami az 
ta lmas erőgyarapodását, az impP· is jelentkeznek. mén,bérezés nincs. megvi lágitásának egyik nagy aka- ott meghozott határozatok végrt::• 
ria listák soroza tos vereségét, azt a Szakszervezeti funkcionáriusaink- Cgyani lyen h iba az is, hogy a dálya az is, hogy egyes üzemeink- hajtását akadályozza. 
tényi, hogy ez a sorozatos vere ég nái is tapasztaljuk a tömegektől mü:'�aki é�_lelmiséget . - __ bár . a ben é_s a . forgalo�má_l a �unka- A rendszerese el lenőrzés hiányá
az imper ial isták eszevesr.ett dühödt- va ló elszakadást- Elmulasztottuk a szta lm i muszakban ielentos mt::r- termelckenységet a kada lyozo cso- ból kifolyólag a szakszervezeti sze
ségét váltja ki. Ezt bizonyítja rendszeres sza kszervezeti taggyülé- lékbe� �ivették részüket a ,  termelő porlos . elszámolást_ még m indig mináriumi hal lgatókban komoly le
nemcsak a magyoroszági amtrikai ,  seknek telepeinken való mcgtartá- n�unkabol - . <'l�anyagollu,c, nem nem szamoltu� _fel,_ 1 l le�ve nem bon- morzsolódás következett be, mint 
angol kémhálózat, Mindszentv, sál ami lehetetlenné telte, hogy latluk el tovabb1 feladatokka l .  va- toltuk fel egyem bérezesre. ahogy a különböző értekezleteken 
Rajk, Geiger és \'ogeler leleplezése, ' 

tt t · k · 1 1 t · nem ontuk t o"ket ele' age· a S ieiszínre hozott h '1ba' kat 1·s meoha-szerveze agsagun va asz o t gy,s v . Je ·_ .. , zakszervezeti mozga lmunkban ,-
hanem a többi barát i  népi demokra- 1 f 1 · · é · 1 1 k , k zer ,uzet mozgalmi n1unkaba , tároztuk, de azok k"1ku" szo"bo" l.;�ének szerve e e. egeszs ges 1avas a o - sza " \, 1 - · • nem küzdöttünk elégge és rendsze- �-
t ikus országokban mííködö ameri- k 1 . ' t" k · t ·k ·  1 · 1 1 A · 1 · . , 1·· "dt ·· k I k 1 . el lenőrzését elmulasztottuk. 
k · 1 h • a .  ep1 o ri I ava e lessen. z I i usaggai sem oro un e e- resen a szindi a izmus jelrnsége1 

a ,-ango kém álozat leleplezése is. J. 
1 .. - t 'kb • t t get, nem vontuk be eléggé őket a e l len. Szindikal izmus volt részünk- Fogyatékossága inkhoz tartozik az 

Fogla lkozott Rákos_ i  elvtárs to· e entos mer e ·  en mcrrscr e ·  t 1 . b k „1 1 k . . ·1s, hogy a termele'sben dolgozo· " ermc es e, a mun ·aversPny moz- ro k .  ami or t ranszm1sszios szere- -
vábbá népi demokráciánk helyzeté- tük a szakszervezeti demokrá- szakszervezeti funkcionáriusaink 
Vel e. meg ' l la'p 'I ti b 'k t ' b  �·, a· t  akkor, am'ikor a do·lcrozo'k a' ltai ga lomba és így nem válhattak a pün ·et figyelmen kívül hagyva nem s a I o a, .,a e e a or , ,- • 1 - · ·t · , k h • , k 1 -- bb ·· - t ·  nem ál l tak mindig példamuta. 

, 1 . 
s · t „ 1 „ va' lasztott, du ro,.,szul dolgozó, s.zoc1a izmus ep1 csene ro amcs... �z ,vesen es csa · o szon argya-

- e en a zovie umova - erosen � 1 • • 1 . k 1 - d •· k • tásukka l a munkaverseny élére. 
fe' l"d ·k  · t · t h "ag)' e!l')'e'b  n1a· s  akna· !  fogva ievál - pa ava. aso · u an enge tu al üzemi párt-J o 1 , arn, ermesze esen a- • .. 1 ·· k - · k O B  Ez a l 1 '1 ba onnan ado'd '1k, !1ogy t ,  k ·· 1 -- · b' · · t k t N "d 1 · k · 1 1 ·1 tt l SZPrveze un rcszcre a zo at az zánkra i s  vonatkozik". asra eru o üzem 1zottsag1 ago ·a o o gozoin ·at sem a I o u ,  k t 1 'Zakma i központunk osztálya i  

N- ·· k ·t · 1 t f · nem vittük ki a tagság elé, hanem be a ra· n} uk11,•k me!l'fl•leio"an lago 3 • va amint szemmarium-ezzu meg, mi Je en ez a eJ- " ,, 0 t "k t k'k l p · t I i1 termelés kérdését esak a terme-
lődés a közlekedési szakmák dol- felülről váltottuk le. Ez megtörtént felelőssebb munkakörbe, ami pedig ve

k
zbe O ·e.•1 1  

a
t·, ·e 

1.,3 1 . a_r a 3
1 
psz

kíe:• lési_ 0 ztály feladatán•k tartJ·a· k. 
gozói számára? a Fiirst-garázsban. · Hung,í riában, eredményes munkájuk után joggal ve · en, 1 e ve O "3 asi vona on -

0 b t 
t' 

Hároméves ten·íink id&lőt!i si- Szávában, •Péc�l'lt és eg)éb helye- megi lleti iíkct. Például a kors1- vánl fogla lkoztatni. z�mi izot ·ága í�k \Z őket fel-
kere� be1·a1·e· ze· •a a n1ag}·ar dolgozo· k n {" k 'k ' ' ·1 ·t · 1 1 l t Dc a szindikal izmus i'dei mutat �ereso tagokkal egycnlle,:: nem igen ., , , e . v,,ze o ., �pzesne . mrn a va a a 

k k . . b '. logla lkoznak,  nem _ éroeklődnek nép életszínrnnalát az 1 938-ashoz Szakszervezeti közponlunkban elhanyagolt ,  meri 1 916-ban kiké- ·ozna meg egyes úzc.>mi izottság1 azok szociál is körüimén)·ei iránt, 
viszonyítva, 1 40 % -ra emeli<'. De te- müködö osztályok felett nem gya - peztek szak.,zervezetünk kezdemé- t itkára inkná l, iunkcionár iusa inknál , családi  ügyeikkel nem f

o
n-

lalkoz-gyünk egy kis ös�zeha:;onlítást a koroitunk rendszeres krit ikát és ön- nvezésére 47, 1 947-ben 2 1 .  1 948- szemináriumvezetőinknél akkor, nak- "' 
mai munkabérek é, a tervgazdálko- kritikát. ami az osztályok kevé bbé bán 1 4 női kocsívczelől 19-19-ben a mikor az a lap zervi pártfunkcio- A I t 1 
dás bevezetése előtti munkabérek- jó együttműködéséhez vezetett. Ez a Nagybudapesli Pártválasztmányi náriu,t, vagy párttitkárt ideoló- z a paszta juk, hogy egyes régi 
kel is. gyakorlatban azt jelenti, hog� ülésig - augusztus 3 1 -ig - sem- gia i lag lebecsülve, saját magukat rervezett dolgozók - akik OB-

1946-ban a stab·111·za·c1·0· uta· n  e·• 1 · 1  · k b. k' d '  k I ·t · k R ' k · · l' · 1 többre értékel ik továbbá al·kor is agok - lebecsül ik a fiata l kádere-
� o,;z a yam, 1zonyos er cse e - m1 es csa · - a os, es ,ovacs e v-

'k 1 • t' 'k „ k t' kel, mivel azok nem rendelkeznek 
1 947 elején egy vil lamoskalau-znal1 intézésénél elszigetelték mag-ukal � társ útmutatása nyomán szakszc;r- ami or sza ,szerveze I mun aJU ·a régi tagsággal és 

Í
!l'_V elnyomi'ák a 

az összjövedelme a mai 6-700 ln· többi osztályok munkájától és a vezeti munkánk erne fogyatékossá- a pár!munkánál  fontosabbnak tari- fej lődőképes fia ta l kádereket. ríni közötti át lagga l szemben 350 dolgozóktól, gail kiküszöbölve kerültek újra ják. üzemi bizottságaink egyrésze 
forintot tett ki. Egy lakatosnak a Meg kellett á l lapítanunk; hogy a kiképzésre női kocsivezctők. A bürokrácia terén osztályain k- szeret parancsolgatni és ha a tacr-
mai 7-800 forint közötti átlagai, közúti közlekedés területén még Hiba volt. hogy nem a lkottunk ról á lta lába n megál lapítot- ság megkrilizálja , azt sz;ikszerv�-
fizetésével szemben 1946 végén 450 csak igen kis részben kerültek a lka!- megnyugtató, átfÖgó képet a dolga� tuk, hogy elvesznek az írásos mun- zet ellenes támadásnak veszik. Eb
forint összjövedelme volt- !gy [el

.-
------------------------------------------. bői adódik, hogy egyes pesti, de tudnánk sorolni a többi szakmákat különösen vidéki üzemi bizottsá. is, köztük az adminisztratív és Soha el nem múló hálával gondolunk ga i nkból nem tudjuk kiirtani a műszaki értelmiséget is. klikk-szellemet. 

Megállapítható, hogy tervgazdál-
f f b d' , v • •  • •  H d kodá unk ideje a latt a dolgozóknak a e sza a ,to oros a seregre D e  hiányosságok vannak a vál-

a pénzbére egyes . szakmákban l_a latok vezetésében helyet-
100, vagy közel 1 00 százalékkal f , , 1 , kk 1 k , " } "  k , ' } '  4 

foglalo elvtársainknál is, amely 
növekedett. Ehhez a növekedéshe:t és ela1an aso a eszu un apn lS -ére hiányosságok a szocial ista munka-
természetesen hQzzájárult az Is, verseny kiíej lődésének akadályozói. 
hogy Pártunk iránymutatása nyo· .,A Közlekedés Szerkesztőségé- Sztálin elvtárs mondotta : .,Sem- rja l istákból és mert nem tehetnek !gy elsősorban az, hogy az üzemek 
mán szakítottunk a régi elavult nek! Telepünkön, a Terményfor- mi iéie ötéves terv nem képes fel- egyebet, hát tovább uszítanak há- részéről a termelési tervek nem a 
státuszrendszerrel és rátértünk a galmi NV Ujpesli-rakpart :39 sz. mérni azokat a lehetőségeket, ame- borúra . Nekünk erre azza l kel l vá- reál is termelési a lapokra lettek ki
szocial ista bérezési formára, a kol- alatt, Pártunk Központi Vezetőségé- lyek a mi társadalmi rendünkben iaszolnunk, hogy á l landóan erősít- do_lgozva, va lamint nagy h ibájuk  
lektív szerződésre. nek határozata szerint kiszélesítjük szunnyadnak, melyek csakis munka- jük jó munkánkka l a béke táborát, meg az, hogy felnégyelt és felötö-
D e nemcsak a pénzbérünk a munkaverseny vona lát. Mi dolg0- közben, a terv megvalósítása köz- amely védi a mi ügyünket, hogy dölt kocsiegységekre dplgozták ki, 

emelkedett, hanem a közszük- ók, itt a telepen, tudatában vagyunk ben kerülnek felszínre a gyárban, megvalósíthassuk a szocial izmust. Ezek a h iányosságok mint azt je-
ségleti cikkek ára ina ·K sorozatos annak, hogyha meg'\'a lósit1'uk ve- az üzemben, a kolhozban, járásban, T I k k J f k lentik, hogy a dolgozók n incsenek e epün ne , min- a izi ·a i , mind b leszállításával a reálbérek ·1s a' l lan- zetősé2ünk határozatát. azza l  né- szovhozban." , . , e_ v_onva a ter, vek végleges elkészi-~ az erteimiscgi dolgozoi nag_vrészl t b E k dóan emelkedtek. pünk ügyét, a mi üg) ünket visz- üzemi értekezletein ken a dolga- ~ ese e. z is sza szervezetünk és 

k megtették a felajánlásuka t. !gy pél- ·· · b' tt · ,. A szocialista munkaversenv meg· szük előre, magunknak teremtünk zóink a felsorolt példá és eredmé- dául Farkas Etelka zsákva rrónő fel - uzem1 1zo saga inK felvi lágosító 
indulása óta szépszámma l v·annak. boldogabb jövőt. Azt is tudi·uk, nyek ismertetése után mégjobban . 1 munkájának a h iányát mutati·a. 

ajan otta , hogy nemcsak az egyéni akik követve, felhasználva a s�ov- hogy a reánk váró nagy feladalo- átérezték, hogy mi lyen nagy hálá- leljesitmény tekintetében tesz fel- Ahhöz, hogv a h ibákat ki t1,1djuk 
jetunió sztahánovisláinak tapaszta- kat csak úgy tudjuk megoldani. ha .va i  tartownk a nagy Szovjetunió- aján lást. hanem '.lOO-as brigádot is küszöbölni, központi vezetőségünk 
latait, normájukat túlteljesít ik. ezzel Pártunk irányvonalát szem előtt nak felszabadításunkért, azért, hogy alaki! . Hunti Gyula at eddigi 25 határozati lag fogla lta össz'l é� fel
emelik a saját keresetüket és hozza· tartva , követjük a hős szovjet szta- most már mi is szabadon és való- -1 k 3 adatként tűzte ki az Plvégzendo'• te cl ·önyveiésével 5 tétel könyve-járulnak az egész dolgozó nép élet- hánovist�k példáján el indult ma-. ban emberhez i i léi körülmények kö- iését válla lta . De ugy

anakkor, mi- munkák határidőre va ló végrehajtá-
színv�na l�na_k emeléséhez. Legjobb gyar szfahánovi ·táinkat. zött élhetünk. kor az elvtársaink az ajánlásaikat sát. Ehhez szükséges, hogy a dol-
sz_tahan_ov1stamk, Pesti Imre, i fJ' · Tudi'uk azt is, hogy a hároméves Felszabadulásunk ötödik éviordu- , gozók között szakszervezet ·, funk-~ egymas ut�n megtették, Győző Pal Denes, Szluka Islván példáját tervünk sikeres befejezéséhez nagy- lója közeieJik. Hazánkat, Magyar- Amá lia és Rózsa Tibor jó példáját cionáriusaink, üzemi bizottsági és 
követik a. közlekedési dolgozók ez ban hozzájárult a nagy Szovjet- országot is a dicsőséges Vörös k míiheiybizottsá_gi tag1·a ink  ideoló-

k övetve, 58 dolgozó jelentkezett rei. unió népéne · és a béketábor vezé- Hadsereg szabadította fel, ezért egyéni versenyre. giai felvilágosító munkát végezze-
• Népi demokráciánk eredményei rének, népünk nagy barátjának, 5zeretetünket és hálánkat úgy akar- nek, valamint szük éges az is 
elsősorban Pártunk jó pol itikájának Sztálin elvtársnak a segítsége. Ne, juk ki iejezni a nagy Szovjetunió Eredményeink szépek, de még sok ho�y a bír�latot - necsak i lyenkor'. 
a sikerét jelentik. Pártunk jó poi i t i· kik köszönhetjük, hogy most, a népe iránt, hogy a sztál ini míi•zak a tenniva ló. Az el lenség az elért si - amikor Partunk mulat rá a hiá
kájának tudható be 11z is. hogy, a nagvszerü szoviel példák után, kel- tapaszta ia la ibóf ki indulva újabb kereinket sem látja szívesen, nem nrosságokra - m inden egyes el
térmelés terén Jó, eredményeket ér- lő lendfüeltel foghatunk az ötéves felajánlást tes.z_ünk a felszabadulá- nézi ölhetett kézzel és mindent el- veg�ett munka után, 1 1ap, mint nap 
tünk el, mely maga után vonta ai terv megvalósításához. sunk évfordu lójara , ápri l is 4 -re, követ, hogy jó munkánkat akadá- gyakoroljuk és a l ka lmazzuk. . 
életszínvonalunk emelkedését is. Az ötéves tervünk első részét mi hogv ezzel is erősít!liJk a béke tá- tyozza. Eppen ezért a hibák észie0 

• Tgy tPh_ �tün·k elegéf' Partqnk ha-
Pártunk h ívta fel figyelmünket a is felbontottuk és azt a dolgozók borát. lése alka"imáva i R.ákosi elvtárs ta oz t ·  k ·0 · 1.  · · -., t · term�1e·s fokoza·sa·nak. a szoc·1a l 1'sta k h · ( p f' 1 t 1 · · k 1 1  · r a ana · .  "a osr t>,'!r ars ' útmu-' mun ·a elyeig munkapa,Jíg) levit- ersze, most gondoskodunk arról , 1gye mez e esere e gondolnunk, t�tásának  és Pártunk iránym'titatá-
verseny kiszélesítésének fontossá- tük Ezt a tervet is 1,onkretizáini , hogy az elért eredményeink ·ne le- hogy a hibáknál, a nehézségeknél és savai, a Szovjetunió Vétetésével a 
gára, Pártunk mutatott rá a rra is. apróbb részekre , kel l még bontani, s gvenek kampánvszerüek. A béketá- egyéb bajokná l  az okok között ke- vi lág dolgozóina k bölcs- vezéré\>el 
hogy ,a magyar db!gozó nép, mini azon változtatni. módositani kell a.z hor, a Szovjetunió és a népi demo- ressük az el lenség kezét is. n_1egvédjük a világ békéjét, felépít-
a7: ország ga1i(lája, felelős minde· ő tapasztalatuk, a dolgozók tapasz- kráciák eredményei ugyanis es1.e- · 

Szabadság! Jllk a szocia l ista Magyarországot. n�rt,_ ami ebbJín az orsz�gban poli- talatai szerint. veszett dühöt ,yáltanak ki az _impe- Bauer József, üzemi párttitkár. Földvál-i Aladár 
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SZTADÁNOVIS'I'A 
Ú]ÍTÖINK MUNKÁBAN 

Konrád Kálmán újítása : 

Bevonatnélküli acél-
és vaselektrodavégek felhasználása 

Ele.ktromos íylánghegesztésnél az 
elektroda utolsó, körülbelül egynyol
cad részét a hegesztő már nem tudja 
!elhasználni, mert túl közel jut "z 
elektrodatart<i pisztoll,al a hegesztendő 
darabhoz. A megmaradt elektroda
,·égt>ket az ú j itó üzemében eddig is 
összegvíijtölték ug-yan. de semmire 
sem tudták felhasználni. ! gy az e!ek
trodák 12-13 százaléka yeszendőbe 
ment. 

Az ú j itó a megmaradó eleklroda
�égekel egvszerií készülék segítségé
vel mindig hozzáhegeszti az új pálcá
hoz és íg-y a hegesztőnél, munka

fúrt az ú j !tó, hQl?v az elektroda, éiz. 
\agy az új elektroda beszorulás nél
kül beleállítható legyen. A réz'.ö;n
böcskét a könnvíi kezelhetősé1< céljá
ból !anyélbe erősítette. 

Hegeszlés kezdetekor. az elöző n�
pon megmaradt el�trodavé!leket az 
úiitó üz�méi>en eddig is összlyukba, a 
készüléket ráhelyezzük az egvik p,,_ 
lust képező hegesztőasztalra. \agy he
gesztendő darabra. A pisztolyba új 
elektrodál fog-unk be és egy pillanat 
alatt a véget hozzáhegesztjük az új 
elektrodához. 

napja befejezésekor csupán egy darab Még jobb módszer a készülékbe az 
felhasználatlan ele3droda,·ég marad, új hegesztőpálcát belehelyezni �s a 
azt is felhasználta munkája kezdet�n pisztolyban maradó Yéghez hegeszt�ni, 
a következő napon. Végeredményben mert így jóval :kevesebb mozdulat 
az ú j ítás a pálcaanyag 12-13 száza- szükséges. Egy kis gyakorlattal az 
lékának megtaharitását eredményeLi. új pálca hozzáhei;:esztése a csonkhoz 

A készülék egvszeríí vörösréz-töm- nem tart semmivel hosszabb ideig. 
böcs.ke, amelrnek felső lapján egy I mint azelőtt a csonk kidobása és ú j  
olyan átmérőjű és  mélységű lyukat pálca behelyezése. 

A szovjet technikától vettük: át : 

Keményfém lapkák mechanikus rögzítése 
A keményfém-l apkák a lkalmazásánál 

hibaforrás, hogy a felhegeszlés alkal
tná, al a lapkák hajszálrepedéseket kap
nak. Ennek elkerülése céljából a szov
jet mérnökök új rögzítési eljárást dal
dolgoztak ki. A mechanikai felerösités 
különhözö forgácsoló szerszámoknál al
kalmazható, leginkább azonban tár
ésamaróknal \'áll be. A tárcsamarók 

1. Az eszlergályozaadó !elületek 
megmunkálása, 

2. a tengely ékhorony vésés, 
3. a kíverőíuratok fúrása, 
4 .  a csapszeg fúratainak fúrása. 
6. a keményfém-lapkák marása, 
6. a forgácstörő horony marása, 
7. a csapszeg fúratainak kidörzsö

fése, 

!izemi felhasználása ugyanis ennél a 8. összeszerelés. 
rögzítési módnál elegendő szilárdsá- A keményfém-lapkák hornyait elek-
a-ol és megbízhatóságot eredményez. tromossz ikra eljárással készítik. Az 

A keményfém-lapka !elerősitése a összeszerelt tárcsa éleit ezután letörik. 
kö,etkezö módon történik: ( 1 .  ábra ) .  A marót megköszörülik és feltükrözik. 
A keményfém-lapka (3) felületére hor- Az élezést közönséges köszörűgépen, 
nyot készítünk. A lapkát behelyezzük tüskén végzik, a tükrözést azonban 
• tárcsa (2) megfelelő hornyába és szabadkézzel. A íorgácstörő hornyot az 
egy kúpos csapszeggel megszorítjuk. élesítés után újra csiszolják, nehogy a 
. A lapkába k�s:ü!t horony a k�pos 

1 
�

apszeg be,·erése ut�n ese�leg k_,ál:ó 
rsapszeg atmerojenek egyhatodaval eszek a lemart forgacsot osszetomo
,gyenlö mélységű. A megengedhető tű- ritsék. 
rés 0.03-0.05 mm határok között vál- Az ábrán bemutatott marót alumi-

fozhat. A csapszeg kúpossága l/50. A 
tSapszeg alsó , ége egy lúratba torkol
lik, amely lehetővé teszi, hogy a csap
szegnek egytized mm húzása legyen. 
Ez a fúrat szolgál a csapszeg kh·eré
sére is. A csapszeg pontos fekvése cél
jából a lapkába készült hornyot 
(1° 34' 24" lejtővel készíthetjük. Ezzel 
elérjük, hogy a csapszeg kúpossága és 
1 lemez hornya párhuzamos lesz. 

A tárcsát a mechanikai megmunká
lás előtt hökezelésnek vetik alá. A tár
csa keménysége 30-35 R.c. A hőke
zelés után az ábrán látható 6x285-ös 
tárcsamarót a következő müveletlerv 
szerint készítették: 

níum öntvények megmunkálásánál  
használják, így a feltüntetett köszörü
lési szögek csak könnyüfémre én énye
sek. Aláköszörülési szög 3°, élszög 
15°. Elhelyezési szög 15°. 

Az itt leírt marót kokillából kikerülő 
alumínium dugattyúk megmunkálásá
n ,il használták. Az öntvény hőmérsék
lete 350° vall és a gyorsacélból készí
tett marókkal 2500-3000 drb-nál töb
bet nem tudlak megmunkálni .  A leirt 
keményfém-maró 40.000 dugattyú meg
munkálását tette lehetövé élesítés nél
kül. E munkálatnál emulziós. olajke
nést használtak, hogy az alumínium 
tapadását elkerüljék. 
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Földesi István karbidlámpa• 
égő módosítása 

Az újítás előtt gyári készítmé
nYü karlndlámpa-égöket alkalmaz
tak. Az égők élettartam& rövid ,  kb. 
3- 1 nap volt. Be�zerzési költsége 
1 .39 Ft. 

□ n 
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Az új eljárással előá l l ított égő 
tökéldei;en rnegfeld a követelmé
nyeknek. Az égő kb. 3-4 hónapig 
használható. az égőaljazat élettar
tama ped ig  több év. 

Az úiító égö11ek „Longri ff" töl
tény elhasznált húvelyét alkalmaz
za, melybe 3-4 kis lyukat 0.3 mm 
álm. képez. Előzőleg a hüvely fe
nekét felJomborítja .  Egőaljar.atnak 
sárgarézből esztergál t  fuvókát al
kalmaz. A fuyóka álméreh- 4 mm. 
hossza 14 mm. A karb1dl:impa a 
csőbe kónikus menettel csatlakozik. 
ielsőré,ze h<'-ngeres s a töl térw
hün�lybe szoro,an i l leszkedik. 
Hozzátartozik még a lyuktiszlitó tü. 
mdycl bekormozódás esetén hasz
nálnak. 

(jí:tóikat ünnepelték 
a P.álff,--telep dolgozói 

Az újítók: Szász József, Kasziba 
József és Gábris Béla elvtársak 
1 948-ban a Pálffy-telep akkori ve
zrtöi, azt az elgondolást \ a ló,itot
ták meg, hogy a hól'ltak>K'it6 Iram
buszok ekéjét 2 ember helyeit k\·egő-

Betétes csúcsok 
eszterga- és cs i szolópadokhoz 

Az esztergapadokhoz, köszörű· 
gépekhez és egyéb szerszamgépek
hez használatos csúcsokat rendsze
rint egy dambból. magas széntar
talmú acélok felhasználásával ké
szítik. 

A nagqobb méretű csúcsoknál 
pl. Morse hármas. 530 gramm, 
Morse négyes !50() gramm, a 
Morse ötösnél pedig 3250 gramm 
a cs,ícsonként felhasznált acél
mennyiség. 

Acéltakarékosságl szempontból 
az utóbbi , idöben sikerrel alkalnwz
zák a fen/említett szerszámgépeken 
az összeszerelt csúcsokat. Az 
alábbi ábrán látható csúcs az ( 1) 

állandó tartóhüvelybó! és a becsa· 
varható edzett betélcs,ícsokból áll. A 
hüvelyt szabványnak megfelelően, 
de gyengébb minőségű acélból ké
szítik, így csak az edzett betéthez 
kell minőségi szénacélt felhasz
nálni. A 3, 3 és 5-ös Morse csúcs 
edzett betétje egyforma méretre ké
szül, normális jobb menettel. 

A betétcslicsoknál lényeJ!ében 
csak a fej kúpos része kopik. Ennek 

kicserétése: egyszerű kulccsal ki
csavarják a fejet és azt újjal pó
tolják, vagy kijtwilják. A köz
pontra köszörülés ezután történik. 
Az összetett csúts ió eredmén,//eket 
1111uitott üzemközben. l l_11en csúcsok 
dlkalmazásával jelentékeny meg
takarítás mutatkozik, mely: 

J. a felhasználandó drága acél 
men11yiséJ!ének lecsőkkentésében 
m1ilván1tl mef!., mert a betétcsúcsok 
ki!8zítésére elef!.endó 250 gramm 
acél; 

2. a befétcsúcsfeiek készítésénél 
munkabérben mutatkozik megtaka
rítás, szemben az ef!ll darabból ké
szült csúcsok előállítására fordí-

toti munkabérekkel. A javítási kő/t. 
séf< is lém1egesen kevesebb, mivel a 
cstícsfej iauítása lényegesen egy
szerűbb. A betétcsúcsfe;ek kis mé
retei révén nagymértékben fel lehet 
újból használni a régi egydarabból 
álló elkopott csucsokat, valamint 
nagyméretű kések testeit. A tartó
hüvelyek munkakőzben kevéssé 
kopnak és nem kívánnak gyakori 
c,erét. 

nyom:1s,al a gépkocsivezető tudja 
p t 1 • k kezel 11 i .  Az újítók a motorhá;: dé USZ U Jafla 

egy kihasznált légf�khengc-rt sze-
rellt'k, amit  az au tó fék,•zéséhez 

d } ' ' •• k 11 ' • 9 
haszná l t  lcYPgő m íiködtel. Ezért az Ü gozo ne pun e ensege1 • 
új ítúsérl Szász József és Kasziba Dolgozó népünk a szocia l izmust azt, hogy harcainkban segít a hata)-Józscf 250-250 forint jutalomban építi! Szocialista munkalázban keres- mas Szovjetunió, aki fegyveres ereje
részPsülkk. siik a lehetőségeket, hogy termelékeny- ,el bennünket felszabadított, gazdag 

K.éri István új ítá�ával a kihasz- szgiínket emelve, a javaknak azt a lapasz1alataival és példamutatásával 
nált motortekerc;..ek v-örösrézhqzalát mennyiségét és minőségét hozzuk pedig kijelöli a helyes utat, melyen 
2-l'S ké�ziil<:ké.n·I oly mó<lon hozza létre, ami�·el bebiz,nyitjuk a iiocialis,ta hal�,ka eredménye en vív,:hatjuk meg 
ha,;znúlható á l la potba. hogy a ké- társadalom ielsöbbrendíi��gét a kor- harcainkat a nép elltmségei,•el szem
szüli'.·ke elíírészével lefejti a veze- hadl kapitalista társadalommal szem- ben. 

t1?kriíl a gzi!,etelést. A készi'i!t'k ben. KOZDELMO;s; KBEN VEZET ES 
második n:-�;.ében a vezeték Fejlődésünk, győzelmeink iránytűje: IR.A;o.;YIT PARTIJ1'K, a Magyar Dol-

. a marxi-lenini ideológia. Ennek birto- gozók Pártja és annak bölcs vezetője, görgők közt haladva, a vezPkk sza- kában lelepleztü� dolgozó népünk el· Rákosi eh·társunk, aki mindig meg· 
bálvos rnüetént'k mpgfelel/) nyí lá- lenségeit, árulóit legutóbb a Standard- mulatla melyik a következő láncszem 
sort keresztülhúzalva, egy dobra ke- gyár kémeiben, szabotöreiben is. fel- és mit kell lennünk. Bízzál eh·társam 
rül.  ismertük, hogy az imperialista béren- a Pártban, bízzál a munkásosztály 

Ujílásának előnye, hogy a veze- cek miként do!goznak és szövik tervei- teremtő, alkotó erejében. Kövesd Pár
lékről a szigetelés[ nem kell leéget- kel az egész vilag dolgozó oszlályá- lunk irányvonalát, fejleszd marxi-lenini 
n i  és újból önteni. nak leigázására azért, hogy biztosít- tudásodat. elméletedet. f:lj bírálattal 

1 · k h tal ukat kt'zsa· kma· nyolo· és önbirálaltal. A munkapadnál, író-Czért az újításért 200 forint ju- rnss� · 
1 
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1 1 . t k t t  rabloura mu a . aszta;nál, családi otthonodban légy a m,� a�o · : . .. .. FELHABORODASSAL vagyunk tele mindig példaadó, munkában élenjáró, 

Zakony1 Ferenc, Palff}-fomuhely . _  mi árarnswlgálta:ás do!gozoi attól a munkatársait szeretö, segitő és  meg-
ra,·asz és rosszindulatú aknamunkálól, becsülő, mindig és mindenhol kommu

HOGUN H�RCOLNAK 
A SZOVJET AGITATOROK 

A TERMELÉKENYSÉG EMELÉSÉÉRT 
P ártunk Agitációs Osztálya kiadta a 

„Tanuljunk a szovjet agitátorok tói" 
falusi sorozatának 3. sz. füzetét. Címe: 
„Hogyan harcolnak a falusi agitátorok 
a termelékenység emeléséért". 

A füzet a mindennapi színes, eleven 
munka közben mutatja be a szovjet 
agitátorokat. akik a feladatok elvégzé
sénél mindig megtalálják a legmegfe
lelőbb megoldást, a nehézségek legyő
zésének legjobb módszereit. A füzet 
ismerteti, többek között, Nikitin elv
társnak és a perekopi gép- és traktor
állomás 3. számú traktorbrigád agitá
torainak munkáját. 

A kolhozpara�ztság és a traktor· 
brigád előtt komoly feladat állott: 
agyagos földön kellett 1 00 pudos ered
ményt elérni. A dolgozók véleménye 
az volt, hogy fekete földön el lehet 
érni ezt az eredményt, de agyagos 
földön 50 pudnál nem lehet többet be
takarítani. 

Földünk - felelte Nikitin - valóban 
nem nagyon jól agyagos, nem nagyon 
termékeny. De éppen azért, mert ne
héz rajta nagy termést elérni, különö
sen szorgalmasnak kell lenni a munká• 
ban, b" kell tartani az agro-technika 
szabályait. 
Beszélt a növények sorrendjének sza
bályairól, a fűvetésröl, a trágyázásról, 
a jó szántásröl és ismertette azokat a 
nagy eredményeket, amelyeket az öt
éves terv során a kolhozparasztság 
elért a természet átalakításáért foly
tatott harcban. 

A füzet sok értékes tapasztalatot 
tartalmaz, melyek népnevelöink szá
mára kimeríthetetlen kincsestár! jelen
tenek. 

ami,·el az imperialisták minden lehe- rnsta . I lyen magatartásunkkal meg
löséget kihasználva, kártékony rom- döntjük a legaljasabb és körmönion
boló munkát lejtenek ki népi ál lamunk tabb imperialista cselszövést, felderit
megdönté,;ére. j ük és ártalmatlanná tesszük a R.aj-

Kémszervezetükkel behálózzák az kok, Mindszentik, Geigerek, Vog�lerek 
egész dlágot, bérenceikel becsempé- al jas gaztettét. 
szik a legkülönbözőbb bizalmas állá· ürömmel tölt el bennünket, hogy 
sokba, közhi,·atalokba. Alarcba bújva népi á l lamunk nem engedte futni eze
el árulják mu nkaterveinket, a legkülön- ket a gazokat, hanem ítéletével lesuj
hözöbb intézkedésekkel akadályozzák a loll reájuk. 
termelést, ipertelepeinket bombáik cél- Harcolunk ellenük a végső győze• 
pontjául jelölgetik ki. Pi,nzügyi ma- lemig. Küzdelmes harcunk sorozatain 
nÖ\'ereket készítenek gazdasági és edzöd, e és erősödve, méltóképpen zár
pénzügyi helyzetünk megingatására. kózunk fel Sztálin elvtársunk vezette 
K�meket szerveznek be katonai titkok hös szovjet nép mögé és a vilag min
elárulására. Papok csatlakoznak gyil - den dolgozójának felszabadításáért ví
kos terveikhez, hogy v-esztetl ezerhold· rntt győzelmes harcban megteremtjük 
jaikat újból visszakaparinthassák. a szocializmust. 

Mindezeken felül becsületes dolgozó- Markó József, 
kat igyekeznek megtéveszteni gonosz elektrikus, Aramellátás 
érdekeik elérésére és dolgozó munkás-
osztályunk szabadságának letiprására. 

Méltán megreltenhetnénk ennyi go- Vasakarattal azon leszünk ... nosz körmönfont emberi gazság lát-
tára, amit ezek véghezvisznek. Nem. 
csodálkoznánk. ha kérdeznéd elvtársam, 
hogyan tudhat1uk osztályharcunkat si· 
kerrel megvírni ilyen és ennyi impe
rialista aljasságoknak sorozata ellen? 
· E RRE AZT \ ALASZOWUK mi, szo
ci_a l izmusért küzdő és harco!ó dolJlo
zok, hogy szorosabbra fűzzük sorain
kat. Mél! jobban szorítjuk kezünkben a 
kalapacsot, szervezzük és emeljük 
munkank termelékenységét. Felkészüiunk a még dühödtebb támadásaikra 
a� impe�ia!ista fenevadnak végső rú'. 
g�sa,ra _es megtaláljuk a módját, hogy vegleg artalmatlanná tegyük őket. 

Ti pedig, dolgozó munkás.társaim te
kintsetek vissza egy pil lanatra a 

0

felszabadulásunk óta eltelt időre. Látha_tjál?k. _Pá
1;
tun_k bölcs irányilását, elorelatasat es utmutatását, amelh el edd!gi feladataink megoldásához segédkezet nyujtott, ellenségeinket leleplezte és ártalmatlanná tette. 

Tudni kell elvársak és munkatársak 

„Mi a fővárosi közlekedési dolgozók 
második számú esztergályos átképző 
tanfolyam tanulói először is köszöne• 
tet mondunk a népi demokrácia veze
tőinek, azon belül a Magyar Dolgozók 
Pártjának, Rákosi elvtársnak, népünk 
szeretett vezérének és nem utolsó sor
ban a dicsőséges Szovjet Hadseregnek 
és annak bölcs, szeretett vezérének, 
Sztálin elvtársnak, hogy ezt az átképző 
tanfolyamot részünkre lehetővé tettéic, 
amelyet a mait bűnös rendszere elzárt 
előlünk. 

Ezért a legnagyobb szeretettel és vasakarattal azon leszünk, hogy hálán
kat abban rójuk le, hogy a demokrá• 
ciát, .ezen keresztül békét egyelőre 
tanulassal, majd ha befejeztük mun
kánkkal a többtermelésen keresztül '!1inél hathatósabban támogatjuk az öt
ev_es_ t��v si_keres „ befejezését. hogy mmel elobb elerhessuk a szocializmust. 

Az esztergályos átképző 
tanfolyam 32 hallgatója�, 
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GEPJAR.MüVEZETOI(: Százalék 
Vargatti Jenő esztergályos 1 1 76 
Füller Lajos hegesztő . . • 505 
Matuscsák József szerelő • 299 
Győri Ferenc esztergályos . . . , . 230 
Remzső Lajos gépjárművezető 250 ezer kilométer 

l(óZúTI KOZLEKEDESI DOLGOZOK: Százalék 
l(iss István hegesztő . • . • 938 
Argitus Józsefné dobfonó _ . • 323 
l(ispál Imre szállító-brigádja - . 275 

SZALLITOMUNKASOI(: Százalék 
Germuska István • • , 371 
Dobos Jenő 321 
Barkalov István 320 
Molnár Ferenc 300 
Berecz Antal : 265 
Bencze Barna 247 
Lukács József • • 234 

Hálával gondolunk 
a dicsőséges Vörös Hadseregre 

MUNKÁVAL, TANULÁSSAL 
K É S Z Ü LÜ N K  

A NEMZETKÖZI NŐNAPRA 
A Nemzetközi Nönapol, március 

8-án mi. dolgozó nők a béke vé
delme jel(yében tart;uk meg világ
szerte. 

Mi, magyar nők, akiknek demo
kratikus mozJ!ulma hatalmas erői 
képvisel a békéért f9l1Jta/ott harc
ban. nem tarthatjuk és nem is akar
juk távoltarlani maf[u11kat a haladó 
emberiség közös üg11étől. Eddig 80 
millió nő tömörült a nemzetközi 
demokratikus nőszövelségbe, mely
nek élén a dicsőséges Szovjetunió 
asszonyai haladnak. 

Mi, magyar nők tudjuk, hogq a 
Szovjetu11w a héke, a demokrácia, 
a haladás hazáia és epyre szoro
sabban állnak körülötte a békesze
rető népek. a béke híuei, az egész 
haladó emberiség. Tudiuk, hog(J a 
béke tábora kiszélesedik, erősödik, 
növekszik és ez ellen hasztalan az 
imperialisták minden erőfeszítése. 
Az egyszerü emberek milliói irá
nyifiák tekintetüket a Szou;etunióra, 
a béke és az igazsáf{ zászlóvivöjére. 
A népek bizalma egwe inkább nö-

. T. Szerkesztő:S'ég ! 1 A Szovjefonió eireje a szocial ista vekszik a Szúvjetanió - a szocia-
A Szovjetunió dicsöséges Vörös rendszerből eroo, melyben nincse- /izmus hatalmas hazája iránt, amely

Hadseregét, Leni,i és Szt<ílin elv- nek kizsákmányolók és kiz•ákmá. nek élén a JUlf!Y Sztálin áll. Nep1-
társak 32 évvel ezelött hozták létre, nyoltak, ninesenek egymá.,sal el- csak mi, magyar 11ök, hanem az 
hegy rciZ!Qfftani tudják a dolgozó len é ben álló osztályok. A szovjet egész világ dolgozó női, az egész 
nép hatalmát, melyet a Nagy Ok- nép békét akar, mely bizto;,ltja ré- haladó emberiSéf! tudja, hogy Sztátób�ri Szocialista Forradalomban szükre a fejlödést. A másodi•k világ- lin neve a béke. az i.f!azság, a né-vívtak ki. háboru során a. sZ(>vjet nép élt a 

A szovjet néppel az egész halad{> Vörös Hadsereg beb.iwnyitotta, hogy pek becsületének és szabadságának 
emberiség együtt ünnepli ezt a ha kell, meg is tudja védeni a zászlaja. 
nagy évforduló,. békét. A1i. maa11ar nők rwa11011 iól tud-

Mi magyarok különös hálával és A Szovj„tunió tekintélye világszeTt" ;uk azt is, hog11 vannak köztünk 
('Zeretettel gondolunk a dicsö.-éges állandóan növeke<lik és a Szovjet_ mél( ol11anok is, akik csak passzívan 
Szovjet Hadsereg,�. meri csakis unió által vezetett béketábor egyre hívei a békének, ma azaknak is a sz.cvjel hősöknek kö.szö11ihet:iilk bővül, erösödik-
felszabadulásunkat és függetlensé- Az i(nperjallsta államok dolgozOj aktív harcosokká kell uálniok. Meg 
günket. öt évvel ezelött helye: tünk, a Kommunista Pá1 tok vezet-ésével kell érteniök ezeknek a nötársaink
a magyar és a nemzetközi munkás- harcot foly,atnak reakciós kormá- nak azt, hog11 ez elengedhetetlen 
mozgalom, a vilá!; prnletáriátusa nyuik ellen, mely azt bizcnyilja, fe/uduta minden 11ö11ek, aki híve u 
érdekében zúzták szét a fasjszta áJ_ hogy az imperializmus napjai meg haladásnak és a szabadsáf!iwk. 
lamgépezeteke:. Ez tette lehetövé vannak számlálva. Felszámolás J1ert nem elél! kívánni a békét, a Magyarországon is, hogy a. marxi- alatt van a kapitalista rendszer, 
lenini elmélet alapján álló Pártunk melyben népeket megkérdezés nél- békéért küzdeni kell szünet nélkül, 
és Rákosi elvtárs vezetésével a. doL kül kormányoznak. minden nap. minden órában. 
gozó nép vehette át a _hatalmat . Ma már a világ dolgozói a Eppen ezért. mi, mag11ar nők 

A magyar dolgozó nep. tudja - Szovjetunió körül tömöiülnek és készülitink máffius l:J-ára. Ozemi 
és éppen el:iböl fak�d az ,gaz, $Z€- egy ha talmas egységf1 on10 , a. bóke. csoportfainkbart a m1111kauerseny, a 
retete a Szov3etumo és annak nagy tábort aUrntjáJ<. brigádmozgalom kiszélesitésével, a vezé'l'e, Sztálin elvtárs iránt A d' .. · V" .. H cl_., 32 
hogy a. di�...n_._éges Voi öa Hadsereg' ic;,o,;eges oros a ,.,reg · 

i

tanulás fukozásúual az MNDSZ-
~ ..,_,.,_ . " . évfordulójá:i \o-_ re1et t,szunk mi b [ '  t b ', - 1 l � áldoza.ta é.s _g.vozelme n�lkül . ma dolgo:ro magyer"ok arra, hogy 'min- e _ va o agro _o�za,sa , o uaso-

nem épithet.nenk állandó elet�z1nvo- den Igyekezetunkkel az;o,, leszünk; korok szervezeset•el. a NöK 
nalemelkedés melle,\ sZ0c1al1z.must méltók lehessünk a szovje\unió é:s LAP./ 1 teriesztéséuel. a lermelőszö-

. A Szovje!un16 nemcs'.'-k felszwba- Sztálln elv,árs Irántunk tanus1tott vetkezefi mozl(alom erősítésével ün
dito1t minket, hanem állandó s�it- szeretetére. 11epel;uk mea március 8-át. Ve<mük ségével és Sz_tálin „útmulaiásaval, I · 

_
Az ünnep�ll Vörös Hadsereg tng• , fe1 a kapcsolatot levelell százaival meggyotsi:Ja fe3lödéaunket. Jnn•ak ped•g azt üzenJUk, hogy • . . . .  

A dicsÖEéges Vörös Hadst>reg a példaképünknel< t�kintjuk· és min- �s ez,:ewe� � hatalmas Szov1eltmt0 
második vl lá.gh}¼borűban l>fteizonyl- den igyekezetünk azon van. hog_ '� _mar o�.,zaf{ok asszon11a_wa_l. hol(y 
totta , hogy S;;;falin elvtárs vezeté.,é.  j méltó fegyvertársai lehe,,,ünk _ ·za/tal mef! szorosabbra fuzzuk kap
vel legyőzhetetlen. A hadsereg ka- Szlalin és Rákom elvtársak vezeté- csolatainkat o békéért. a haladás
tonái', t i sztjeit és tábornok11it az I sével a béke megvédése érdekébe,,. ért. a demokráriáért, a szocializ
igazi hnza,.zeretet kovác,olJa egybe Elvtársi Udvözle1te1 :  J<Í110gi Gyula. musért harcoló asszonqok nagt/ Iá-és teszi legyözhetetlenné. s· k. Búr-telep boré,val. 

· 

H ÁLÁ N K  J E L É Ü L  
június 1-e helyett 

már április 4 -re elkészítjük 
a 9 villamos-pótkocsit 

Ezt írj ák :  A Dózsa-föműhely dolgozói öröm
mel vették tudomásul a Pártbizott
ság ielhivását felszabadu lásunk „Tudjuk azt, hogy a termelés fu-
ötödik évfordu lój ára és magukévá is  kozásával az ötéves terv sikerét és 
tették. ezáltal az egész magyar nép gazda

sógi, valamint kulturális felemelke
dését segítjük elö. 

Jgv a 07-es Iakatosnüíhelv dolgo
zói és a 42-es as?.ta \osmühe\yben 
dolgozó Vida-brigád tagjai elhatá
rozták, hogy a nálunk ké ziilő 9 da- Feltett szándékunk az. hogy ha
rab miskold pótkocsit ,  amelyet iú- zánk felszabadításának ötödik év
nius 1 -re kellett volna elkészíteni . a fordulójára nemcsak ezen teliesít
febzabadulás nagy ünnepére ápri - mény e/érésével. hanem a selejt 
! is  hú •l - re a miskolci dolgozóknak csökkentésével. a m11nfmfeJZ11elem 
rendelkezé 0re bocsátja. megszilárdításával és a teljesílmé1111 

Ezz.el a felajánlással emlékeznek fokozásával érdemeljük ki Pártunk 
meg arról a nagy ünnepről, amely és annak szereteti vezérének, Rá
napon a Szovjetunió Vörös Hadse- kosi e/Nársnak megbecsülését és a 
rege felszabadította hazánkat. Szovjetunió ,wgy vezérének, Sziú-

További fela j ánl ások is érkntt'k. Lin elvtársnak bizalmát." 
Kmcsun Sámuel, Józsa Károly, Ezek a fela;ánlúsok bizon11ítiák 

Kouács Ödön. ,ídám Sándor. Fekete azt, hogy R.ákosi elulárs beszéde és 
Jánosz a ·zta los-génműhelvi brigád- u Kiizponti Pár/bizottság határo
tagoktól, valamint Pesti Imre Zsé- zuta fömííhelyünkben ió termcitala;ra 
de[11 Károlv és A1ráz Károlv kovács- la/ált. S a mtilte/11 össz-dolaozói 
mííhelvi brigádiagoktól, melvben hozzáiárulnak az ötéves terv sike
nc\·ezettek is magukévá tették a rének az e/ömozdításához és a szo
Pártbizottság határozatát és ezért 

l 
;ulizm118 minél előbbi me.f!va/ósí

ápriljs 1-ig vál lalták a 200 száza lé- tásához. Szabadság.' Gémesi Krí-
kos tel jesítmény elérését. roly term. felelős." 

Elvtársi üdvözlettel: 
Pesztránszky J11lia1111a s. k. 

pályamunkás. " 

Az OTI gépjárművezetői 
a Párthatározat 

megvalósításáért 
.,T. Szerkesztö. ég! 
A Párt legutóbbi határozata az 

egyéni munkaverseny ki. zélesitésé
veJ fogl a l kozott. Az OT! gépjármü
üzeméllen, ga n1geérlekezleten tudat
tuk dolgnzóinklrn l a Párt e nacry. 
fontosságú hal:írozatát. 

" 

A dolgozók megértették és magu
kévá tették e fontos határozatot, an
nak eredménvcképpen üzemünkben 
eddig :38 gépkocsivezető kötött ver
senyszerzödést. A versem·szerző
dé:ben vál la lják. hogy az önköltsé
get ( henz in ,  olaj, javítási kői! ég) 
a minimál isra csökkentik. a km. tel
je�ítmény maximumát v,íl la \ták ge
neráljavítás és íődarabcsere nélkül .  
Elővigyázalus veze(�ssl'l váil a \ ják a 
karnmbo\ok kiküszöbölését. 

Ez a \·ersenvszerződés 11 rra mu
tat. hoi;y az örÍludat oly fokára ju
tottak e l  dolgozóink, hogy megtud
ják érteni azt, hogy jó munkájuk a 
szocial izmus építését szolgálja, 
hogy minden fi l l�r megtakarítása 
az  ötéves terv sikerét viszi C'lőbbre 
hqgy i ly  öntudato munká\·a \ tud'. 
juk a nép szoci� l i ·-la országát ép í
teni .  E lvlórsi üdvözletkl :  Csák Já
no:s sk .  OTI műhely." 

mák0-ii elolátJ 
i�üleléJ napja 

R
ákosi Mátyás elvtársat 58-ik . 

R
ákosi elvtárs neve már ezekben 

sziiletésnapján szeretettel üd- a nehéz évtizedekben zászló-

vözli a dolgozó magyar nép, közöttük jává vált a magyar nép legjobb fiai

a közlekedés szervezett dolgozói. nak. Az egész ország azonban csak a 
R.ákosi elvtárs élete és neve elvá- felszabadulás után ismerte meg, Ma 

'aszthatallanul el?ybeforrt a ma1Zvar már nincs olyan eldugott zuga az or
nép szabadságharcával. Már négy év- szágnak, ahol ne ismernék és tisztel
tizeddel ezelőtt a munkásság soraiban nék nevét a becsületes emberek. 
harcolt, az osztrák-magyar imperializ- A fe.!s.?• IJ• �u!ás óta eltelt öl eszte.ttl.5 
mus ellen. 1 9 18/ 1 9. népforradalmainak alatt a magyar kommunisták, Rákr..:: 
egészen fiatalon egyik vezére, majd a elvtárs a nagybirtokosok és nagylőké
forradalmak bukása az ellenforradalmi sek diktatúrája alatt sínylődő, rab· és 
terror idején az elnyomott és jogfosz- elmaradott országból, virágzó népi 
toti magyar nép szabadságharcának demokráciát, a szocializmus felé haladó 
szervezője és vezetője. szabad és független országol terem-

iettek. 
A Horthy-rendszer vérebei élfogják Népünknek egyre szélesebb réte-

és már ácsoltatják számára az akasz- gei érzik át, ismerik fel 
tófát, - a haláltól csak a magyar és R.ákosi Málvás ahk ján•l< történelmi 
a nemzetközi munkásmozgalom szoli- �•gys�g,át , és m�nk�_Ján�k �rs�ágépítő 
daritása menti meg. Tizenhat nehéz Jelentos�get. . Ezert ovez1 .�ep_unk ��e-

„ 
1 

retete es tisztelete. SzuletesnapJara esztendot szenvedett az ellenforrada- legszebb ajándék népi demokráciánk 
lc_>m bört�eib�_n • _";'alZY?� sv_badsál?_ és fokozódó belső megszilárdulása és 
fuggetlenst:g ugyeert R akos, elvtars. 

1 megniivekcdett nemzetközi tekintélye. 
Szabadulása után, a kényszerű emigrá- 1 Rákosi elvtársnak 58-ik születésnap• 
ció távolából szabott irányt a ma1Zvar I jára jó egészséget, eredményes mun• 
ellenállási-mozgalomnak. kás'ságot kívánunk, 

Szakmánk legjobb munkásai, 
legkiválóbb műszaki értelmiségi 

és adminisztrációs dolgozói 
f őTároai Ttllamoaközlekedé•t 

TállaJalok 

Kalau.zok: 
! .  Elekes Jánosné kalauz, Angyal

föld, 2. Kálmán András kalauz, Cin
kota HÉV. 

1. Németh 
városi p. u. , 
hidforgalom, 
Baross p. u. 

Kocsiuezelők: 

IX. Ferenc Fv. Ferenc• 
2. Gombai József Vágó-

3. Horváth Ill. Mthá/g 

Kovács: 

1. Pesti Imre Fővárosi Villamos. 
Pályamunkás: 

l. Simon Mihály HÉV Cinkota. 
- '1: 

Szluka /s/uá11 mühelY'ezP.tK 

.zsef gépj arművezet MAVAUT. 
Autómű.szerész: 

1/j. Pál Dénes Fővárosi Aulobusz. 
Kaluzuzok: 

1. Soós II. Ferenc Főv. Autóbusz, 2. 
r.sonka Ferenc MAVAUT. 

Vasesztergdlyos: 
Varga Károly Autó- és Traktoralkat. 

rész ':-<V. 

\'(lindegg lsfoán váll. vei. Autó- és 
Trakloralkalrész NV. 

l.:lfeontarfáo dolgozói 

1 .  St<ri Károlc1 útfenntartó munká, 
Vesz�m. 2. Piti $ dar úlfe,mtarló 
munkás Szente�. 

Közuu aépjármű dol111ozól ldeaeof'orgalom dolgozói 

1 .  Papp László gépjármüvezetö, Me- Földeáki Ferenc üz. gazd. oszt. vez. 
zőgazdasági Tud. Közp., 2. Zentai Jó- BELSPED. 

Brigádversenyünk első helyezettje a 

M A K K A i B R I .G Á D  
T. Szerkesztőség! A Füzes;,· Fő

mííhelv brigádversen) ének első he
lyezettje az 1 950. évi ötéves terv 
első negyedében a Makkai komp lex
brigád. A brigúd minden egyes 
tagja a fémmegmunkáló műhelyben 
dolgozik. 1 949 márciusában közös 
megbeszélés a lap ján öntudatos elv
társak figyeltek fel Makka i elvtárs 
fe\h ívására é · jelentkeztek a bri
gádban. A legiiatalabb Makkai Ká
roly brigádvezető vette kezébe a 
kezelem én) ezést. A versenvezn i  
szerető, küzdőképes, tele akarat-
erővel rendelkező Makkai ismer-
tette célkitíízé eit. meh re a Párt 
i rányvonala tan ította. ·Mega lakul(  
a brigád. Lelkesen és ürömmel in 
du l tak a versenvre munkatársa i .  
Akkor még 106 száza lékos ál lagot 
lel jesítelt · a brigád. ez a százalék 
á l landóan növekedett Az év végén 
!35 száza lék volt az állag, a szllí 
l i n i  miíszakban 1 69 százalékot ér
lek el. Januári százalékkiértékelés 
1 44 százalékos. 

Munkamódszerük 

munkamóclszeráladással lendítik 
előre a termelés sikerét. Nem tartja 
v issza őket a munkában az sem, 
ha sú lyos munkadarabot kell fel
tenni  a gépre, nem várnak segít
séget a segédmu nkáslól. 

Maklrn i Károly két gya lugépen 
dolgozik. Ha munkamenete lehetővé 
(eszi, akkor a harmadik gépen, a 
marógépen is dolgozik. Egvik gé
pen nag-yol. a másikon simít. A 
marógéDen a s ín féktőrzsek mará
sát há rom maróva l egy műveletben 
végzi el. míg a 2') a \ugépen négy
szeri késcserével tud ja megmun
ká ln i .  _E,n éni tel jesítménye: 2 1 1 
száza lék. 

A brigád fagjai közü l  Kisházy 
Lajos, betanított munkás J 903- ik 
évrlin fe\;í l l ítolt, javításra szaru ló 
o la jkenés(í esztergapadon 1 63 sz�
za lékos teljesítménvl ér el a hord-
rug-óc ·apszegek készítésénél .  Sza-
bados Antal kél marógépen dol-
gozik.  Némelh Károly és Chi lkó La
jos, a Fiizess� Főm[íhel\· legjobb 
és legképzettebb esztergályosa i, 
Tokai Pál fúrós munka lendíílete 
egyedü l  á l ló a Főműhelyben, b�r 
eredménvei még jobbak lehetnének, 
ha magánéletében me1<lfrő káros 
s7envedélvét kikiis;:öbölné. A brigád 
többi tagjai is  méltók a dicséretre 
é,; jogosan m-erlék el a Füzessy 
Főműhely brigád-zászlóját. 

Szabadság! 
Nádor Imre, 

�épszava b í rsz. Füzessy fm. 

Első és legfontosabb feladatuk, 
ahogy a Párt tan ította, szeretni kell 
a techn ikát, a munkát, a szerszá 
mot és főleg dolgozó ember(ásain
kat. Kollektív-szellemben közös 
megbeszélé ek ,i \a 11 ján kiértékelik a 
részletes munkatervet. Előre hozzá
készülnek a gvá rlandó munkada
rabokhoz, � gépekre szükséges fel
iogókészülék, szerszám és any_ag, 
már a munka t!kezdése előtt ké- - NYUGAT-NÉMETORSZAG ADJA 
szen á l l .  Ali ndezt már előre e!ké- A FÖLDI SZEMÉLYZETET . . .  Bonn
szitik, nehogv

. 
a gép munkaidejé-

I 
ból ér�ezett _ jel�n(ések szerint az 

ben kiesés Jegven. Ha nehezebb an�°.lszasz_ n:iegszallo hatóságok Jégi
vagv nl'l!!l'Obb szaktudást io-ém lii 

I 
ereJu�. �zamar� Nyugat-_Németország-

1 l .. . , ban fold, �zemelyzetet kepeznek k� , mun rnc a rab  kerul megmunkal asn, toborzó és kiképző a'·ciót „ f k · közös erővel, szaktudással és zák. 
• erosen ° oz.. 
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Papp László levele 

a Baross-pályaudvaron tartott élmunkás- és hrigádvezetö
értekezleten elhangzott ellenőrzési problémákra 

1 magyar sztahéno,isták taoácskazásir61 
A Közlekedés Szerkesz1őségének! 

A;' évszázados elnyomás és kizsákmá
nyolás alól a Szovjetunió dicsőséged 
Hadserege által [elszabadiloit dolgo· 
zóink é� mi gép jármiívezetök is ré,z1 
vettünk. illeh·e képviselve voltunk ezen 
a lanácskozáson. 

és a magyar sztahánovisták első orszá
gos tanácskozása mind-mind a munka 
könnyebbé és észszerűbbétételére szol
gál. A technika fejlesztése, a munka 
észszerűsitése dolgozóink könnyebbs,é
gére szolgál. Ma a gép nem a mun
kás kizsákmányolója. hanem munka
társa. A gépeink modernizálá�ával fizi
kai munkánk megkönnyítését segítjük 
elő, mint ahogy RAKOSI ELVTARS 
MONDOTTA, hogy a gép „ma már 
nem kizsákmányolónk, hanfm segítő 
társunk". 

Kéri I, Moh�ár 34, D. Nagy, Jákfai 
és Fekete kartarsak [elvetettek néhánv 
problémát, ami nemesak őket hanem 
az összes forgalmi dolgozóka't érinti: 
az ellenőrzés problémáját. 

Nem sorolom fel a \'ádakat, ami 
akkor hangzott el és a ,·ádakra adott 
választ sem, mertl azok esetleg csak 
egyének problémája volt, így nem 
biztos, hogy az össz-dolgozókat érin
tené. 

Azonban beszélni kívánok elvi szem
pontból az ellenőrzésről, amire a fel• 
vetett kérdések készletnek. 

den dolgozóval megértessék az elmon
dottakat és a�t. hogy az értekezleten 
elhangzottakkal, a hibák felfedésével, 
n,u11l1ánk ró �luegusével az ellenőr
zés a szol'ialista formát fogja lel• 
ve11ni, amikor már c:,;ak tanít és 
ne,•el 

Kérer1; a Kartársakat, hogy a jövő
ben minden szakmai megmozdula
sokra hívják meg az El lenőri Csopor. 
tol, hogy ott a termeléssel ka,pcsola-

tos munkál, tapasztalataikat, problé• 
máikal közösen meg tudják oldaoi a 
közös cél érdekében. 

Minket a munki111kban Sztálin elv
t�rsnak az a mondása vezet, hogy a 
lom�geket nem csak tanítani és ve
zetni kell, hanem a tömegektől tanulni 
is lehel és kell is. 

Karlási üdvözlettel: 
Bo.�nár István 

Ellenőri csop. állomás vezető 

Meg akarom mulatni az el lenőrzés 
mai feladatát, célját, fejlődését. Mind
ezt a további kollekliv munka elvég
Z'ése érdekében. 

Igen sokan abba a hibába esnek, 
ho2')' az ellenőrzést egyes személyek 
- a rosszul dolgozók - miatt tartják 
:.zükségesnek. 

S.zívvel-lélekk el bekapcsolódunk 
a munkaverse nybe 

Itt olyan élményben volt részünk, 
amely egtc'sz életre kiható. Ez a tanac�
kozás nemcsak az ott megjelentek re
szére volt élmény, ez az egész dolgozó 
népünk ünnepe volt. A tapasztalatcsere 
átadás munkánkkal bebizonyított és 
érzett ' szeretetünk Pártunk és bölcs 
tanítónk, Rákosi el\•társ iránt. A Szta
hánov-mozgalom. mi úgy érezzül,,, 
hogy a munka forradalma. Az elavult 
normák és az elavult termelési mód
szerek legyőzése, kevesebb fizikai mur.• 
kával jobb eredmények elérése a ter• 
melésben és a technikai tudásunk úgy 
mint az iparunk fejlesztése. 

Tudjuk és érezzük, hogy ezzel a 
mozgalommal több fronton NYERJÜK 
MEG A CSAT AT A JOBB es VIDA
MABB ELETtRT. fejlesztjük a szo
cialista termelést, emeljük termelékeny
ségünket és az életszinrnnalunkat és 
óriási léptekkel haladunk a szocializmus 
felé. Az eddig elért hatalmas eredmé
nyeink fokozásával újabb és újabb csa
pást fogunk mérni ellenségeinkre, arra 
az ellenségre, akik évszázadokon ke
resztül zárva tartották elöltünk a fel
sőbb iskolákat az előrehaladás, a fejlő
dés kapuit. 

Eppen ezért, mi gép iárművezetők, át 
érezzük ennek jelentőségét, amely 
abban is megnyilatkozott, hogy népi 
demokráciánk hatalmas mértékben 
emelte fel szaklársainkat a szo1gaság
ból - a munkanélküliségből olyannyira, 
hogy ma már munkaerő hiány lépett 
fel. 

Mi, gépjárművezetők, úgy fogjuk 
kezelni a reánk bizott gépet, hogy arra 
mindenkor büszkén tekinthessünk és 
érezhessük, hogy mi a velünk szemben 
támasztott igények� l00 százalékban 
teljesileltük. 

Ha így fogjuk fel. vil ágos, hogy 
felvetődik: ellenörizziik akkor a rosz
szul dolgozókat és a többit hagyjuk 
békében. 

EZ A NtZET HELYTELEN és 
igen alkalmas arra, hogy az ellen
őrzés és a többi dolgozók közötti 
munkatársi kapcsolatot gátolja, mert 
a többi dolgoro ellenőrzése szinte fe
leslegesnek és lúlbuzgónak látszik. 

Ez az oka által,iban annak, hogy 
az ellenőr munkáját bizonyos fokig 
ellenségesen nézik a dolgozók. 

Alkalmas azonban arra is, hogy a 
kapitalista és szocialista ellenőrzés 
közötti éles vonalat elmossa 

Nézzük csak meg, mi volt a kapi
talista ellenőrzés célja? 

A munkások ellenőrzése és a bűnö
sök leleplezése. 

Mi a szocialista ellenőrzés cél;a? 
A munka ellenőrzése, hibák kikiiszö

bölése, a nagyobb hibák elkövetésének 
megakadályozása. 

Világosan láthatjuk, hogv azzal 
nem oldjuk meg a ,problémát, ha az 
ellenőri csoport cégérét átfestjük és a 
multbeli ellenőri gépezettel, más for . 
mák között folytassuk le az ellenör
z<?st. 

Az egész berendezést gyökerében 
kell megváltoztatni. 

Nem volna helyes Fekete kartársam, 
ha az ellenőri jelentések gondos át
vizsgálásával akarnánk megoldani a 
qzemélyzet sérelmét, mert ugyanaz 
maradna az l"llenfüzés célja. mint a 
kapitalista társadalomban. Csak egy 
szűk - jövő nélküli - megoldást 
jelenlene és semmit nem oldana meg. 

El lenőriznék még jobban az ellen
önésl és a kritika, önkritika útját 
elzámánk 

Az értekezleten elhangzottak a!ap· 
ján közlöm, hogy ugyanebből a ie,es 
ki indulásból kö, etkezik az a valóság
nak meg nem felelő hiedelem, hog) 
az ellenőrjeink a jclentésekért esetleg 
vállveref;!elésl kapnának. vagy a jó 
munkájukat - a munkaversenyükel 
is - ezen keresztül mérjük le. 

Valótlan, mert ép,pen azért vettük 
ki ezeket a tételeket a versenypontok 
közül, hogy még a lehetőségét is el
kerüljük a túlkapásoknak. 

AZ E LLENOR FIGYELMEZTET, 
nevet, végső fokon jelent, mert ez a 
kötelessége, egyben hh·atása is. 

Az a célunk, hogy a dolgozókkal 
meiértessük, hogy mi - éppen az el
mo11dottak a lapján - nem a jó vagy 
a rossz munkál, hanem a munkát 
általában ellenőrizzük és ez at ellen
őrzés nemcsak felül röl lefelé kell, 
hogy megtörtt!11jen, hanem alulról fel
felé is. Vil ágos, hogy nem dolgozha
tunk átfestett cégérrel. i\\eg kell , ál
loztatni az egész apparátust, az el· 
lenőreinket együtt és egyenként, hogy 
megváltozhassanak a többi dol grmik 
is és kia lakuljon az új, a szocialista 
embertípus. 

Ennek a munkának a kö,·eikezmé
nye, hogy az ellenőreink már most 
tanítanak, figy�lmeztetnek és ha szük
séges, jelentenek. 

Ennek az új nevelési munkának 
a következménye, hogy az ellenőrzést 
alulról fölfelé is ki akarjuk fejlesz
teni, valamint, hogy a dolgozók tapasz. 
talalait felhasználva. tanu lva lanit• 
hassunk, hogy az El lenőrzési Csoport 
képviselteti magát az á l lomási dolgo
zok megbeszélésein, hogy a feladatát 
az  új szellemnek me2'felelően el tudja 
l átnl. 

Ennek ludhaló be, hogy a fenti  er
tekezleten elhangzollakat azonnal at
olvasluk és kiértékeltük. 1 gy lassan 

T. Sze11kesz;töség! 
Sok szó esik mostanában rólunk, 

műszakl értetmiségiek>ről. A népi 
demokráci-.�. elmúlt öt esztendejében 
a fizikai dolgozók megbecsült fegy_ 
vertáraa lett a műaza.ki értelroi;,ég 
el'l'ől tanuakodik Rákasi elvtárs lE!g� 
utóbbi b zéde is, Vajjon, a dolgozók 
megnyilvánult megbecstilé...<oéhez a 
munkaversenyhez hogyan viszoi:i:y1iik 
a müsza.1<1 értelmiség s milyen eL 
g·ondolásokkt3Q indul a versenymoz. 
galom jelen s:zal-Oa.szá,l>a. erről szeret. 
nék pár SZ.Ól szólia,xi. ' 

Pártt.mk felvilágosító nevelő mun.. 
kájl. n;10TJ1án lieomlot�k a.z utolsó 
válaszfalak is a fizikai és műszaki 
értielmfaégi dolgozók között s a ter
melés csatájában a jól végzett 
mUil1ka. közös öt·ömével derüsen néz. 
nek egymás s=nébe. Meg,ze1etlűk 
egymást, a szociatista munka test. 
vérré forraszto:t öSsze núndt>n dolgo_ 
zó . Rájöt..ürk mindannyian a rajz• 
táblán tovasikló ce1 uza a Kovács
műhelyben zengő kttlaplic,s az üzemi 
�dminisztrációt intéző toll mtn,J. 
mind közö,- célunk a bo.klogabb él,-t 
k\alakításán munkálkocl:ik. A sz l>b 
a boldogttbb élet, a szooiaJiz;mus utáni 
vágy &1·kal minden dolgozót egyre 
e-redrnényesebb munkára igy a mű. 
szaki értelmiséget Is. 

.4 munka1'f'r8eraybe 
u,ívvel-télekkel 

belelwpc8o lódmak 

"tert tudjuk, munkánkkal döntő mó. 
áon elö�g!thet ük a verseny sikerét, 
O2.emünk műszaki értelmisége egy„e 
nagyobb számban köL veuenyszerzii. 
dést az alább rész..letezett feltételek 
,1,Japján:  

1.  Egyéni versenyzők és a müliely 
összdol:goz,:,inak aránya. 

2. Az egyéni vei.-enyzök zavarta
lan ellátá.,.a minden szükséges anyag. 
gal és szerszámmal. Ez a pont dön.. 
toen fontos a jó egyéni. mun,kaver
ER:iy megvaló,itru,ához. 

3. A muhely dolgozóinak egy 
munkaórára eső átl'gos te1 melé.sJ 
értékének százalékos változása 

4. A mühelyben előforduló · újítá
sok és a dolgozók aránya, 

5. Saját újítások .száma. 
6. A mühelyben elért anyagmeg1•a 

karítás százal,ékba.n. 
7. A műhely munkafegyelmének 

százalékos növeikedése. 
8. A külföldi és a magyar leg

újabb technikai e-redmények. 
9, A fizikai dolgoz6k aza.klnai to

váhbképzésé:1ek t �mc-ga-.a�a. 
10. A Párt t::imog11lá$,. a szocia. 

lista termelési célok marndéktala!l 
eléré éhez a nevelő munkához és a 
fzük kere,iz.1 metszetek rrúelöbbi kikü. 
szöböléséhez. 

Reméljük a többi üzemek műszaki 
értelmisége is csatl!IJ,ozik a verseny. 
mozgalmunk célkitűzéseihez. 

A 10. pont döntő módon járul 
hczzá sucialista. ipa.ru-qk m.-gvalósL 
tásához. A cél elét ését komplex. 
brigádok •alaldtásávfll aJrnrjuk bizto. 
sltani. A b1igáclok célja elbár1tanl 
minden ak9.dályt a versenyzők elől. 
minden e1 övel támogatni az újítá0! 
mozgt' 'mat, felszbre hczn[ a rejtett 
tartalékokat. A szocialista termelés 
döntő :!!8.já10,sága a rej1ett tartalé
kok fel11almoz.Mása. 

Ezek a gondolatok foglalkoztatnak 
benn ünket a folyó munkaverseny 

kezd kialakulni az El lenöri Csoport és AZ ANGOL KORMÁNY R ENDÖR· 
a többi forgalmi dolgozók megértő SEGE H onir-Kon!l'b�n nemré11 szét
közös munl-ája, amikor mindenki rá- keri1ette a viliamosvasúti munkások, 
Jön arra, hog.): mi a célja a szocial ista 

I 
telefónközponti doli1ozók és villanvsze

el lenőrzésnek. relők 3000 főt számláló naRygyülését, 
EZ A MUNKA "!EM KöNNYO. amelyet a villamosvasúti munkások 

Hosszabb időt és türelmet igényel, szakszervezetének helyiségében tartot• 
mh·el emberek átneveléséről rnn szó. lak. 

A Kartársak figyeljék meg, hogv a Számos munkás melfSebesült, köztük 
változás már megindult és mind job- 28-an s1ílyo<an A rendörsél!' géppisz
ban fejlődik. toly és pisztcl•·1il,• t nvitott és könny

A l(arlársaim feladata, hogy min• fakasztó irázt alkalmazott. 

kapcsán mert szeretett Pártunkhoe 
népünkhöz vaf:ó viszonyunkat a mun'.. 
kánkon keresztül kívánjuk megmu. 
tatni. A közös.scé.g és a Párt mara
dt'. talan szolgálata, vezet munkánk. 
ban. Szabadság! 

Veroszta lm.re technikus, 
Autótaxi N. V. dolgozója. 

Zentai József a MÁVAUT dolgozója 
nyerte el a "Szakma legjobb 

gépkocsivezetője" címét 

,.T. Szerkesztő Eldárs! 
Felkerestük Zentai József szak

t :'trsat, a N\A\'AUT gépkocsivezető
jét. 

Zentai szaktársat a Sztálin-téri 
aulohuszpályaudva ron ta lá ltuk meg, 
a hata lmas O 1 0.000-es kocsija mel
leit, melynrk oldalán  Budapest
Szeged ielírás l átható. 

Zentai József gépkocsivezető 
szaktárs kocsijáva l 270.000 km-t 
tel jesítdt és ezen kiváló munká j á
ért a „Szakma legjobb gépkocsive
zetője·· címére terjesztetett fel. 

MPgkérdeztü k Zentai szaki ársa t, 
hogvan érte el ezen hiváló teljesít
ményét' 

Zentai szaktárs elmondja,  hogy 
kocs i jára mindig, mi nt szemefény<'
re vigyázott, meri tudja,  hogv nagy 
sziik ·ége van rá a dolgozó társa
d11 I< mnak é� minden dolgozónak. 
Az ola jcserét é zsírzá t mindig 
pontosan \'égreha jtotta és egn:•b 
javítást a kellő időben mindig C'l ·  
végezte. Kocs i j úval a megengedett 
scbe,séget nem lépte túl. 

Zentai szaktárs elmondja 
ho,11,y mér{ tijabb 50.000 km-t 

re/ne menni 
csi j ávaL 

generálja-;.•ításig 

még, 
sze

ko-

Ezek voltak azok, akik újitásainkal, 
a fizikai munkánk megkönnyítésére 
szolgáló javaslatainkat csak akkor al
kalmazták, ha abban megmérhetetlen 
egyéni hasznot láttak. 

De ma a szocialista társadalomban 
láthatjuk azt, hogy az újító mozgalom 

Remélem és 1udom, hogy minden 
gép jármüvezető szaktársam fö felada
tának tekinti, llogy a gépek élettarta
mának meghosszabbításával, az üzem
anyag csökkerrtésével az eddig elért 
eredményeink fokozásával az olcsóbbá 
tett km-ekkel vegyen részt a szocia
lizmus építésében. 

A szocializmust épitö munkánkkal 
fejezzük ki a szovjet nép és nagy ta
nítónk, S z  t á I i n elvtárs, valamint 
Pártunk és Rákosi elvtárs iránt érzett 
szeretetünket. Elvtársi üdvözlettel: 

Papp László s. lt. 
sztah. gépjármüvezetó' .. , 

A felszabadulásunk örömünnepére 
5086 m2 teljesítményünket 

brigádommal 6500 m2-re emeljük ! 
Tisztelt Szerkesztő Elvtérsi Több 

mint ezeréves eln}omás aló\ s7a
badított fel bennünket ezPlő(t öt 
évvel a győzelmes Vörös Harlsereg. 
Ezért örömünnep nekünk, mag,ar 
dolgozóknak ápri l is 4, a ielszaha 
du lásunk évfordulója. Most már 
öröm nekiink a munka i�. mert ;i 

;;aját boldogabb jövőnket építhet• 
j ük, A munka gvümölcse a miénk 
ezért az  ötödik évfordulót is mur,
kafelajánlással kivánjuk mPgünne
pelni. 

öt évvel ezelőtt küzdöttek értünk 
a szovjet nép hős f iai ,  Sztálin elv
t;\rs Vlé'1.etéséve]. Most meg a leg• 
jobb sztahánovistá ikat  ki1ldlPk el 

hozzánk, hogy sztahá no\·ista mód
szereikkel megismt•rke1v,.. még 
eredményesebben épithes,iik ha
zánkban a szocia lizmust 

Mi meg i s  fogadjuk a tanárs:ii
kat. mer! ígv még töbh értPlnu• 
lesz számunkra a jövöfrl vívott 
harcnak Pártunk és bólcs v,•n -
riink, Rákosi Mátyás elvtárs veze
tésén! biztosan ha lad 11nk. mindrn 
reakciós mesterkedés el lenére, a ki-

tűzött cél, a teljes győzelem ft>l<Í 
az imperia lista erők felett. Mert mi 
nem hód ítani a ka runk, hanem sza. 

bad hazában boldogan dolgozm 
nemzetiink, népünk és csa lát111rik 
jövéijéért. 

Az imperialistáknak azonban ép
pen a s ikereink fájnak. Szeretnék 
az elért e.edményeinket rombadön
tt>ni ,  mi\'el azok a mondott szóná l  
is ékesebben beszélnek. A mi sikP
reink az: ő puszt ulá ukat jelentik, 
ezért harcolnak, eszközöket sem 
válogatva, eszeveszt>ttiil el l enünk. 

Mi,  az Allami lrodatakarító \'ál
la lal munkásai azért dolgozunk, 
hogy a dolgozó társainknak tisz
tább munkahelyet biztosítsunk a 
munka frontján. Jelszavunk: "Több 
tisztaság-, jobb egész,ég•" 

Brigádom nevében felajánlom, 
hogv hazánk felszabadít'1,;ának 
ötödik évfordulójára az  ablakfüztí
tá,han amúgyis kiváló eredmény• 
nek ,zámító heti 5086 négyzPlmé
trr teljPsítménviinkd fi500 r1érry
ztlmrterre emeljük, Flvtárs i  tidvö:,:
letlel: Ledniczky László brigád• 
vezető. 

Fá b i á n  ,ffi h á ly n é :  

"Rájöttem, mennyi mindent 
elhanyagoltunk" 

üzemünk. a Sóértékesilö NV. 1 Ezek után elhatároztam, hog,· ld• 
nemrégen költözött ide Köbánvára. építem az aktíva-hálózatot úgv, 
A régi helyünkön még nagrnn meg- hogy azt  is behozzuk jó munkával, 
l átszott, hog,· csak ideiglenesen va- amit elmulasztottunk. Mert sokat 
gyunk otl. Szük helyen volt az ét- adott már nekünk a népi demokrá
kezőnk és az öltözőnk is. De a gé- cia és sok segíségel. útmutatási ad 

Zentai szaktár$nak itt az indul ási peink is elavultak vallak és bi- nekünk a P árt, csak hát meg kell 
ideje, olt ül már  a hatalmas kor- zony sok mindent kézzel végeztünk tanulnunk é ln i  is avva l, amit ka
mám kerék mel lett. elbúcsúzik tő- el. punk. Csak ígv lehetünk minél 
líink és kocsija máris k igördül  az Most. �tt az úi munkahrlyünkön hasznosabb építői a szocializmus-
ál lomftsról. a munkánk nagyrészét gépi erő- nak. 

Mintha Zentai szaktárs azt mon- vel végezzük és a modern gépek 
daná, sok-sok 1 00.000 km-t fogok nagv?n m,egkön_nyíti� a mun�ánkat .  
még kocsimmal megtenni .  s ígv se-

1 
Sz:P· . .  t �gas et�ezonk van _es re_n 

gítem hazánkban a szocia l izmust des o lto_z?n�. H 1deg-,melegv1_z_ a l l  
mea\ a ló,ítani. rendelknP5tmkre. Ezert az u1 he• � lven nagyobb örömmel vt>gzi már 

A viswnllátásra Zentai szaktár,. közülünk mindenki a munkát. 
k:\',,n juk. hogy további munká jával 
újabb sikeres eredményeket érjen el 
ötéves tervünkben. 

(ireskó Sándor s. k. 
László Bálin I s. k. 
Józsa János s. k. 

Knmmanovics II. Ferenc s. k. 
MAVAUT gépkocsivezetők' 

Per5ze nekünk dolgozóknak, ön
kritikát is kell gvakorolnunk. ! gy 
például  legutóbb is, amikor it t  volt 
a szakszervezetből ef!V elvtárs és 
előadást ta rtolt a szoci álpol itikáról, 
az előadást meghal lgatva rájöt
tem, hO.f!.11 menn11i mindent elha1111a
f!,O//u11k. tehát nem végeztünk jó
munkát. 

Szabadság! 
Fábián !flihályné, 

- A kínai vasutas szakszerveze
tek konferenciája, Pekingben meg
nyílt  a vasutas szakszervezetek kon
ferenciája. A konferencián 273 de
legátus több mint 320.QOO vasutas 
szakszervezeti dolgozót képviselt. 
A kormány felhívással fordult a 

konferencia küldötteihez, hogy a jö
vőben a szervezett munkások még 
fokozotlabóan j á rj anak elöl a tervek 
teljesítésében. 



1950 már<.'tutl s. 

A műszaki értelmiség 
1Di11denbe11 támogatja 

a /1'.zikai dolgozókat 
a közös cél érdekében 

Szerkesr.tiisPg! 't'álla latunk, a 
Középmagvarországi Közraktárak 
l\'V egv évvel ezelőtt a lakult. tele
peinket régi kapital ista vál la latok
tól vettük át. Telepeink nagyrésze 
elhanvagolt á l lapotban volt, ami 
termé,zetes is, h iszen a kapita l istí1k 
csak il profitta l törődtek, csak az 
érdekelte öket. Figvelmen kívül 
hain ták, hogy a nemzet vagyonát 
jelentő raktárakban tároló gabona 
és egyéb áru szenved-e minőségi 
elvá ltozást, vagy nem. 

!gy mí:szaki osztályunknak első 
P.S legfontosabb feladata volt a te
lepek olyan ál lapotba hozása, hogy 
a bent tároló áru, megkívánt mi
nőségben, akár évekig is tárolható 
legyen. 

kai felvilág:ositó munkával ki lehet 
és ki is fogjuk küszöbölni .  

A pol it ikai nevelő és felvilágo
sító munkára azért is szükség van. 
meri egye- dolgozóink a reá juk bí
zott gépeket lelki ismeretlenül ke
z�lik. Az i lyen esetket kivizs
gáljuk és ha a hibákat szándéko
san, vaQ"y hanvagságból követték 
el, jelent jük a fep-yelmi bizottság
nak. 

Amint tehát a fentiekből is ki líi
n ik, üzemünkben vannak még h ibák 
és .hiánvosságok, de ezeket Pártunk 
útmutatásával.  sztahánovisláink 
példái nvomán kiküszöböl jük .  

Elvtá rsi üdvözlettel: 
Dudás Pál, 

műszaki oszt. vez. 

K Ö Z L E K E D E S  

� 

A fel,,övő ilj.ísúgot 
11�ihlaszilúr#I 

St:SPll#•n1 be,,. neveljük 

A Közlekedési Alkalmazottak 
Szak,zervezete Kultúrorsztá lyának 1 

A I f i  ker. Szentendrei-út 1 3 1 .  S7 

óvoda Szülői Munkaközössége nevé
ben köszönjiik önöknek. hogv zene
karuk szerep lésével elősegítették a 
jövő szocial ista embertípusának kul
turális nevelését és fejlesztését. 

Azt a ZPnekuliü rát hozták kö
riinkbe. nmE'I\' számunkra a szabad
ság jegy�ben született, akkor, amikor 
a dicsűséRes szov;et hadserea 1945 

febmár JS-án szabaddá tette azt a 
vúrost. amely évszázadokon keresz
tü l  kénvtelen volt nvögni a tőkések 
kizsákm ánvoló jármát. 

H álánk és kihzönelünk ki fejezése
képp•en fogad a Imai teszünk. hop\· a 
felnövő ijjúságol mi ,  szülők és peda
gógusok olyan szellemben. neueliük, 
hogy az új társa da lomnak megin
gathatatlan. sziklasz i lárd a lanja i  le 
gyenek. SZABO SANDOR.N I: s. k. 

elnök 

Hogyan segíti a műszaki értelff!,iség 

a fizikai  dolgozók munkáiát 
Közvet lenül a 3 éves tervünk 

lendüle1es határidő elötli befejezé
sét követő „Sztálini Müszak'' be· 
bizonyí totta elsöízben gyakorlat i 
alapon, hogy a fizikai dolgozók és a 
műszaki érrelmit-;égnek a termelés
ben va ló szervezett együttműködése 
milyen hatalma, eredmények eléré· 
sének lehet kutforrása. 

Dolgozóink egyre fokozottabb ver
senylendülele az ötéves terv bein
dirásával szinte parane<Solóan hozta 
magával a műszaki értelmiség mun
kájának területeit . 

Igy az egyéni verseny két alap
vető előfelt ételének megteremtését: 
az egyéni elszámolást és az üzemi 
munkalervek felbontását eg&.zen az 
összes dolgozókig. Ennek biztosítása 
érdekében, hogy ne csak papíron -
e$etleg a gyakorlai élettől ta'án 
me zeső leoriák gyűjteményébe 
vesszen ez a munka -. főműhl'
lyünkben a dolgozókkal műhelyen· 
ként átbeszélve fektettük le a fej
lődésre képes jó alapokat ezen a vo
nalon. 

· Majd továbbmenve egy lépéssel 
az l'gyéni versenyt hátráltató tradi
ciókiba gyökerezet t muató.,zámos el
számolás maradványainak eltünte
té;ét végezte műszaki értelmisé
günk a Szakszervezetünk állal ;íól 
megvi lágított becsült normák alkal
mazása révén. 

Ebben a munkában IS sikerült 
annyira előre haladni, hogy m�r
cius hóban már csak normában tel
jesített munkák lesznek a Füzessy 
főműhelyben. 

Az MDP Központi Vezetőségének 
határozatát megértve, a munkaver• 
senY. a Szlahánov-mozgalom to
vábbfejle,-ztését tűztük ki célu l .  A 
Sztahánov-mozga lomnak a technikai 
alap megten,mtése érdek.ében mű
helyenként - ugyancsak a fizikai 
dolgozókkal karöltve - feltártuk 
a szűk keresztmetszeteket. 

A TE R\'GAZDALKODAS akkori 
h iányai azonban komolv feladatok 
elé á l l ított�k míiszaki osztálvun
kat, hogv mást ne mondjak, például  
a tetőburkoló anyagok nagyrésze 
még magánkézben volt és azért a 
régi vállalkozók olyan összegeket 
kértek, ami lyent csak ' akartak. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

A te• melé,t gátló körülmények ki• 
kü•zöbölésére üzemrészlegenként 
1c·,adat-te1 vet dolgoztunk ki. A terv. 
ben az arra érdeme.s gépek külön 
mntoxosita;:a_ műhely közötti profi
lirozás, új munkamódszerek alkal
mazása, a gepek anyaggal és szer
számmal való mindenkori jó é., fo
lyamatoo kiszolgúlása szerepel. Ezért 
rátérünk a k.ések központi élezé
sére, a nehezen beszerezhető anya
gok, más, a célnak megfelelő anyag
ga l való pótlására, a könnyebb. de 
mégis eredményesebb munkát biz
tositó újítások átvételére é,; beveze• 
tésére. Telepeink, egy kivételével. a régi 

letűnt vi lágnak megfelelően kéz i 
erí5re, tehát a z  emberi erő végsőkig 
való kiahsználá ára voltak alapozva. 
Ezért első és legfontosabb felada
tunk volt tárházaink gépesitése, 
amit részben a h ároméves tervben 
már végre is ha jtottunk. To\'ábhi 
gépesítést, modernizálási, i l letve 
korszerűsítést hajtunk végre az öt 
éves oépl!azdasági terv keretében, 
szemelőt! tartva Pártunk legfonto
sabb irányelvét, hogy legiőbb érté-k 
ez ember. 1 

Eddigi iómunkánkat a pénzügyi 
felterjesztések bonvolult módon 
való eliogadása hMrá ltalla. olv ér
telemben, hogv bár beadvánvunk 
több felettes szervünkön keresztü 1 
jutott el • a  ·iervhivata lhoz, .,,rrrrn n 
ttgyanolvan bonvolult úlon-mótlon 
jutott vissza hozzánk. Ez a pro
blémánk azonban egv mini  zerta
n ác · i  határozattal most már meg
oldási nyert. amennyiben ezután a 
beadvimvaink felett közvetlen ha
tóságaink döntenek. l Q"v csak az 
eg\'es anyagokban, a lkatrészekben 
való h i ánv okoz méQ" munkánkban 
késedelmet. Példáu l ezidőben mrg 
nem gvártanak hazánkban u .  n. ha
rangalakú serlegcsavart, ami pedig 
mindrn felvonóhoz szükséges. De 
nem lehet kapni teherfelvonóhoz 
szükséges l áncszemeket sem. Eie
ket esetenként kell legvártani, ami 
természetesen a legyárló válla lat
nak tervkiesést okoz. El lenkező 
esetben pedig nekünk nt.>m ál l  az 
anvag kellő időben reudelkezé 
sünkre. 

Műszaki osztályunk a , telepek 
műszaki ve7.előivel á l landó es szo
ros kapcsolatban van s a felmeriil t  
problémákat velük eg\'ütt oldja 
meg-. Az alulról jövő kezdeménve
zéseket műszaki oszláh unk szak
szerű szempontból felülvizsgálja, a 
bt-nvú jtóva I megtárCTval ia és a kez
deményezőt tanácsokkal lá t ja  el. 

Válla latunk ú j itá ·i megbízottnak 
Jelölt. Én igwkszem az ú j ító moz
ga lmat kiszélesíteni és örülök an
nak, hogv vál lalatunk már orsd
gos jelenl(ís�gíí ú j ításokkal is di
csekedhet. 

Míiszaki osztálvunk az ú j ítóknak 
munkaidő után is rendelke7.ésére 
áll és tanácsokat ad az ú j ítások 
kidolrrozásához. 

Ml'SZAK[ OSZTAL YUN K  SZO· 

ro,- kapcsolatot tart . fenn a dolf7o
zókkal is. A munkás é értelmiségi 
viszony vá l lalatunknál egyre job
ban kidomborít ja ,  hogv a munká
sok tudatára ébrednek annak, hogy 
ők is tula jdonosai a vál la latn�k. 
Persze nem ha l?'vhatom szó nélkül, 
hogy a régi vá l la latoktól áthozott 
dolgozók között még mindiie akad
na\s olyanok, akikben me�van a 
régihez való ragaszkodás, ú jtól . 
ú j itá�lól való ösztönös idegenkedés. 
Ezek a dolgozók felvil ágosultsácruk 
hiám ában attól f<.'lnek, hogy minél 
löhb Q"fpet ii l l itunk üzembe. annál 
többen válnak munkanélkülivé. Ezt 
a felfogást azonban szívós polili-

A REJTETT TARTALÉKOK 
FELTÁRÁSÁVAL IS SEGÍTSÜK 

A SZOCIALIZMUS MIELŐBBI FELÉPÍTÉSÉT 
T,  Szerke.sztöség 1 

A fo1 góe,zközök megtérülé;c; ,e. 
be,ségét a rejtett tartalékok fel
tát á,ával !Phe1 a le,;�Ct ban fc �Gznl 
és a rejtet 1 tartalékok között fog"l'al 
helyet a tnmeléskapacitás ;;ol'OZa
tában fellelhető szük keresztmet
szet. Szlll1ikov megadja a forgó
eszközök .sori endjé> a termelés fo
lyamatában, amelyek : nyer,anyag, 
teimelési folyamat, termelvény ]e. 
�zá !Jitása. szállítás idöt,irtama. 
mely l'Olre:id m;ndjárt m,,gmutatja 
a fol'gási sebesség növelésének 
módjait. melyhez a lapvető „Jjárás 
az t>Wkben rejlő rejtett tartalékok 
megmozga á.sa, illetve a kapacitás 
szűk ker„sztmetszeteinek fékező 
hatását feloJd„ni .  A kapacitil.s vizs
gálatához n forgóalap megt�rülési 
sebe,>!;égében •Zereplö lermelési fO. 
lyamatot össze evöire kel l  bontani 
a �zük kere . .;;z: Il'let.;-ze� fe1del'it�,e 
és az abban szereplő rejte1t tarta
lékok fel árása v gett az alábbi 
módon : munkaerő, gépek é� terme.. 
lési te1 Ulet .. 

Az !gy egybekapcsolt felosztás 
valamelyik pontján jelentkező szúk 
keresztmetszet határozza meg az 
egész :l'o]y,unat 'kapacitását, ez.,k. 
ben az ö,.0ze evőkben f�lsZabadít. 
ható r,-j te t ta1 ta]ékok bővít ik  az. 
eg��z :::orozat k:1pacil ,�a és egyér
telmüek mindJárt a forgási sebes.. 
ség növelésével, 

Hatalmas tartalékok rejlenek 

az anyagfogyasztás e,; tárolá�, va. 
lumin\ az Hny, gutánpóilás vonalán. 
Törekedni kell hazai nyer,anyagok, 
pótanyagok, selej1 és hulladék. 
anyagok felha�ználásárn, ft'sz! , 1t 
normák alapján küzd<?.n i kel l a 
nyersanyag é alka részek túlzot t 
bl210n�ági készlete ellen és jó 
anyagkönyvelé,sel biztc-,,i ,ani !kell 
IIZ a.nya,gkészlet átt kin hetö. !�ét. 
Az anyagfogyasztás és anyagké"?
le ekre halado normáki>t állilunk 
be. ezeket betartjuk és ellenöqz. 
zük, sz<"mélyes megtaka ri á,i ,zám. 
lákkal és juia lornszázalékkal is ha
tunk a dol�ozó<ra A sz.,bvá,,yo,i. 
1á.s és tipizálás ön.költségcsökkmtó 
ha ásán túl készlet-racio,1al ;•álá-t 
is jelent A készletcsökkentést a 
méret,köz.elanyagok felhasználá<á. 
val, hollanyagok átadásával , selej. 
tezés szorgalmazásával é< a seleJt 
értéke<ltésével. vagy ViSsl<aha,zná
lásával lehet elérni, Az energia 
jobb kiha�ználására is ugyanez 
vonatl<0zik. 

A jó 1e1melési folyamat _ala�ja a 
_.zervezés rendeze tsége es ossz• 
hungj�. Ha a szűk keresztmetszet 
a munkaerőben volna. akkor elö
sZÖr • munkaerő átcsoportositásá
vul. ;obb kiha••náW 0ával. mlnö égi 
emeLéséwl, 1ávollétiik csö1,kenté·é
vel és folyta ólagos munkafolya
mat beveze1ésével lehet segíteni .  
Vagyis a munka termelé.kenységét 
kell emelni. ami a technikai nor
mák és egyéni bérezés bevezetésé
vel, valamint a munka.versennyel 
történik. Először egyénekre b�ntott 
tedhnfkai normákRt kell felá!Utani 
és gondos idöelemzéssel dinamikus 
vizsgá h, tokkal meg kell keresni és 
csökkenten• az idö, esz esége,ket. 
gépállásokat és távollétPket. Töre. 
kedni kell a nmnkatdő teljes ki
hR,ználá�ára, a technológjai folya. 
m· t·k racionalizálás�ra, úji1á,ra és 
az idömeg akaritó sztahánovista 

munk,unódszer terjesztésére. Ide 
tartozik a jó mun:iafegyelem, a 
dolgo?A5k minőségi továbbképzése, 
ideológia ön tuda tossá•étele, a ter. 
melés gépe.d ése, valamint a helyes 
mun1t„sze1-vezés. ( Prugyern,zkij-) 

Nem tűrhetők 
a gépkapac itás-tartalékok 

éppen úgy. mint ahogy a gépek. 
nek nem �zai:,ad sz� kere.sztmet· 
szeteknek lenni, hogy az egész 
Uzem minden összetevöhwk gépk;i. 
pacitása egymá�hoz képest kl
egy('nsúlyozo11 Jegyen. Kiindulás
képpen egy ]ó gépkatasz:er fel
állítá. a szUk.•éges. emelni kell a 
gyártási t�chnika nivó:tát, a gépek 
k1ha,->.nálteá.aát ·zéles kö1 btn 
igénj'b" l;e1 vs ·no! z újíf'Ó'll1óZgal
mat. ,, ökke11tnni a gépfúlásokat, fo. 
kozott hangsúlyt kell fektetni a gé. 
pek jol)b knrbnntartását'a, gyártó
ü?..emekben ese'leg a túlmagas ja
vi1ókapacitás �ökkentésére: annak 
közös helyre való ö;;s2evonásáv;1l, 
kisiparnak való átadásával, regie. 
üzemek fel. zámolá;cával. 

Az li2em1 terület kihaszn1ilil,ának 
j11vlrá,n, mozgatási irányok ren. 
dezé-� és m.-grövidíté�e is njt<-lt 
lc1rtnlfk felfedezésél. sZük kere�z -
metszet meg<zün·eté,ét és a forgó
alap meg: érülé;;i sebességének meg-

gyorsltását jelenti. Itt megint be. 
,;zélni lehetne a tartalékok csökken
téséről, különö•en a készáru 'ár0-
lási idejének és a s2'állít3si ;dö csök• 
ken té�ének révén a Jó összeköt 1 e é
�ek megteremtésével és a számlá
zás és kiegyenli'és gyorsításával a 
hi't•lPzéSi idő lerövidíté�vel. Mind. 
eddig a forgóalap csökkentésének 
azzal a módszerével foglalkoztunk, 
�mely annak forgáü sebe�ségét 
növelte, " má,;,lk mód pedig a forgó 
eszköZók felszabadltá.•ának mód
szere. amely helyesen felépite1 t 
pénzügyi terv, készpénzkimélö fi
zetési módok szorgalmazása és 
pénzfári készletek csökkentéae ú1-
ján Jehetoéges. 

�rthétő. hogy az elmondo1tak 
ek,ősot ban jó szervezés, követel. 
m•k, nmely a munkák cegymli után
ját, ,zállitási irá.nyoka•, mun·knte
rületek méretét k1egyensúlyoz,a, 
munk,,fo\yamatokat racional izálja, 
meg eremli a műhelyek együt mű
ködését és profíli 1ozá,át. csökkenti 
az adminis?trác,ót. C,ökkenteni kell 
a foglalkozta o\hág hullámzásá'. , 
gépjavítási iclc>t, � mtnöséget és a 
termelékenycé)I" ilyetén növelésével 
és az önkölt·ég fen"iekböl követ
kező csökkenté.0ével növelni az 
iparban meg eremtett felh•1lmozás 
ö� .. ·2egét, a termelés méretét mind
nyájunk hasznára, Gyulai G,jzu sk. 

Csakis a Szovietu nió segítségévet 
példáiát követve� 

iuthatunk el gyorsa n a szocializmusba 
,,T. Szerk('sztiiség 1 Munkatársa im Munka tcríileteinken a műszaki ér-

bizalmábúl, mint az első magyar telm iségnek. mérnököknek, techniku
sztahánovista tanácskozás küldötte soknak, m[ivezetőknek és kocsimes
vettem ré,zt a kétnapos koníerrn- tereknek egyaránt szorosan fel kel l  
c ián, Ez a kél nap örökké az em- zá rkózni mozgalmunkhoz. 
lékezctembt>n marad. Soha $em fa- Mindl'zekPn f1>lü l  azonban, mint 
gom elíelej\eni azt az élményt is mindenben. úgy itt is csak a bará ti 
azokat a tapasztalatokat, amelyek- SzovjE'tunió példáját követve rov1 -
bE'n ez idő alatt ré zem volt .  dithetjük meg útunkat és könnyít-

Nem b tudom, m ivel kezdjem' heljiik munkánkat. Ezért sürgősen 
Aual-e, hogy mi i  éreztem né- tájékozódást kel l  nyernünk a Szov

piink biilcs tan ítója,  Rákosi elvtárs jetunió közúti  és helyi jellegű vas
közvetlen közelségében' Vagy az- útainak műszaki, üzE'mszervezeli es 
zal, hogy mi lyen érzéssel hal lgat - gazdasági rendszeréről. Meg kell 
tam Dubjaga elvtársnő szovjet szta- ismernünk Moszkva, Leningrád, 
hánovista ho.:zászólásál' Vagy Kicv és a többi nagy szovjet váro
Gerő elvtársnak az egész Sztahá- sok koc;iszínjeinek, javitóműhelyei
nov-mozgalmat átfogó és annak nek és adminisztrációs szerveinek 
iránytmutató beszédével? teljes keresztmetszetét, hogy tapasz-

Azt tudom, hogy ezen a tanács- talalok nyomán könnyebb legyen a 
kozáson termelékenységünk emelé- munkánk és v idámabb az életünk. 
sének és ezrei a szocial izmus győ- Amint látjuk, sok, nagyon sok a 
zclmének , hn la lmas perspektívája tennivalónk, de a cél érdekében, 
nyílt meg előttem. melyet megvalósítani törekszünk, 

Amint Gerő elvtárs mondotta : semmi sem lehet sok. Minden becsli. 
a magyar sztahánovista-mozgalom letes, hazáj át és népét szerető doi
a lapfcllételei adva vannak, azonban gozónak csa l lako:rn ia kell mozga l
annak széles rétegekben való k i fej- munkhoz, mert a békét, a haladó 
lődése igen sok körülménytől fiigg. emberiség szebb és boldogabb éle-

N álunk a közlekedés szektorában, tét szolgálja vele. 
ahol m[iszaki üzemeink szinte kizá- Nekünk, a Párt tagjainak pedi� 
rólag javító jellegűek, igen fontos Lenin szellemében, a Párt vezeté
kérdés a tervfelbontás helyes megol- sével, fárads.ígot nem ismerve, pél
dása le egészen a munkapadokig, damutatással kel l sikerre vinni moz
az anyag és főleg a minőségi galmunkat, hazánk megerősödése a 
anyag folyamatosságának biztosi- béke érdekében. Elvtársi üdvözleltf'l : 
lás�. mert enélkül nem tudjuk a mi- 'Szluka István kiváló munká� mii-
nő;,égi közlekedési biztosítani. vezető, sztahánovista, Cinkota_;, 

Az egyéni versenyzők eredmé
nyeinek hetenkénti kiértékelésével 
és az eredmények műhclyenként el
helyezendő versenytáblára való k i
fü!lgesztéséveJ kívánju,c a kiváló 
dolgozóinkat népt,zerűs[teni és mun. 
kájukért őket ezáltal is elismerés
ben részesíteni. 

Ugyancsak itt kívánjuk munka
módszereiket. újitá�aikat röviden 
ismertetni . hogy ezzel má,sok is ta
nulhassanak és tapasztalatokat 
gyűjthessenek,. 

Benéljün k a hibákról ia 
Főműhelyünkben ma már tíznél 

több komplex-brigád dolgozik, me
lyekben a műszaki értelmiség köz
vetlen kaposolatban a fizikai dol
gozókkal, a műhelyek közti folya. 
matos munka biztosítását, a munka 
minőségi vonalát. a selejtszázalék 
le�zorílását. a munkák szervezett„é
gét van hivatva. mint célkitűzéseket 
jó eredményre vinni. 

Van azonban a főműhelyben dol
gozó műszaki értelmiségnek egy, 
ta lán új,zerü célkitűzése ts. hogy a 
helyi t ermelés vonalaiba való teljes 
beállást gátló feleslegesen elvégez
tetett adminisztráció ellen is fel
vegye a józan ész ál lai  diktált har
cát. hogy az így felszabadult ener
giát é,; az előbbiekben felsorolt. a 
fizikai dolgozóink munkáját valo. 
ban a problémák megoldá,;ára for
díthassa. 

Igy már a folyamatban lévő és 
a jövőt illetö•munkákról beszámolva 
kell még a fennálló hi..Snyosságok
ról, hibákról is beszélnünk. Egyik 
ilyen alapvető hiba: a mű�zaki ér
telmit-ég egy 1·észe még nem értette  
�l•g teljes mértékben. hogy a saját
Jaban dolgozik. hogy jó munkával 
a problémák megoldásán keresztül a 
fizikai dolgozó munkáját segítve az 
új társadalom mielől:>bi kialakításá
val  saját jólétüket is bitosítják,. 

A má,ik alapveö hi ba ; az egvéni 
felelősség gyors és jó ke:zdeméi-iye• 
zés hiánya, mely sok esetben a fel. 
adatok elbagatelizálását vonja maga 
után. Ez természetesen a fizikai dol
gozók �zemében sem tűnhetik ked. 
vező színben, ami eredményezi hogy 
gyakran a műszak; é1·telmisé<> kö
zömbösségére kövelkeztetnek . ., 

Meg kell érteni műszaki értelmi
ségünk minden tagjának, hogy a fi
zikai dolgozókkal egyűttdolgozva 
épít jük a szocializmust. Ma már a 
;' i' ·7 ·1ki é.. · �,. · s .;: n g;v ré ..,. .  1-; 1 ia 
ezt és _nem fél a feladatok nagygsá
gától es egyéni felelősségének tuda
tában váJlalja is azok megoldását 
hogy segítségére legyen a dolgozók 
munkájának. 

4, ii semi parlamPn • hen 

P,,- _fiz_ikai dolgozókkal való együt t,· mu.�ode,; alapjainak még szélesebb 
t�ruletén való kiépítésére hívtuk lelre helyi pártszervezeünk kezde. 
ménye�,ése alapján az „Üzemi parla. mente-L , ahol a dolgozók és a mű
szaki értelmiség élenjárói élmunká• 
sok, újítók, sztahánovislák, a műhelyek dolgozói által választott kül
döttek _egy�tte_sen beszélik át a helyi 
terml'les hibáit, feladatait és a ten
nivalókat. hogy ötéves tervünk SI• keres vitelében a szocialista társadalom felépítését mielőbb megvaló. sftha••uk. - Kürti Gusztáv mér
nök s- k-
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A SMJ,hoerveset ,n,éll naindíg Pályázall lelhltis ! 
nem "o•lalhosih a,elün •- -le'>aa.; A Maayar Nllzlekfldtsl Alkalmuottak 

Magam és dolgozótársaim nevében 
kritikával élek 

szakszervezetünk felé 
,I • 8 K � 

8 f!!!t .:, Szakszervezetenek kulturosztálya. Iro-
dalmi Pálvazatot lr ki hazánk f•lsza
bad1Ah11sának 5-ik évfordulólára. Aorllls 
4-én•k meaOnnoelé-sére. 

T. Sz:erke ztő Elvtárs! 
1 942-bt'n keriil tC'm \'hhl'Z a vál la

lathoz, amt>I} akkor mt·g a ros,z
emlékti Futura, ké. öhb ,\.\OSZK. 
majd  c,ak az utóbbi idiiben !dt 
Terménvforga lmi :'.\m1zcti \"á l la 
lal tá .  Ha arnnhan a rra gondolok 
most. hog, mi lHn v:í ltozá,on mu1t 
át itt az<Ít;i ;iz élet, a kkor hál ával 
kell szólnom a dicső Vörös Hadse
regről, amd" a ,·i lág do!gcmiinak 
nagv vezér(' Sztál in eh·társ wz<'!é
,,..vel febzabadított a régi elm·o
má, a lól bennünk,•! . ;\\,·rt h iába ,  
nem is talá lok ,Za\'akat arra, hogy 
a régi �lt-tiink•·t össz,,hasonl itsam a 
mostanival. :-J1·mcsak a munkához 
való ,•iszonvunk v{t l tozott m<>Q". hn
nem \'gé,z('n más most körülöttünk 
egyéb tekintclb,·n i s  az éld. 

Most közös l'11rdlöbe·n étkezünk 
az értelmi,égiekkt•I. akikl'! az�lötl 
valóságos kínai fal v;i la,ztott 1•! tő
l ünk. ők is. mi  is. most m;ír  nll'[!· 
ért jük. bog\' csak közös jó 1i111nká
val építhdjük és ,·iht'ljük déíre a 
jobb jövőnkC'!. Az éjkezésiink is  
eITTforma. C'g\Íormán kitiinií. Ami 
a zelőtt csak az „urnk" aqta lára ke
rülhetett, az kerül most a mi aszta
lunkra is. 01, an  éklt-k, ami l \ ,•r1t"'· 
ket csak az étll'rllll'kb,·n lehetett a1. 
"uraknak'" kapni. 

Aztán a hánCismúd . .\ népi d<'mo
kráciában nem,-,ak l'mhnsz:ímha 
vesznek bennünket. ha1H'm ol�an 
joga ink i s  vannak. amilwn ről 
azelőtt m·m is mertünk á lmodni 
sem. Most bc·nwgv,·k a ,·:'1 ! lalat
ve1.ető P!vlár,hoz és úg\' tw,zél,·k 
vele. olyan me�értiien. ahogy csak 
két elvtárs beszélhd c•gym,íssal .  

Dc a1.ért nag\'on köszönjük 
Rákosi Mátyás elvtársnak. hug} 
Pártunk Központi \"ez,•tőségé,wk 
ülésén rámutatott a kri t ika és az 
önkrit ika fonto:i>ágára R:.ívi lágított 
a rra, hog , az építő kr' i ka lchetőv1; 
tételé1wk mí l v<'n óri..í, i  a j, \•nlÖ· 
ségt>. l l i szrn C'mlwrek vag� unk és 
csak akkor érezhL'(jiik a r(';ínkvúrri 
feladatok súl\ át !eljl' l'n, ha min
den lt>ki nlt·tbt•n, tehát a nwg,·alö
sításra váró ft>ladatok nll'gheszélé
séből is  kivel.i<'tjük a ré,ziinkel. ré
szesei leh.-tünk annak. 

A KRITl K.A ES AZ ONKRITI
KA N E KO, K I S  MODOT NYUJT 
arra.  hogy rámutassunk a hi bákra 
és hi,ínyos. ágokra. Ezenkívül mó
dot ad a rra is. hogy a saját  két
ség-l'inket is t'losz lassuk avval. hogy 
m i l lan ,  becsiiktesen feltárhatjuk a 
h1báink:it. Prrsze <·z néha-néha ,•gy 
kic · i t  ll ('lwzcn m<•g_,·. m<'rt ml'g kt'I I 
szoknunk. Ezért örii l iink na<r,on 
:r nnak. hogv Rákosi elvtárs, a M .  mi 
J,iik, ,·e1.érünk utat mutat és báto
rít lwnniinkd. MPrt hál eddig s,•m 
a bátorság hiánvzo!l mibC'lőlü11k. 
hanl'm az, hng,· nem tudjuk. mit  
hog, an mond juk úgy. hog-v az ,ó 
is (>, h;isznos is  le,:!',en. Mo,t már 
tud juk, hogy a kritikát rs az önkri
t ik,í t gvakoro!111mk kel l és az  min
dig jobb és jobb lehel. 

Te!Ppünkön is. Rákosi elvtár, 
be,zé,k n}omán még több alka lom 
,·an krit ikára. A napokban ötlet 
napot is ta rtottunk. ahol a jó ötl ·I
nt. ha az a munk[inkban hasznos
nak hizom u lt, a dolgozó jutalmat 
is kapott. Persle a jogos kritika 
<'ló! edd ig sr>m zitrkcíztal, el a mi 
ll'lepünk vezetői. De most már l as
san úgy érezziik. hogy hiányozna 
is va lami  az életünkből, ha nem 
mondanánk naponta egyről, vagy 
m.i,rcil kritikát. 

A szocia l izmust építő munkánk
hoz szükség van a kritikára, ezért 
a Szál l ítómunkás Szukszen•ezet 
kié is megmondjuk, ho1s� még 
mindig nem foglalkozik t•elünk 
e!Jggé. ! gy például  a legutóbbi 
szakszer,·ezeti napunk is elma
radt, nem b tudjuk, hog} mi1:rt:' 
P1·d ig ,wkünk van panaszunk is. 

:--- \GY \' I SSZ.\TETS/1.ST 
SZC L T a lclrpünk dolgozói 
ziitl. hogy Iá l l itólag iclsőbb 
tásra ) e!vitté·k a telepiinkröl 
e!,dmolcit. Azelőtt minden 

kö 
utasí
a hér
rt'kla-

m!iciót azo111111 !  el lehelet! intezni .  
111<1'{ pedig- csak napok mu l\',t . ren
g,•teg ut.ínjár;i,,,t l !ebet orrnsolni 
a bl'rrl i iíerl'nc iák körnl ie!meríiló 
pannszokal. Szerintünk teh{t l  nt'm 
\'olt  lwl� es a hérebzámolo e!,·itele. 

Szabadság! 
1-í.ernú.cs Anlul 

llrigúdv<"zető szá II itomunk;i 
Tcrményforga lmi l'.\. 

A munkamenet fo '/tonoss ágá1 
veszélyeztető h ibákra 

mutatok rá . . .  
T. Szerkeszl<iség' .\1irt a Dózw ,g , e, , de 11 se. t'J t no es a mu11kahan 

Gyö,gy íomi1hely egyik do:gozója. a is töhb:et mutatkoz'k. 
mu11Jwme11ct foly1011os.,ágcí1 C'cszéíyez- 1\\eg'ielclö raktározás a fontosabb 
tető híbákru é., hiúntJossáuokra akarok nyersa1,yagokb,il kí\'ána,os lrnne, mi
rámulat1:i hcl,·i ,·iszom latban, me1,ek ,iltal idöt tuddinh n�glakarilani, am' 
kiküszöbölésé,:Pi szerintem 111egiehe·1 11e a terme:c'st ,zinlén elíisegitené. EIÖ· 
szüntetni a szLik kereszlmetszcteket. ior<lul az. hog) magáncégel-né? még 

Régota , ajudo kérdése fömiihelyíink 
nek a tú lzsuf !tság. a me(!íe:elil hei� 
biánva. Oly szíik hel\en rnn össie• 
tömöntve pJ: dául a iöJÍn ílo is, ho,n 
egy más akadál,ozlatása nél\iil a mun 
k:,sok nem dolgozhatnak: la l,a los. asz
talos. badogos.- mázo'.ó, ,·i l l anyszere.ő, 
h�gesztő ,tb. m. nd idüre szeretne ké 
szen lenni a munkajú,·al és ezt csak 
úgy tudják elérni, hogy tömegesen 
megszállják a készü lő kocsikat. ahol 
egyik szakma a músikal akadalyozza. 

Ha megfelelő hely ;í l lna rende!ke
zésre, akkor ezt nagyrt'sz.t máris ki
küszöbö!helnénk. Arról 1.em is heszt>l
ve, hogy füsWs, kormos, kevéssé szel• 
Jöitetett és sötét. nem megielelöen 
!üthetö munkahe1� ukön a dolgozók 
nem tudjak 1,l!pessége kel úgy kiiej 
teni. rm. t a kellő iclszerelésscl rendel
kező üzemekben. 

A tisztaság leiegc-szség és ezt el 
lehet érni, ha üzemeink a Szo,·je1unió 

korszerűen lesznek példája nyomán 
megépih e. 

A másik ok az anyaghiány. 
BESZl· RZOI K SOKSZOR PA-

1\ASZKOD:\AK. hogv azt a mC:relii 
anyagot amit keresnek, nem tudják 
megszerezni, E löíordu' az, hogy 30 
mm-es all\·ag helyett 40 mm-es anya• 
got adnak· azz�l a �1egokolá�a!; hog� 
más ni 11\:s és ,gy kenytelenek al\·en111 
u.t, hogy a munkában fennakadás ne 

, an jobbminiis(gíi anyag ,·ag, szer 
sz a 111. de azt megl,ölöttségünlrnc'I fog, a 
nem tudiuk má. ként ml'g,zerezn i. m:111 
kl'szpénzzel Fz pedig sokszor az üsz. 
szel! hiÍll' ) a  miatt lehetetien. 

Színcs1éme1< hiánya miaít a kábdek
hen is fennakarlás \'an .  Ezek pót!:ísa 
\ ag,· h,szer ·se elsörendii reiada(;1 i 11k 
k<iz,• tarloz;k. 

G6peink sem teljesen korszeriiek· 
réi;:, l ipusu gépekkel nem ,gen lehet az 
úJabh, korszení g«:pek I,apacitasát el
(•rni Itt is alrendeiésl, i l lel\'e gépek 
átalakítását kgyék Iehelfüé 

l loljára hagytam, bár f ntossága 
miatt előre kellett rnlna , ennem a 
pol' li!,ai fe: készii i l  ég, a szakmai to
dbbfe_j l csz!és k 'rdését is. Jol képzett 
szakmc:nkás, ki heh t áll a lcrmcié,, 
, � !amint az ideo'1>gia terén is  a ha
z · nkal Hszél) ezletö idegen áramla !.>k. 
e,zmék to,·sbbterjedé,ének és ,·slk eg) 
cél lebeg a szeme eliitt, az önieiáidozó 
hazaszeretet, a szocial ista eszm 'be 
, ete1t gyózedelmes hit, i l ien emberekre 
van ma szükség. ak'k nemcsak építeni. 
de küzdeni is tudnak az új társad�lom 
r ,Pf.!\ a lösilás.íért. 

I:zért, Len · n sza, a i ,·al élve, zárom 
le, elem: . . Ha azt aka rjátok, hogy a 
ken) ér, a fehér kalács ne leg) e11 k 
zetckhöl kiYcn e. építsétek fel a nehéz
ipart és nem lesz többé halai m. me·, 
ki\'erje kezetekhöl azt Szabadság' 

Sass János, asz.lalos. 

Témakör: .• o1'z ú l  él�I felé". 
A o&lv,zait müveinek szakmai lelleQ• 

Qel kell birnlok. vaavis a közleked'• 
kérdéseivel kell foalalkoznlok. 

P.ivazati form.a: 
Eqyfelvonásos szinmü•Jelenet. novella, 

karc. vers. 
Terjedelem: 
Szinmün41 1 �25 Derces időtartam. a 

többi formánál kb. 2 o!dal gépelve, 
vagy ennek meqfeloh5 kézirat. 

8eküld9si határid6: április 4 . .  délután 
1 5  óra. 

A beküldés helye: M KASZ kultúrosz
tálva Boest. VI.,  Vilma J.cirálvnlli•ut 22. 
szám. A pályázat J•liqés. A Jeilqfvel 
ellátott mü mellé zjrt boritékban kö-
zölni kell a Dálvázó nevét. foqlaR<ozá
s,lt és n,unkahelvét. 

Difazás: 
A szinmüveknél a m-ofelel6 szakmai 

ielleaú és müvészi nívoJú müveket 
pénzfutalomban részesltlUk. 

Szinmünél 1.  dll 300 forint 
II. díl 1 50 forint•  

1 1 1 .  díj  50 forint 
A többi pálvazati formánál; novella. 

vers. stb. 3-3 ertékes könyvlutalomban 
részesülnek a leQJobb pil!yázók. De 
részv•teli pontot minden oálvázó kap, 
melyek késöbb Jutalomban fognak re
szesnlni, 

lrod.:,imi pálvázatunk célla az. hoQY 
a szocializmust épít6 és az ui élet fel� 
céltudatosan haladó munk,jsosztálv lrói, 
tehetséaei számára fellódésl lehet6séqet 
biztos•tsunk. 

De c�lunk tovabbá az is, hoav Uzemt 
kultúrmunkánknak és irodalmunknak 
szakmai lelfeaét is biztositsuk a közle
kedési dolaozók kilzdf!lmetböt meritett 
ké.-d�s� .<kel. 

FelkériUk az irodalommal foalalkozó 
dolcrozóinkat. hOQv töm�aescn veqvenek 
részt a pálvázaton _ hoqy ezáltal mél
tóan Unnepelhessék mea Irodalmi vona
lon a Szov)etunió seqft.o-;éaével felszaba
ditott hazánk nemzeti ünnepét. 

Maavar Közlekedési Alkalmazottak 
Szakszervezetének Kultúrosztalya. 

Április végére befejezem 
a Terv első szakaszát 

Rákosi elvtárs 1 950. február  1 0-i 
beszédében rámutatott minden 
egyes terü !eten és tömegszerveze
tekben clőiorduló h ibákra. 

Ezen beszéd elhangzása után 
szavaimmal magam é� a töhbi do!• 
gozótársam nevében Szakszerveze
tünk felé kritikáva I szerelnék élni 

A szakszer,·ezeti Jemokrácin meg• 
sértése ná lunk közlekedési v iszony• 
latban is  fennál l .  ami lo\'ábhi mun
kánkat némi leg akadá lyozza moz, 
galmi téren. Egyik i l yen dönlii 
h iba, hogy nem érintkezik Szakszer
vezetünk kellő súl lya l a dolgozók• 
kal ,  ami az elszakadás egyik jC'le. 

A szakszervezetben nem fektettek 
súlyt a taggyülések megtartá�ára, 
hogy a dolgozók parlamentje ,min
den egyes kérdésbe beleszóljon és 
kritikájá t  gyakorolhassa. 

Továbbá szakszervezetünk a do!• 
gozók bevon ása nélkül végez ká
deráthelyezéseket. 

Mindezen dolgok bizalmatlansá
got váltottak ki a Szakszervezetünk 
felé a dolgozóink körében és joggal 
kérdezték, hogv hol van a szakszer
vezeti demokrácia? 

Már annál inkább is, mivel ne
künk dolgozóknak kötelességeink 
mellett jogaink is vannak. Am i t  ér
vényesíteni is akarunk a szodal iz
mus építésében. ,.;pitő kritikánkkal. 
Pártunk útmutatásá\·a l .  

RAKOSI E LVTARS ílES7.EDÉT 
KI ERTCKEL\'E zaj lott le barnssi 
viszonylatban az akli\·aértekezlct, 
ahol hebizonvosodott az emlite!I 
kritikának szükséges,ége. \'a lóban 
átéreztük, hogy kritikánk hely es . 
mert i>rezhettük jogaink :;ti lyiit a bc-
5zámoló után és a halározathozata
!okban. 

Hog,· m i h �n fontos ezeknek a 
kérdéseknek. megtárgyalása, bizo
riyítj� az is. hogy éppen Baros� p .  

Elvtár8ak 1 

u.-on történt káderváltozás, amihez 
azt h iszem nl'kem és dolgozó tár
saimnak is beleszólása van ha 

ih·esmi előiordu l .  Szükséges volna 
a ·  dolgozók ö�szchívás;i a szakszer
vezeti kikü l:liitt jelenlétével a vá!. 

tozás megvitatására. 
Remélem. hogy ezen kritika a. to

vábbi munkánkat clösegíti é · kér
jük Sz.1kszervezetünkt-t. ho1,0 has
son oda. hogy tervszNÜ munkaju. 
kon keresztül meneküljenek az író
asztaltól és vegyenek részt a dol
gozók parlamentjén, és kérdezzenek 
meg minket is dolgozókat változá
sok esetén. ami erősíl<'ni fogja 
a szakszervezeti demokráciánkat. 

Mi dolgozók tudjuk azt, hogy 
mi !yen fontos feladatok e lvégzés�t 
kel l megoldanunk. de ehhez szük
,;éges. hogv központunk támogatá
sát érezzük és minden fontosahb 
káder\"á ltozáson és jelölt' ·ek�n a 
központi k iküldött elvtárs is részt. 
vegyen. 

l gy saját sza,·aimmal kiértrkelve 
a helyi h ibákat. szeretném ha a jö
vőben még jobban fogi a lkoznánk 
ezekkel a kérdésekkel ,  hogv Pár
tunk iránvvona lát min·Jen lekintet
hen végre· tudjuk hajtani és a szak• 
szervezetek valóban betöltsék hi,·a
tásukat a szocia li zmus építéséhen. 

Hon,álh 4-1 Ferenc 
(baro si ka lauz) 
• 

A fenti cikkhe1 nem kívánunk hosz
szú kommentárt fűzni, mert hi�z köz
ponti vezetösél!'iink, elnökségünk vég
rehajtó bizottságunk for,lalkozott Rá• 
kosi elvtárs útmutatása alapján a szak. 
szervezetünkben előforduló hibákkal. 
A fenti levélre vála�z Földvári Aladár 
elvtárs ugyanezen lapban megjelent 
cikke, mely feltárja a hiányosságokat 
és utat mutat <1akszervezetünknek jö
vőbeni munkájához. 

.. T. Szerkesztöség' Mea kell em
líl<'llem. hogy dolgozó mu11kústar
saim1wk reám esö választárn büsz
ke ör<Ímme( /Öl/ott el, 111e/i;11ek afop. 
já11 résztvehei/em a Mugyur Szta
há110,.•i,ták 1. Országos lúmgresszu
sán. [ze11 a lanácskozríson megis
mertem a szovjet és magljar sztahá
not1i,taku11 kereszt,il az/ u fejlel
ll'hb te, hnikai mrJd,zerl. amit u 
küld,,ttek az értekezleten i mertet
tek. 1 ma,(!yar úNó ko11gres,-11. ru 
lun:únkba érkaeft k1 ,,aló szc iJ/Cl 
szlalumo,•i lák, IÍjrl,;k lapu ztulata 
és kii:n ellen pé/damutatá,a nyo 
mu11. akik tudásukat. módszen,ikel 
SZL<•e,en úludták 11 111; legjobb m1111-
ktisui11knak született me(! 11cí/1mk ll 

111ag1/(lr sztaluino;,•isla mo;;galum. 

TanulJatol, a példámb ' I  
Ráko,i eldárs febr. 1 0-i na(!, jelen- TA. 'L LTAM A SZOVJET SZTA-

tősegíi beszéc;e után gondol kozva ma- HA. ·ov MOZGALO.'l•\TOL és felis

.1 PA RT. mini a mrmkúso5ztály 
élcsapata irányília a m1111kaver�eny
mozga/111at és a Sztalrá11ov-mr,zga/
mat is. 11 m1111kaverse1111-mozga[o111 
11 .pasalib formájának //ifej/esztése. 
a .S ·tai1ánor:-muzga/um k,izuetlen 
fl'e(!sz,•n,e;;i!se. a mozgalom tm•cibb. 
{l'ltél!'/e111ek mef.!INemtése. e/sösor
ba11 uz iizemvezetés. de ezen tti/me-
11/íen a szakszen·ezefrk {eladuta. 

gambJn nlt'gállapitoltam. hogv Pártunk 
Rákosi elvtárs vezetésévt'I mennyire 
l;ön•lkezeles politikát íol\'lat a Pári 
tal!1ai. a munkásosztál\'. a doil!07.Ú nép 
súunára. En a magam részéről a kö
\ c(kezetes é.s helyes pol itikai i rány. 
rnnal legutóbbi három szorosan egy
masba fonudó megoldásait a magam 
kis történetével sz„retném a latámasz-
taní. 

I(ezdödött l !l-18-ban. amikor az ebö 
,;lmunkásjelölés kérdése fel\'elooött. 

A m1111kar1erse11y- és SztahrÍIIOl'· Akkor készitellem eg, ú iilá. l, mel\'et 
': ozgal"m_ (o�•á_bbi _l11fejle zlésimek 

I 
a �Lllekti, ,zellemnek megfdeliien kol

es megerostlesenek igen fo11 /os fel- lekti\'en adtunk be, �, itt kezdődik Rá
,'tele, a termeléshez sziikséges ko-í el\' lársn.ik a klikkekröl mondott anyag_ fulyamatr:,' bizlosí_túsa._ 11 helyes megál lapítása. Szerettem \'olna 

Sztaha11ou-mozga. om. de a/la/a/Jr, . 1 k . . 1 • d • d • • 1 ,, munka;,,ersen.y kifeilcszté,élli '  e mun · a s  . enni. e 1111n e_n 1[!az1 iar ·  
•ge11 fontos szerepet jútszik a gfiár c�m eHrn�re. az akkori khkk gorom
tcisueze1és. a gyártas gondos m,•g- ban elulas1iotl. 
szerl'ezése és előkészilé�e. ó'.\ERZETE.'11\BE MEGB.\\ TVA. 

A /e.(!szebb é/mh,yem a kon- akkor még nem ismene a SZK (b) P
gre�.,:t11�011 az ,•ott. amikor az út/,;- nak kéménv é� hosszú harcai, elked
mk kuriinkhe11 megJ{'le11 tek. és fr,rrr: , ctlenedtem a munhatól. Ké,öbb 1 949 
sze•1•1e/iiket 1111ilvá11ítollrik nekünk, n, .irin hall,·a és lál\ a az é i,zak,1 dnl
/1/a}{yar sztahcinovistúk,wk ,\I. i,: gozo \illanvhege,ztöink pana,zát a carírtérték, lu,.(!y ök is a mag,.ar szlc•
lrú11ouistcik m,;c1;úra is azok IÍtmu
tulúsa C/lapjún fognuk ,egt'dkezni a 
,wciC/l•�m11s építésében. 

Ml ,\/ 1 G YAR S/.T 'l f/A \"O \l!S
T.-1 1-í., l<.OSZO,\'J e K a SZOt'il'I szta

hidlárnpa ro��z és bíidó� vilá!!ilására 
,·onatkoz6an, gondolkozni kezdtem egy 
elektromos , ilá[!ilás megvalo,il,bán. 
De lá1,·a, ho[!v az akkor m�I! uralkodó 
klikk ,emmi érdeklődé,! nem mutat 

há11ouistúk na{!// taniláicínak, Sztcí[i11 u ii lásom i,ánt, abbahagvta11'. Ma 1d ez
e[ulúrs1wk. hogy nekiink szabudsú- után kitüntetés ért. mert a l(özl Alk. 
go/ adva bizlosítolla feieme/kedé- kiráh erdei hathetes szabien·. iskola 
sünkel. �Ii. ma{!11ar sztahá110,:istrík. h·,l'gat6ia telten 

mertem. hogv a munka termdékem·,é
g-�t legfőképpen ú iíta,nkkal és é,z,ze. 
rii,itésekkel tud iuk emelni. Az iskola 
anrn�át ma(!arnhá lé, e. az u1obó
elötti napon iskolavezetönk felhívta fi. 
gyelmünkel a munkásosztállyal szem
beni kötelességeinhre. Ali(! \'ártam, 
hogy be,;zéd iét beíe jezze, mert úgv 
éreztem. nekem mo. t yalamit monda
nom kell. Felálltam és önkritikát g, a
korol\'a me(!áil.pitnttam. lm!!V helvte
lenül gondolkoztam é- mel!i!.!érlem, 
hogy az i,kolábJt kikerül\'e minden tu
dásommal és munUmmal a szocializ
must. a dolgozó népet lo(!om szol1rálni, 
és i, jitásomal a legrö,·idebb idön bdül 
el lo(!om kEsziteni. 

AZ ISKOI AROI. K IKER!'L\'E FEL
AJA!\LOTTAM. hocrv ú iitá,omat Szlá
lin elvtárs 70. szülcté,nap iára elkészi. 
tem. De sajnos ebben kéthetes be
lc[!ségem meggátolt. Betegségem 
után. azonnal nekiiogtam és újításoma, 
a bizottság el is fogadta. Jelenleg el!V 
ú jabb újításon dol(!ozom. mel\'et ápri
lis 4-re. felszabadulásunk 5. édorduló. 
jára egy elvlársammal felajánlottunk dl 

elkészit iük. M<bl pedi!! \'is,zat�r\'e 
elsö megállapílásaí!'Jlra és a helyt· po• 
lilikai irám zat terfn eg1 másba lonód<i 
ré,zét az én története'7en kere,ztul 
·zeretném ös,zekapcsolni. 

Rákosi eh·lárs 1 9 19 októberében azt 
mondotta, ,.Emel tük Pártunk ehT1Jleti 
szinwmalát"'. nw id ugv,rnc,ak l \11!1-ben 
a munka termelékenysége és a munka
ver,env került előtérbe. mósl pedig • 
kritika és önkritika kérdése. 

!gy tehát tanuljunk, hogy felbmcrjúk 
a munka termeléken,·,ég.'.'nek fontus• lll"UJogmfjuk. hng11 (F 61ét'l'S ter,• 1 

hecsiiletesen. szluhú110;,,i,ta módra 
é,· lwmm1111isla hecsii/ellel be fog 
i11k fejez/li. En. aki eze11 a /a11ács
k(Jzciso11, mini sztalránrwisla részt
,,ettem, sujná/0111 hogy nem twflam 
fel.·z6laln•. Amikor 25-én reggel be
adtum fel ·zrílattisi Lapomat. 111i11de11 
percben uártum, hogy mikor szó';ta-
11ak az emelvényre. mert szereltem 
'O[na ismertetni tiji/úsaim soroza
át. En már az Ö/,:ves tervem első 

Fllkaszát újít1;ssal. ápr'lis végére 
be is fejezem i>s a,- a1h1es ten,et 
pedig három fr 1,/art akamm befe 

Az isko!Jra ,agv akarat•at m,•nten. ,ágát és gyakoro 1unk önkritikát mun
merl minden \'á[!yam az voll. hogy la- kánk felett. mer\ c,ak il!V tud iuk mel!
nulhJ,sak. Az i,kolán lehetö,·é , ált ,·alósitani az cmb �bél! Jeg-hú'bb dszámomra. ho(!y megbmer icm a gyát a „szociali,ta társadalmat. I f j. SZJ.::(b) P-nak hosszú és küzdelmes Bánrévi Jst\'án s. k. miis;.eré,z." 

jez11i. Pesti Imre élmunkás 

harcát a kübö és bebö eHen éggel 
szemben. me(!ismerhe( lem a halaln:as 
szocialbla szov jel ipar és ,·irál?ZÓ me
ző[!azda,ál! fejlőd :sét, lliegérte' •.cm 
azt, hogy a szocial i sta társadalom !ölé. 
,,·ét a kapitalizmussal szemben csak 
akkor tud juk bizlositanl, ha a munka 
lermelékenvségének egv magasabb fo
kát hozzuk létre. 

A #,Tartós békéért 
népi demokráciáért" 

a te lapod 

OLVASD 
1 
• 



1950 március 5. 

A miskolci közlekedési dolgozók 
tapasztalat:cserén Budapesten 

A felszabadulás utáni években ro_ 
�q h::.."llosan emelkedett Miskolc közűti 
, forgalma, különösm Dió.!egyör felé. 

Természetes következménye ez az 
álla.nd,óan fejlődő ipamak. Köztudo
má.sű dolog az. hogy az ötéves terv 

' folygnná,n Miskolc és környéke népi 
államtl!lk egyik legfontosabb ipari 
bázisát fogja, !képezni. A város köz
úti közlekedésének kap:,.citása azon-

., ban már napjainkt>an sem kielégítő, 
" KeJV'és a miskolci villamosvasút kocsL 
" parkja, de még nagyobb hiányo,;sá.g 
0 jl.z egy vágány a sok klLé1•öve1. 

Az ötéves tervünk el.ső évében már 
�! fog tűnni ez a. szűk kere,;,ztmet.. 
19zete Miskolc közlekedésének. A F. 
V. K. V. főműhelyében készübek a 
kénye'}mes vil1Jo:noskocsi:k, de hozzá._ 
fognak már a második vá,gánypár 
építéséhez is. E'oben az évben tehát 

'" eltünnek a kitérők korszer übb lesz 
„ a város vfüam.osközlakedése, melynek 

következtében felére csökken az 
J egyes relációk menet,ide(e. Sok időt 
,, takaritanak meg a dolgozók mun

kába.menet és munkából jövet, ami 
egymagában is hozzájárul egy épülö 
ipari bázisunk dolgozóinak életszin
vonal eJllelkedéséhez. 

A jó termelési ee2lköwkhöz ami 
jelen esetben a villarno'!kocsi ' és a 
pálya,, természetesen jó munkru,röre. 

•; jó forgalmi S2leméJ,yzetre 105Z szük.. 
IJé&'. 

Ennek érdekében la történt intéz. 
. r kedés. A KöZle-.kedési sz.a.J<szervezet 

illetékesei rámutatJt!lk e1Te a hiá
nyosságra. is, mert megállapítható 
volt, hogy ezen a téren i.s van tennL 
!Való. 

A nü;-kolci kalauz kartársak nehe_ 
zen mozognak. a zsűfolt kocsikon. 
legtöbbjüknek meg kell változtatni 
mun;klamó:i.szerét. Sok még a fövá-

., 1-0S!Yan is a potYautas" de ookka.l 
töl:Jb Misko1� 

• 

A miskolci vrnaimosvasűt két legjob_ 
llan dolgozó kalauza, Németh' József 
és Epe1jesi Jó:z.sef elvtár�>ak látogaL. 
t�k el Budapestre. Egy nyolcórás 
szolgálati számot kocsiztak végig a 
6-0S villamoson. C,odálkozva látta 
az utazóközönség, ihogy szokaU:in 
egyenruhába. öltöm,t kalauz já.r a 
beosztott kalauz mellett. Érdeklödi.k, 
figyel és egy kis jegyzettömbbe sü. 
rün jegyez. A gyakorlott sz.EJJnek h.3._ 
mar meglátták, hogy ta.paszta1aL 
cseréröl van szó. A F. V. K. V. 

Baross-pályaudvar két legjol>ban doL 
gozó kalauza Horn Ferenc és Kéri 
Lá�zló elvtár;a,k mellett dolgoztak a 
vendégek, hogy megtanulják azt a 
mun:kamód.!,zert, amivel ők dolgoz 
naJt. A nyolcórá.� kocgiszolgálat ara! t 
a forgalmas körúti vonaton sokat 
tanultak és láttak. Vissza térve Mis
ltolcra pedig továl>badjá.k azt, amit 
Budapesien 1anul'tak hogy !gy hozzá. 
.áruljanBk eihhoz, hogy megjavuljon 
a miskolci kal.a,uzol< mu:i.kája, keve_ 
sebb legyen azoknak a száma akik 
becsapják, megkárosítják a dolgozó 
nép államát azáltal. hogy elmulaszL 
ják a jegyvételt. 

Tanulság ebből a r�paszl.atatcsere_ 
bői az. hogy nincs olyan m,mkaterü. 
Jet, ahol nem veze<t eredményre a 
munkam&l,sze,·ek á.1adása. Az egy
szerün•k !Alszó kalauz! munl,ának i,; 

megvan a m!l.ga fot télya. am.it a 
g,•�korlat eredmé:iyez. 

A budapc sti villamoskalauzok na.gy. 
része megértette és tudja már azt, 
hogy az ő lelkiismeretes mUlll\cájuk
tól is függ hogy mindig t.ökélete
,iebb és k.orisr,eriibb legyen a köZÜti 
fo1 galom. Tudják azt. hogy az a 
pénz, amit :nolgál':ltuk után az ál!o. 
más pénztáráha hevisznek nem a 
kapitalisták dözsölé�ét. h�nem a do! 
gozó nép életszínvonalának á llandó 
emel,kedésH seglll eló. E,:mek i ,•me 

Természetes tcllát, hogy ezen a rete nyilvánul meg tehát a kalauz! 
ierületen mielöbb kell javitan.i a dolgo7,6k töbhségének munkájáoon. 
-munikán. hogy mire mt>gépül az új amit a tapasztala,tcseréken n:agy 
pálya és át lesznek adva a forga- igyek!'2,ette1 sajátftana.k el Miskolc, 
lomnak az épüló új kocpik, már job- Pécs. Szege•J. Debrecen, Szombathely 
ba!n éa éberebben dolgozzanak II villsino,varuti forgalmának dolgo_ 
kalauzok i.s, zói is. 

Pető <Mz.&, 
S:?:akoktdá,J felelős. 

lllnnek érdekében zajlott le egy 
�sZtalatcsere e. közelmultba.u 

Szolgálatközben is népszerűsítem ,,. 
¼ HA TALMAS ZOVJETUNIOT 

Kartársak! Most. amikor a ter
melékenység, a többtermelés a /eg
föbb kérdésünk, szeretnék egy-kél 
szempontot meguilágitu11i. hogyall 
lehel jó ka/uuzi munkát végezni, 
hogyan dolgozom én. 

Már a felszerelésem óla figye
lemmel kísérem a kartársaim mun
káját és viselkedését. A megfigye
Leseim alapján igyekeztem kiérté
kelni azokat a hibákat, ami uz uta
zóközönség és kartúsaim között 
elöfordulnak, azulún kiküszöbölni. 

Figyeltem azokut a módszereket. 
ami a forgalom biztonsága, bevétel 
fokozása szempontj,iból helyes. Az 
utasok testi épségének megóvása 
egyik legföbb szempont. A meg
állók idejébe/! való bemondása, a 
le- és felszállás figyelése és a pon
tos, gyors - nem idö e/ötli - uo-
11.at, illetve kocsiinditiis. 

A jegyváltásra való felszólítás 
hangosan, az UJOtman felszállók 
figyelése növeli a beuételt. Fontos 
még az utasok nevelé,e, amit 

igyekszem lapasztu/aiaim alapján 
mrg,,alúsitani. 

Elhatúrozúsom az. hogy minden 
erőmmel. tudásommal. a legjobb 
munllát végezni. A munkumódsze
rcmet átadni a ka/auztúrsuimnak 
azért, hogy ezzel is segítsem az 
ö!h:es iervü11k sikerét. 

Sokan "em is gondolnak arra, 
hc,gy u tr,J/libttszon való szolgúlut 
közben ismertrltti kell a Szot•jet
u11ió iparú(. anttak fejlettségét és 
uzt a segit�éget, amit nekiittk nyuj
lanuk azzal, hogy ilyen szép és jó 
jármüveket adtak 11ekiink. 

A mu11kám közben uezérel az is. 

hogy szerelru;k az osztályom élcsa
palárwk lagju /e11ni. Tudom, hogy 
ezt csak akkor érhetem el, ha rncm
kúmut mindjobban végzem. l:.zért 
ideológiailag kii_pzem magam. hogy 
jobb n11111kót tudjak t•égezni és ha 
arra érdemesnek talál a ,\lagyar 
Dolgozók Pártja, akkor tagjai so
rába felvesz engem is. 

K.ALINA NANDOR.Xt 
trollibusz ka/auz1Zö. 

közlekedésUqyi miniszter látoqatiisra érkezett 
pestre. Buda-

IC O Z L E K E lH S  
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250.000 ki lométer 
generáljavítás nélkül 

R.emzsö Lajos sztahánovista gép
járművezető szaktárs megdöntött 
minden eddigi tel j esítményt. 

A szakmánkban egyre erő,;ödő 
.Sztahánov-mozgalom ú jabb és nap
ról-napra újabb eredményeket hol 
1elszinrP. 

H i hetet lenül rövid idő a latt d:íl
nek meg a régi eredmények és „zak
tár,a ink egyre erősebben és miwl 
nagyobb tömegben vesznek ré;zt a 
munkaverseny-mozgalomban. 

A sztahánovisták közül a 2-� 
l ! -e� kocsik kategóriájában Remzsö 
La jos szaktársunk az MDP szege- l i 
pártszervezetének gépjármÜvt!zcWjc, 
ért e l  eddig még ismeret!Pn en.d
mfoyt, 250.000 km-t, generá l javítás 
és fii<la rab csere nélkül .  

R.emzsö sza ktárs 1 946-ban ke
rü l t  a 3 lt-es személygépkocsira ,·e
zetőnek. á l la ndóan vidéki útan, a 
legnehezebb út viszonyok között érk 
el kiváló eredménvét. 

- At első évben m')11clja 
Rt'mzsö f'lvtárs , minden héten 
leellenőriztem a kocsit, tüzetesen M
v izsgá ltam a motort, az  előa ló lcí 
hibúkat magam ,megjavítottam. fi
g,·elemmel voltam a rrn. hngv fül 
km-nél gyorsahban ne ha ladjak. Az 
átl 11gos lel jc•sítményem havi 5 
ti000 km vol t ,  tehát sokszor 8- 1 0  
naponként kel lett o la jat  cserél,H'm. 

A gondos, lelkiismeretes mu11b 
meghozta a kellő eredmém t ,  n11•rt 
i lven nagy tel jesítménvt még •«·m 
szem01y-, ,-em tehergépjárművel nem 
ért el eg,· szaktársunk sem. 

R.emz�t1 Lajos sztahánovi�ta p�r
j.írmúvezető szaktársunkat az i-1-
munkás jelvényre javasolja uak
szervezetiink. 

Az újítási mozgalom 

új feladatai 
Aki az Ujítók Lapja számait vé

giglapozza, önkéntelenül ceruzát ra• 
gad a kezébe, hogy a sokféle cikk
ből ös�zeírja, melyek az újító-moz
galom újszerű irányai,  az úji tási 
megbízottak bővült feladatai. 

Tévedés volna azt hinni. hogy az 
újitási megbízottnak . . csupán" az 
újítási javaslatok ügyrendszerű el
bírálá�a a feladata. Valóban it t 
kezdődik minden ténykedése: a dol
gozókat aktivizá lni minél több ja
vaslat benyujtására. segítségükre 
lenni a számítások és rajzok elké
szítésében. határidőn belül elbí· 
rálni a javaslatokat és intézkedni az 
értesí tésről , díjazásról. De az a kö
rülmény, hogy az újítások munka
versenyünk és tervgazdálkodásunk 
legfőbb segítői, az újítások számá
nak és eredményének mind széle
sebl>körü kiterjesztését követeli meg· 

A Szabadu!mi Tájé!-wzt<1 •ási Szel 
gálaltól (Akadémia-u. 12-) átvett 
szabadalmak után díjazást kap az, 
aki onnan hasznavehető és gazda
sa�o . .:. ötietft hoz. ugyancsak me1íL 
hetö gondolat a Dokumentációs 
KözpCY11•ina,k ( Aka<'ém·s u. 1 2., Géz� 
u. 2-) hozzáférhető külföldi szak· 
cikkekből. Ujitásszámba menő meg
takarítást jelent az országos swb
ványok igénybevétele is. Az újítási 
javaslatok kikísérlete:sése elé ne 
hárit -un:, akadály:,  mert hiszen en·e 
külön költségfedezet á ll rendelke
zésre és a fizikai és műszaki értel
miségből összeál lítandó „komple,i:"'
bTigádok is azt célozzák, hogy minél 
löbb muszaki értelmiség álljon ren
delkezésre az újításokon dolgozók
nak. Az újító-mozgalom irányt vett 
most a szébzóródás helyett az újítók 
irányítására a „feladattervek" irá
nyába. amelyek az üzem szűk kr
resztme1 szetének k iki.iszbölését cé
lozzák, ugyanígy elrendelheti most
m_ár. a . �o;mányznt bevált nagysza
basu ui1lasok kötelező bevezetésé1 
is-

_Elsöran�ú. fontossf:�ú a már meg
szu!etett u1ttások elonyeinek széles
körű ki;knázása a tapasclalatcserc 
révén, gyár/áfogatások szervezé,e és 
az Ujftók Lapjában közölt újítások 
tanulmányozása. 

Központi üzemgazdasági 
osztály. 

A szocial izmus építésében 
harci fegyver 
a munkássajtó ! I 

Olvasd, terjeszd 

A NÉPSZAVÁT! 
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Itlegjöttek az új 
szo-vjei tehergépko�sik 
,,T. Szerkesztőség! Néhány nap

pal ezelőtt hatalmas örömteljes 
üdvriyalgás verte fel kora reggel 
az i lvcnkor még csendes Város
ligetet. 

A Kossuth- és Centenáriumi-ga 
rage gépjármüwzetői szájról
sza.Jía adják eg, másnak a h írt : 
megjütt':!k a szovjet kocsik. É,; 
vn lóban - egyik oszlop a másik 
után iut be a vasútá l lomá::;ról
Do111brádi Károly mérnök és cso
portja pontosan átvizsgá lják a szép 
kiá l l ítású 3 tonnás kocsikat. 

Szaktársa ink  ezután próbaútra 
indulnak, hogv kipróbá l iák, .,mit 
tud" a nagy 6 l ileres motorral el„ 
l átott kocsi. 

Az öriimtől sugárzó a rcokon már
is 1 :i tsz ik. hogv megbarátkozta k  a 
ki\'� ló „Ziss .. -ekkel. dacára. hogy 
alvawk csa k 3 tonnára van mérP
tezve, pótkoc,ival  akár 1 0  tonnát 
is könnyen szál lítanak. 

Szaktársainl< eg�önteHí vélemP
nye �.lapján 1 50-200 ezer km meg
!Phdo a .• 21,s"-ekkel g,-nerá lja• 
vít;ís é, fndarahcsere né!kii l  

A kocsik megérkezését 'kövdő 

nap már meg is indult a munka
versenyszerződésc>k megkötése, Al· 
ta lában 1 50.000 km megtételét vál
la l ták szaktársa ink a kiváló szov
jet kocsikkal .  

A szovjet eryártmáuyú 
gépjármű 

kiváló minősége 

nem ismeretlen előttünk. h iszen van 

már több sztahánovista gépjármű· 
vezető szaktársunk, a kik „Ziss" 
gyártmányú gépjárművekkel már 
1 20- 1 30.000 km-nél tartanak és a 
gépjárművek, a motort és a ka
rosszériát beleértve, mo�t is  olvan 
kiváló á l l apotban vannak, hogy 
még 1 00- 1 20.000 km teljesité,;ére 
is képesek. 

A népi demokráciák a kölcsönös 
gazdasági mPgsegíté,;en keresztül 
'izi lárd elhatározás,;al építik iri,·ö
jükét - a dolgozók u ra lm;í,iak 
megszi lárdítása - jólétének �111e
lése és a béke védelmének érd,•kci
ben és m int ahogv a -ténvek hi;:o
n) itják, óriási sikerrel. 

E lvtársi üdvözlettel: 
Virá,ir R,ezsö s. k." 

1 háborúra uszító imperialis áknak 
ha tetszik, ha nem, számolniok kell 
a l e 1yözhetetlen Szovjetun ióval 

és a népi demokráciák egyre növekvö erejével 
P[irtun'k és Rákosi eldársl'nk fel'1i

\:Ísa. melyb,•n az éberség- fokozásira 
hí1 ilih fel clol i:::oviink figyelmét, ein re 
eredménvesehbé vál ik. 

l\agr mértékben emelte dolgovíink 
éberségé! a �a1k-kémbanda perében 
heb1zony1toll 11nper1ahsla háborús tö
reihés. amelvet még jobban a látá
masztott a most lefolvtalott per a 
„Stand.ird"-g-,ár amerikai és angol 
kémszcn ezetének felszámolásában. 

. Minden dolgoz,ínk elótt napn,íl  vi
Jagosabban all bebizonyitva. hogr nz 
1mpenaltsta hata lmak.  i'rez,e azt .  hogv 
uralkodasuk már  a ret:ri múd�zer S4C

0
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ríni nem iolytatl1ato. ezért hatalmuk, 
uralkodá�u.k, profi t juk hízlositás� ér
deJ..ében a , i lág halad<i népei ellen 
törnek és pusztit<i háború hirohbant,,
s,h a l  ,·élik me11:akadálvoz11i a sz•icia
lizmus terjedését. Nem számo!n�k 
azo11ha11 a Szoc•jelwiíó és a 11rr1 
dPmokráciák e.11..r1re ,u},•ek:•ö ere;J,•e/ 
és számításon kivül hagyják a sJ j ',l 
kizsákmú11rnl! és az ál landó munka
nélküliség által sújtott munkáso,w.i 
lvukat, de számításon kíYiil hagyják 
azt az ciriási legvőzhetetlen er1,ö!csi 
e.röl is, melyet a békét ,édelmezö or
száQ:ok a ,i lág minden becsülete� em
b

':
�Pllek_ jelentenek. ös,zefogja a l>é

keerl , 1 ott harc a Yi lág minden ré
szén élő, jr\érzésii emberek sz,izmil
íióít fajra, nemzetiségre. vallásra és 
pol itikai nézetre való különbsé"' nél-
kül " 

.. Mi_ gép iármíivezetők is megerösi!et
tuk es ál landóan erősítjük nemzetközi 
k�pc�olatainkat a vihig minden részén 
élo e� doig?zó szervezett gépiármíi
vezetokkel es a rendelkezésün:kre á l ló 
es�közökkel támog-atiuk a nyugati or
szagok, békéért hősiesen harl'olri zá l 
lítómun:k:ísait. A Bukarestben ! !H'J 
decen:iber l0-én megalakult szalWó 
es ko?-lekedési dolgozók szakmai ta-
11:ozatahoz tartozunk, és szintén ehhez 
a szakmai tagozathoz tar:ozó nvu
g�ti országok szál l ítómunkása i a li:l,kc 
vcde!mének érdekében megtagad jJh:  
a . ,,Marsha!l-sef;élz(' címén az  l 'SA
bul odaérkező feg,·rer- és hadíany,ig-

szá l l ítmányok hi- és berakását - il
leh·e todbbszá l l ítasál. Ez a hősies 
harc. melyneik áldozatkészségét emeli 
az � lénv, hog1 a hadianyagok ki- és 
berakodását, továbbszállílását me"'ta
gadó _m�n_k�stársa ink nyomorban, 
mun�anelkul tsegben élve harcolnnk 
Hyi:nodon az imperializmus háborús 
cel 1a 1  ellen. 

Ez � keménv harc azonban mé� 
eredmenyesebb csak úgy lehet. há mi 
maizvar gépjármüvezetők a m i  fron
tunkon. a termelés frontján eri5sít
ruJ.. a �eke v�delméért folytatott harcot. :-;em lehet Yilás ma már szak
mánk e11:, ct!en dolgo,,ója el fitt sem a z  
�o�v a szállítás olcsó és jó lebonrn: ltta_sa :- a 15"épjár1;1ü".'ek önkőlts.!gé
nek csokkentese szinten a béketábor 
erejét n?ve_l i. Nö,eli olymódon, hoj;ty 
az_ _olc�� . es pontos száll ítások meg
s7:t 1 ard1t 1ak . nepi demokráciánk gazda
sag1 a lap1a1t  - olcsóbbá teszí.k az 
árul . és ezál ta l  életszinvonalunkat is emelik. Az olcsó szá l l ítások nagy ösz
szegek megtakarítását teszik Jehelő··é 
a� i lvmód�n megtakarított összeg.�k nepgazda_sag-unk egyéb fontos területein kerulneh felhasználásra. 
_ � ' !  ?eruházások. új üzemek. gvárak ep1tesere. , agv közlekedésünk, úthál J. z�tunk l<_>�·ábbí fejlesztésére. A terme
les front1an folvó harcunk egvre szélese?1k, egyre több és több lesz az egyen! ,·ersen,ben dolgozri gépiár;n ií
,·ezetok szarna, akik között már számosan vannak olyan gépjárművezetők 
a �< ik  a ;5zép teliesílményükkel méltóa1� rtszo! gal ta½_ �.z .,_Ország Legjobb G�p
Jarmuvezelo1e buszke címére. Ezek 8 mi szlahánovisláin,k, - akiJ.. élen .iárn�k � termelésben, élen j á rnak az önk�lts_e_('.ek c�ö�_kentésében és akikn�k pelda1at a gepJarmii,ezetö.k százai követik. 
. Jó munkájuJ.. nyomán javul a sz41!ítasunk - olcsóbb lesz a szá l l ítá

�unk .-, ezen keresztül az emelkdö ele_bz_tmonalon át erösitjük népi demo
�rac1ank ere1et, ami ,é11:sö fokon a Sz_O\_ietuníó ál ta l  vezetett békelábort eros1h. 

Szirmai Károly, 

Tóth Béla elvtárs, a Gépjármüvezettsk s k �eq � Szovjet Szakszervezetek Klállitásá� 
szerv,ezetenek . _f6tit�_ára nyitott.a 

utl k�zlekedesi alkalmazottak szálf otómu •klrnl<
e y�t a qepJármuv@zet6k, �őz• � déztek. 

n so es v asutasok közösen ren-
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Minden dolgozónk vegyen részt 
az 1JIIIK-mozgalomban ! 

A Munkára Harcra Kész sport
mozgalom az 1950. évben nagyobb 
lendületet fog venni és szélesebb 
körben fog el! erjedni, erről gondos
kodik & g"pjurli!ih•"f .,_f'o�Ön. FZ k�-a 1 -

vezetének "Porlosztálya. Az MHK 
mozgalom jelentosé;sét az a'ant fel 
sorolt szcmpontJaink ismerteté évei, 
azók tervszerü feldo!gozásáv.al a 
dolgozok széles rétegei közölt tuda
to,itjuk. 

nak a sportolásra, amitől eddig a 
legnagyobb mértékben el voltak 
zárva, Népi demokráciánk politikai 
és gazdasági eredményei egyben 
megszabták a ,port fejlődésének út
ját Is. 

Neme ak fővárosunkban éi< a 

nagvobb városokban. hanem az <'l· 
dugo1t falvakban is sportolnak már 
a dolgozók-

K Ö Z L E K E D E S  

� 

M A R C U I T A  A L I C E R :  

d oiláfJ 
al.lE.O-ttt,tail tO-E. 

A hóvihar zúgását is legyőzve, 

Kergetve az időt és a teret, 
„Barátnőim! "  - igy szólok most 

hozzátok, 

lgy kezdem el beszélgetésemet. 
Az 1950. évben s1.akszervez("ünk 

n,1gyobb tilyt helyez az MHK
ver enyekre. Minden s1.akszerveze◄ 
tünkhöz t artozó köteles az MHK
mozgal mban. vagyis a versenyben 
ré:::z.lvt•nnl. Az üzemeink él�por
tclói a dll lgozók széle,; t ümegei kö
zött tudatosiljak a sport ronto,"1-
gát. 

Az öléves terv ker<>tében még 
többet fog á!dczni kormányzatunk Atrepülök országhatárokon, 
a sport fejlesztésére_ mert ezzel azL A farkas-üvöltést túlharsogom; 
a célt kívánja szolgálni, h ogy egé z. 
séges, erős _ gerinces _ m�gyar A nőkben erős az emlHezet: 
sportolókat neveljünk, akik érzik Oh asszonyok, most emlékezzetek! 
ereji�":rl, 7eretik hazájukat és a Ugy emlékezem én, mintha ma volna; <portot. 

Szeme!ő(t larlva a Szovjetunió 
sportját ,• amely nem arra veo-zi nz 
ir:\nyt_ hogy egyeseknN csúcsered
ményekel érjenek el, hanem az a 
szl'mpont, hogy a széles néprétegek 

Nyolc éve már: akna fölé került 
A gőzhajó, melyen a bombázástól 
Száz meg száz angol iryermek 

menekült. 

Máris nagy eredményeket értünk 
el az MHK ver-enymozgalomban, ez 
abból is látszik hogy a Teherfuvar 
NV sportfelcl�e Kara�yéna, ver
senyre hivLa ki az Autótaxi összl's 
dolgozóit. melyet Magyar Armand. 
az Autotaxi NV sportfelelőse elfo
gadntt. Mindkét nagy vállalat azon 
igyekszik, hogy minél nagyobb 
e1.ámban vonultus�a fel dolgozói t  az 
MHK-versenyre-

edzék testüket. 1·endszeres éti tnv-
A hajó felrobbant. szerü sporto!.íssal. hogy ezált a l  eL 

Angol anyák! 
A síró dagály nem vetette ki 
A hullákat, s a fiÍlk testei 
A sötét éjbe Hintek. Veletek Az öt.éves terv beindításával kap

c,• olatban szóljunk pár szót a sport
ról. 

lrná!lókká legyenek � betegségek
kel szemben és fokozzák munkaké
pe,· é!{ükel. Erre kell nálunk 1s tö
rekedni, hogy ép testtel módja le
gyen, ha ennek szüksége mutatkoz
nék hne'.i}H ,·écl�'.11. az <>téve te1v 
ftlépité,ében eredményesen kőzr<'- A tulsó partról ellenséges tankok 
működni. 

Hoffmo.n,i László Szemtelenlil nézte!. iarkasszemet. Ma már n sport minden területén 
mrg von a lehetö,.égük a dolgozók· sporltitkár A Csatorna vizén ők :ít nem keltek, 

Vihar támadt és csípós lett a szél, 

Súlyemelő s11ortunk 
a. fejlődés ú(ján 

T Szerkesztö Elvtárs' Ilazánkban 
a suhcmcksl. mint spr,rlot na,n ,111 
kewscn i r,,erl "k a felszabadulas dntli 
i'\ ekben. Az l 'll9. év wrán Budancs
len mei:rta tol, r. \'. B. alkalm,h·;il 
azu11ban " , i l;ig legfejlettebb súl\ · 
cmclö sporltával rcndelkezo szo•. jel 
suh emel ok szcrcplésiikkel bebizom i
tatták, hl)g-y ez a sporlag az. amcil 
a munl,áss:1(! l·örébcn lcl!nag-\"obb ro
konszem nck örvend. A szovjet súly
cmcliik hasznos tanáccsal láttak el 
henn iinket és azok l,idolgozásá, al né
hanv h,inap alatt olvan credménv�ket 
értünk el, ami azt jelenleile. hog-v az  
clmull huszonöt é \  mulasztását szin,e 
hetek alatt polúltuk, sót e,edményben 
túl is  szarn) altuk 

Az e az cr<dmémek, mel)ck édizr
deh: óla magyar rekordnak számitlll• 
tak. egyik na1wil a m.ísikra líintek el .  

A SZOVJET Sl'I.YEA\E LOl(TűL 
TAi'\ ULT MODSZE RREL én is 17 új 
marzyar rekordot áll ítottam fel es ez 
zel hebizony ítottam azt, hogv mint a 
többi sporlúl!akhan. Í!g\ a súlyemelés
ben is \· annak tehetség-ek. 

. 'épi d mokr{,dánk minden lchetií
ségcl 111C!!adotl arra, hogv .1 napi élet 
za jú tcil mentesen készülhessünk fel kü
lönböző Ili borokban (Tatat,ívJros, 
Li llafüred, S tcifok. slb ) a verst'nyckre. 

Az Osztrák Súlvemelö Szö, etség 
mel!hÍ\ ására �Íll\emelöink Bécsbe 
utaztak. Az osztrák reakciós és impe
r ial ista sport\l'zetük minden ig, c'<e
zcttel azon , o!tak, hog, répi demo
kráciánk , crsen zöit l!vakorlat  !,ózben 
Hszltsh,nt hozzák ki. Lz a l,isérletük 
awnban tükrletesen ,'södöt mond-itt, 
mert súhemclöink a szovjet n-rs?n)-
1.ö:ktöl ta1 1ull techniká\al oly hizlosdn 

J dolgoztak, hol!Y abban ki fogást nem 
tudtak találni .  

J gv történt azután mel!' az, hogy a 
hl,1sszis osztrák stílvemelöket minte�-
2000 föm i né1.öközönség elölt a n,a
g\ ar \ ersemzök 4:2 arányban leg o 
ték sa1.ít otlhomrkhan. 

A .\\AGYAR CSAPAT TAGJAI rnl
tali: Varga Gyula és B. :s;agv Balim 
az Előre SE versem zői, akik mind
ketten föl,'nves győzelmet arattak el
lenfelük felett Ezt az eredménvt ,•bó· 
sorban n�pi demokr,,ciánk lervgazdúl
jmdása lelte lehetővé. amelv rntidol 
adott arra, hogy a be,·siiletes munl,a 
után sportol,iink ielirissiilhe,senek 
azokon II pályákon. amel\ eket a mun
kásosztú l , ,  a magyar dolgozo nép épí

tett saját cfl jára. 
A h.iromé, s kn során súlvenclfs 

terén pcítoltuk az elmull 2.5 év mu
lasztását. Az öt.:•ves terv során pedig 
olyan fejlödés ál l  be, ami hazúnkban 
a súlvemelést szervezet! sporttá frj
leszli. A magyar nép munlws- és i)a
rasztrétegc az a talaj. amely a legerii
sebb súlvemelöket tudja adni a vil · g
nak, példa erre a szocialista Szov,ct
uní,i sportja, ahol a vi lág legjobb 
súlvcmdöi vannak, ahol annyi , i l�l!
rekordot tartanak m·ilvi,n, mint a 
föld őthatodán egvütl\:éve. 

Olé,·es tervünk alapja a jó muni{a, 
jci munkát pedil! csak jó erőben lé,ö 
egészséges ember tud adni .  Elvt:,r
sak, sportoljunk, hogy minél erÖst'O· 
bek legyünk. A rendszeres sportrdzés 
önbizalmat és l!Vors cselek,·öképts é
l!Cl hiz!o it. ezeknek birtokában pedig 
nem ismerünk akadálvt. 

Elvtár�i üdvözlettel: 
e. Nagy Bálint 

Autobusz-gépkocsivezetö, 
Récsei Ernő-garázs. 

A hévízi üdülés után felfrissült erövel 

térünk vissza munkánkhoz 
Tiszldl Sz,·rkc:,zlő Elvtárs! 

1 
és  a világ dol!l'ozói nagy vezéré-

Mi•;,lött b[Jrmirő! i� ina:•k. ugy a nek, SLtálin elvtársnak, ho1rv az ö 
magam. mint  az itt I h'vizí'n udiilő vezetésével a szovjet nép hős kato
dolgozó!Jr,aim mvébL"n köszone- nái megszabadítottak bennüket a 
km í,jczt>m ki Pártunknak  és a mi henyélő uraktól. Mi most i tt  c,ak 
:,urctdl ,·rzérü11km-k, Rákosi ,\\á- gvülöldct érzünk azok i r�nl. akik a 
ty;ís dvlár�nak  és ezenkÍ\'ÜI nrp1 mi véres V<'r<'itékünk árán itt az-
d,•111okr{1cii111k azon vezdiiinrk, előtl dözsöltC'k. 
a kik  1 ,  hdö\·é ldték itl Hévízen IIL'· A gyógyüdülésről szólva: nag�
künk ,·zl nz örömlcljcs gyógyíid ü- SZL"ríí orvosi r l látásban \'an rc
lC-,1 c-s mindeni. amibrn itt részünk szünk. \'an gyóg) iürdő. napi négy. 
van. sZNÍ bő�égcs étkezés és szórako-

E lö zör i, a m i kor itkér k,·ztiink. zá�ban óol llCS h iá n\'. 
szcmkáprázt�tó lálványbnn \'olt ré- i\ai,0011 boldogok vagyunk, hogv 
sziink E�� hercegi kastélyban igém beveh ttük a népi demokr;'ici
knplunk szá l lá,t. Pazar berrnd,·- á nlmak ezt a nagyszerű szociál is  
zé i i  i tt mmden, úgyhog,· szemünk- i nlézmém·ét. Itt kipihenvr: magun-5zánk l l � i tvamaradl  a csodálkozás- kal , örömmel és felfrissü l t  Nővel 
tói. m ikor id,, beléplünl,;, Süppedő lérht>t iink vissza a mindennapi 
!'ZŐ11yqrd" Drá,!a b1Jlorok és 360 munkánkhoz. hogy minél sikNe
szob:1 . ,\\ inden üdülő dolgozó k ülön !wbbPn való�itsuk meg az ötévc-s 
szob,it 1,apott. Mindezt látva,  nem népgnzdas�gi tervün ket. 
i�  j<Í rágondol11 1 .  i10gy ill még l l<'ITI 
b olynn n;grn mindnt a szépd és 
jól csak kidltságo, eg\ének élwz
lwtték 1.1rófi, ,·agy hlrcegi rangb;in .  

De hála a nugy Szovjetuniónak 

Szabadság' 
Goirot vák János �- k 

szál lítómunkás. TOKER :--. \'" 

Európában porfelhők lebegtek, 
les tankok fordultak Kelei íelé. 

Minszk alatt vannak, 

s már Szmolenszk alatt. 
Kilencszáznegyvenegy keserves éve ... 
Ukrajna földje lázálomba hullott . . .  
Szevasztopol tüzes pokolba fulladt • . .  
Az emlékek mind agyamra tolulnak, 
Asszonyi szívem úgy érzi a kint, 
Mint egy anya. 
Eszembe jut most a tenger hulláma, 
A mély-sötét örvényes éjszaka, 
Es elborít a keseríiség ár ja, 
Mert nem vettem számba árváimat. 
(Talán, ha egy esztendővel korábban 
Szálltak volna a Csatornára bátrnn 
A tieitek, - hamarább ment volna . . .  ) 
No , hagyjuk ezt most, 

ne erről beszéljünk, 
A harcnak, háborúnak vége már. 
Már vége, béke van és ujra éliink, 
De akkor mért ropognak fegyverek, 
Mért lebeg füst a szép világ felett? 
A füst lebeg, csak Íltja változott meg, 
Bolygónk felett száll, úszik és repül. 
A gyarmatokról . 

Kínából közelget, 
A görög hegyek csúcsain megül. 
Hogy ez távol van? 

Egyre közelebb! 
Pári ·ban dúl a csendes ütközet, 
Szikrák izzanak egyre tüzesebben; 
Olcsó v állókat szorítanak kezükben, 
Eladnak és vesznek országokat 
A hazát áruló miniszterek. 
A roz dás ágyúcső már bömböl újra, 
Szíiletni látunk véres vétkeket, 
U ndok testével újra fenyeget 
A halál, pusztulás új háborúja. 
Asszonyok! 

Titeket kérdeztek-e? 
H át nem volt elég még a szemedés? 
A győzelemért nem küzdöttetek? 
H át ágyútöltcléket <ziilfelek? 
Vagy eldobtátok már a g} ászruhát, 
Es reménytdel'ül azt akarjátok, 
H ogy a l<eseriiség mazsányi "terhe 
Súlyosódjék mindörökre rátok? 

Azt akarjátok, hogy a •zép, a jó 
Elpusztuljon. sorsunk ne változhasson? 
Emeld fel szavad, katon�knak anyja, 

Leány és nővér, menyasszony és ass,ony. 
Szépségetek még nem szegényedett cl, 
Világot mozdíttok hííségtekkel, 
Ti öreg fő\CI is erősek vagytok. 

Eljött az óra, hogy tisztán és bátran 
Meghallják ezt az emberek és szólnak: 
.,Ha újra harcba, háborúba hívtok, 
Rátok töriink majd, háborús uszítók! 

Kezünk feszül a fénylő fegyveren: 
E háború a népek háborúja, 
Igazságos és végső harc legyen!" 

Fordította: l(emény Dez,ö. 

1950 februir 20. 

Miért olvasom 
.,,. 

a .. SZAB.é\.D NEPET-· 
és a .. NÉPSZAVÁT··? 

EnqedJék meg, hoqy a ·Közlekedés 

I 

orszáq •pUI, a maqyar dolqozók OI"• 
hatábjain valaszoljak az eqyik kartár• száqa.. 
samnak, .aki azt kérd�zie, minek n_e-- 1"!1_ eqyhelyben álljunk? Nem? Nincs 
kem a Nepszava is. meq a Szabad Nep meqallás! Aki meqátl az elmarad, l4t 
Is. vissza�ojlódik. 

Erre általános felelet az, hoqy a . K1vet;les . �rUlet a �1enk, VaJjQl'I 

Népszav.ibol értét<eljúk ki a termelés iqaz ez. N ezz�k meq: H1k•pzéssel. •� 

. ontos tényezőit es vesszü� át a mi berek nevelésevel foqlalkor:unk. 
munkalerüfetünkre. iránymuutásat min- Rákosi elvtárs mondotta: ,,A köve"' 
aenkor felhasználjuk. Persze, f"Z eqy- kez6 láncszem az oktatás". A N•p. 
úttJI válasz már :.::oknak is, akih szava frta: ,,Szakmai tovabbképz6ue( 
ezt a kerdést kimondha!atlanut is ma• epítsd a szocial izmust,• 
qukban ho?'"dják és a Népszavát vaqy Az összes oktatóink szakmai tov6bb
eqyáltalán nem. vaqy csilk re:ndszer„e. képzó - retorikai - tanfolyamon v•• 
lenül olvassák. tck részt. Majd a leqhaladottabb Ma-

De fUqqetleníll a személyes kerdé- kar�n�o. ok�atási �ódsze!'"t vezettük be 
scktól. szeretnék pár sorban napjaink a k1keoz:ésnel. Meq1nd�lt • munkaver
problémaihoz hozzászólni és hiszem, sei:-iy, UFtás . az oktatás rendszereben, 
hoqy ez válasznak is . Jó lesz _ a fenti Módszeratadas. Hogyan? 
t(ertie>shez. A reqqe11 olva!:one,:iyed• Mi, oktatók eqy C5,oportban 25 ..,,_ 
óránkon gyakran merült fel hozzászó- bert képezünk ki havonta. atev alatt 
lásokban a szocializmus ép1tesének 1 500 16. Tanulmányozzul< Jellemüket. 
ké• 1·d,..s. .r\ m1Jnltverseny Sztahanov- anyaqfelvevö képesséqUket. A tanttók 
mozqalom. az Iskolában eqy életen át qyüjtenek 

Visszatérő refrén volt. hoqy a mi te- annyi meqfiqyelés.t. . mint a hozz6nk. 
rUlr,ta ... �x� n�...., le ... 1-:t m,m/4'.av,..:-s�nyt hasonló ,oqlalkozasuak eqy-k6t év 
ind1tani. Nál un!< nem lehet qvorsváQást alatt. _ .. 1 
al l<almazni. Tudnii l l ik mi FVKV for� Nincs szuk terulet. - frJa a Nép
galmi alkalmazoltak kil-(epzési osztályá- !:Zava_. Csak tyala�asell�nesséq. Maka. 
nak vc1qyunk a dolqozói. Azonban az renko az eqye'"!lseq f1_qye_1embevételf. 
Idő haladt és a UCpszava cikkei ny-:>- v�I a Jel)em k1<:fombontisaval ,rt el 
mán mind sürUbben merült fel Jobb és k1maqa5l o  eredmenyt - mo_st mi Is ezt 
jobb qondotat: Uj 1tani? Munkaversenyt! alk�lm�zzuk . .  Vannak_ k1pr�hált Jó 
Szocializmust ép,teni !  eredmen�t elert oktato_ elvtársak, d• 

A P�rt ki�dta - � Jelszót: .. �rccal a �=r
k
nJWe

l<
�Jak, ezen a teren tapasztal• .. 

tcrmeles fele! M 1enk az orszaq ma-
qunknak építjük'' Erről szó!tak � fali-

Ko��;:�:zus:�
v

t�z� 
a
m!�::�':

ovi
�•�Y!: ujsaq cikkek is az üdül6kból visszater6 

kcZ1:on mindenki minél több sztaháne> l<artársal< tollából. 
vistát nevelni.. Ezt mi Is alkalmazzuk. 

Határidö elött fel#opült a Lánchíd. A munkamódszerátadásunk a követ,. 
Az 1 949. harcos, eszmei forradalmát - kez6: 
hála Sztál in elvtársnak - a dicső fel• A tanfolyamvezetö oktató kartársak 
s7abadito Vörös H.'."ldsereq seqiiséqével mellett az anyaqot el6.adja a leqklv�
mi törvénnyé emeltük. fobb oktató a leqjobban bevjlt módszer 

Blkov elvtárs látoqatása után Muszka szerint több csoportnál.  Ezáltal •16r
lmre és társai áttörték az eddiQ órök JOk. hogy a leQjobb előadó tartja az 
érvényünek hitt normák frontját. H;.,� előadást és tanul az uj oktató. Ez,ttal 
ladás, orradalmi f�jlódés mi-irt'!� ver Jobb a kiképzett forqalml dolqoz.ók 
nalon. A munka nálunk is becsület, eredmenye is iqy termész.etesen a 
dlcsóiiéq és hösiesséQ dolqa lett. munkája is. 

Orszáqunkat m�qunkna1< és nem az Tisztelt elvtársak! Tehát ez,rt olva.s-
impe:r,altstáknak épitjUk Ps Pártunk suk a Népszavát, hogy az flettel ha• 
u1m utatása nyomán fel!:z.imoltuk üqy- !adhassunk, hogy mi is epftsUk mlnd
nökeiket. Kihúztuk a talajt a lábuk nyájunk váqy;ít a szocializmust. Aki 
a!ól. Allamosítottuk a 10 főnél több al· nem olvas az nem feJl6dhet, A termé
kalmazottat foglalknzta\-0 Uz,...,,..f'kP.t, szet törvényei sz--�lnt l„m;11r�d. a kot
hoqy az ötéves tervünk slkerét biz:to- lektiv szellem hiányában meqh.asonlik 
sltsuk. Az osztalyharc politikai és qaz- osztályával. 
dasáqi vonalon. városon és falun eqy. Döntóen fontos. hoqy minél több aránt folyik. sajtótermékeket olvassunk, hoqy a 

Panyín és Lengyel elvtársak kédo• szakudásunkhoz meqfelelO képesítést 
qása itjabb lépés a maqyar szovjet 

I 
me ·1sz?rezzük s ezaltal a szocializmus-, 

barátsáq kimelyitése felé. Rekordok hoz ve1:.etö utat meqrövldithi,ssUk, 
születnek munkások kezei nyomán, uj I Sinkó Mi klós s. k. Bur'telep, oktatás. 

Szinfonikus zenekarunk 
f cúruur 16-án 11cp1111wetési ha11,g- 1 es sajat mut·észelúnket fejleszteni 
versenysorozata keretében a .\1a- a szot•jet mifoészet magaslatára, 
gyur-Szo .. •jl't Bunítsa{!. lfónapja és hogy a világ dolgozoinak iig!lél ez

cl Szn,•jet Kul1úra 1/únapja alkat- zel is szolgáljak. Ezen hangverse
mm•al ünnepi hantz,•ersenyt adott a n11iinkiin keresztút kiildjiik harcos 
lenen1m•észeti Ftii,lwtu ,wgytermJ- iidt•iizletii11ket a szoujet müuészek
ben iize111ei11k d"lgozói ré.�zére. [; rzek 1;s azok11ak a hös szoujet ka
h1111.(f.'ersenyii11kp11 is, mint min- /012úk11ak. akik életük kockáztatásá
mindeniitt mintaképül úl/itolluk dol- ;.•al, t•ériik h11//atásaval meghozták 
{!.vzói11k11ak u szv;;jet 1111foészetet. részünkre a szabadságot és a sza
,\lint. ahogy az egész vilcigu11 a badsá{!._r{al ea.1Jiitl a müuelödéshez 
ha!atlá emberiség mindenben az t•alú tehetóséget. 
é/�11jú_ró S�ovj1;t1111iút, i!lelt•e annak r hangt·ersenyiinkön közreműkö
p1 ldaJut ku;;e/1. c_sak ok �1111/atha�- döl/ a Szovje/111zióbwi is már ven
ru!k utat _az ,gazt szonaltsta mu- dégszerepe/t Garay György hegedú.
r·es�et fele is. • _ müt•ész. aki nagy felkészültséggel 

!.zen u hu11g,.'erse11yw1ko11 a é, mür•úsze/tel adta e/ö Csaj-
z�JUJe! �eneiroda!om három ra;yo- kot• zkij hegedüt•ersenyét, melyet 

gu 1111a•et 11Z11/a1itlk be „ do�go�ouzk- ,wgy átérzéssel to/mcía;o/1 a . hall• rwk. lll('/yeke11 k
'.
•reoz(tfl , erzekette- gutóság,wk. \ 'alósúggal eleven sza

ttk a "!1gy Szot'Jelf!n.'° es _a_ mu- t•akként adta elö Csajkovszkij 
gyar ne_p n?gy bc1_;at1a, Sztubn e_lv- munda11ivalójút, az orosz nép nagy 
/ars 1rar1_t c>rzetf uszllltc sze�etetun- problémáit és hegediijének minde,i 
kel . . lz�!ankat es raga.�zk?das1111kat ukkordja nyomán érezni lehetett 
a re _wnkr� mcg_udo/t ,•r/ekes szu; azt. /rogy a müvészi 111unká1,ak az 
úa'.Jsaqunkert. Zene.karunk tag1cu egyetemes proletúrmwzka részévé 
ufrreztek ennek az 11111zep1 ha11rraer- kell válni. Ebben a szel/emberi 
,err!Jne� je/�ntöségét és . ludcí�uk hangzott el ez a lzw1g,•er.,enyü11k 
leg,,wat adtak ugy egye11e11ke11t, és továbbra is ebben a szellemben min_t cgyül/esc11, és �z _tett�• lehe- k1uú11j1tk szolgálni pártunk kultúr• 1,1we azt, hugy l<!/Jcs1111!_e11p11'.1k el- prr,grammjút és annak egyik fon
erte a legmaga.rnúb muveszi fokot. fos részét, a népnevelést. 

A ze11ekari müt•ek szi11po111pús 
l'ioadá,án kere ztül kivánw1k har
rns katonái lenni a uilá{!. bé/1éjé-
11ek. dolgozó nepiink mü;;e/ödósé-
11ek. [zen keresztül kivúnjuk k11/
l11rúlis kapcsu/a/ai11kat ki111élyíteni 1 

Budapest, 1950 február 28. 

B,1CS S,\NDOR. 
Harmónia Har1guerse1111ze11ekar 

technikai vezetője. 
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Hiányosságoh' 
a t,asutas s�al.s�erve§et niunl.ájában 

R 
ákosi elvtárs a központi ve-
zetőségi ülésen mondott be

szédében Sztálin elvtársat idézte az 
önkritikával, a hibák feltárásával 
kapcsolatban: .,Itt habozni annyit 
jelent, mint megkönnyíteni ellen• 
ségeink munkáját, súlyosbítani 
gyengeségeinket és hibáinkat." 

Rákosi elvtárs kritikáj,a a töme
gektől való elszakadásra, a büro
kratizmusra és a szindikalista jelen
ségekre vonatkozólag nagymérték
ben ráillik a Vasutasok és Hajósok 
Országos Szakszervezetében dol
gozó kommunista elvtársakra is. 

A hibák felfedésével kívánjuk 
megerősítem szakszervezeti mun. 
kánkal 

A Párttól való elszakadás jelei 
világosan megmutatkoxtak abban 
.az időszakban is, amikor még nem 
volt létrehozva a Vasútpolitikal 
Osztály, - hanem lényegében a 
nagybudapesti Vasutas Pártszerve
zet irányította a vasút pártmunká
ját. Igyekeztünk „függetleníteni" 
magunkat a nagybudapesti párt
szervezettől azzal, hogy mi orszá
gos szerv vagyunk és nekünk a 
Nagybudapesti Vasutas Pártszerve
zet nem adhat irányelveket a 
munka végzésére. Megmutatkoztak 
a Vasútpolitikai Osztály megalaku
lása után, amíkor funkcionáriusi 
halásköriinket megcsorbítva láttuk 
a Vasútpo!itikai Osztály mú'ködése 
által és féltékenyek voltunk. De 
megmutatkozott abban is, hogy a 
Vasútpolitikai Osztállyal közösen 
hozott határozatokat pártszerűtle
niil kritizáltuk és sok esetben késve 
hajtottuk végre és ezt nem közöltük 
a Vasútpolitikaf Osztállyal, hanem 
igyekeztünk elkenni a dolgokat. 

Megmutatkozott abban is, 
hogy a szakszervezeti mun

kát többre becsültük, mint pártszer. 
vezeteink munkáját, lebecsiiltük a 
Párt élcsapat- és vezető szerepét. 
Elfelejtettük, hogy feladatainkat 
minden esetben a P/Í-rt irányításá
val és segítségével tudjuk csak el
végezni és a munkánkban mutat
kozó eredmények a Párt célkitüzé. 
seit segítik elő. Nem figyeltünk fel 
kellő mé1 tékben azokra a pártsze
rütlen jelenségekre, amelyek a helyi 
pártszervezetek és az üzemi bizott
ságok m[íködésr. közben felmerültek. 
Mi formálisan beszédeinkben ki
domborítottuk szerveink felé a Párt 
vezető szerepét minden esetben, de 
gyakorlatilag nem igazodtunk ehhez 
teljes mértékben. Nem minden eset. 
ben sikerült idejében leállítanunk 
az üzemi bizottsiig részéről mutat
kozó versengést. ami a pá�tszexvE'
zetek felé megmutatkozott abban is, 
hogy az üzemi bizottsági titkáraink 

Nem harcoltunk, hogy a szakszer-
1 

tudják a munkaversenymozgalmat 
vez�tb�n )7�entkező �ür?,kratizm�sl szélesíteni, mert nem áll rendelke
k1kuszobolJuk. Ellenorzo szervemk zésükre megfelelő mennyiségű 
nem mentek le a dolgozókig. A kfü- munka. A szakvonal részéről járó
ponti apparátusunk politikai mun.. műjavításokban nagyon kicsi a ki
katarsai túlságosan hozzászoktah szabás s így teljesítményük jóval 
az íróasztali munkához, keveset jár- visszaesik. Nem vizsgáltuk meg 
tak ki az üzemekbe és szolgálati he. alaposabban azokat az eseteket, 
lyekre. Legtöbb esetben megeléged- amelyekben feltártuk a hiányossá
tek pusztán a szerveinktöl beérkező gokat s elfogadtuk a „szakmagya. 
papírjelentésekkel. Erre építettük rázatokat". Például megmutatkozott 
fel munkánkat. Az üzemi bizottsá- ez a „2000 tonnás"-bozgalom meg
gok munkájának irányítását dön- indításánál, amikor dolgozóink 
tően a körleveleken keresztül végez. konkrétan mutattak rá olyan jelen
tük. Ez a módszer területi titkársá- ségekre, amelyek az ellenség mun
gainkon is érezhető volt, ahonnan káját jelentették s nem tettünk töb
az irányí_t�s, instrukció_k a�ása te- bet annál, minthogy elfogadtuk 
lefonutas1tasokban merult ki. a szakvonal vezetőjének formális 

Nem figyeltünk fel azokra a je- és üres védekezését az ilyen esetek. 
lenségekre, hogy funkcionáriusaink ben. Nem szorgalmaztuk, hogy a 
a dolgozó tömegek nélkül oldják �z?,kvonal_i vezetés a -�erveket kellő 
meg feladataikat. Elmulasztották 1doben _leiuttassa az uzemekhez, a 
alapszerveink a rendes beszámoló- dolgozokhoz. 
kat, sok esetben m(,g a bizalmi
hálózatot sem értesítették a szak. 
szervezet elcítt álló feladatokról. 
Ennek következménye volt egyes 
akciók sikertelensége. Szakszerve
zeti központunk bürokratikus ren
delkezéseit, a körlevelek által adott 
utasításokat alsóbb szerveink nem 
minden esetben hajtották végre és 
ezek a hibák megtörténhették, mert 
ellenőrzésünk túlságo$an laza volt. 
A tömegekkel való laza kapcsolat 
megi:nutatkozott abban is, hogy köz
pontunk által kiadott teendők -
akciók végrehajtása szempontjából 
- csak az üzemi bizottságokig ju. 
toltak le. üzemi bizottságaink elsza
kadása nemcsak a dolgozó tömegek 
felé mutatkozott meg, hanem meg. 
mutatkozott a szakszervezeti köz
ponttól való elszakadásban is. Példa 
erre az :Északi-Főműhely Üzl"mi bi
zottságának esete, ahol megtörtént 
az, hogy előbb értesült a szakszer
vezeti központ a hiányosságokról, 
mint a helyi üzemi bizottság. Mikor 
ezekre a hiányosságokra közpon
tunk rámutatott, olyan megnyilvá
nulás történt az üzemi bizottság 
részéről, mintha a főműhely dol
gozói kőzöf! besúgók volnának. 
akik nem az üzemi bizottságot ér
tesítik a hibákról, hanem egyenesen 
a központot. 

Az ellenség munkája nagymér
tékben megmutatkozott a most le
zajlott bérrendezéssel kapcsolatban. 
Szóban gyakran hangoztattuk, hogy 
az ellenség támadása a bérrende
zéssel kapcsolatban várható több 
fronton - amikor pedig a támadás 
bekövetkezett - nem tettünk hat
hatós intézkedéseket e támadások 
visszaverésére. Nem lepleztük le az 
ellenséget, különböző területeken 
nem figyeltük azokat a jelensége
ket, hogy üzemi bizottságaink bele
estek a tömeg uszályába és kiszol
gálóivá váltak az ellenség propa
gandájának. 

Az éberség területén a legele-
mibb hiányosságok mutat. 

koznak meg szakszervezeti közpon
tunkban. Egves osztályokon elzárat
lan iratokat találtunk az íróasztalo
kon, sőt megtörtént, hogy a bélyeg. 
zőket is kint hagyták. Sok esetben 
megmutatkozott a kellő éberség
hiánya a szakvonali vezetés felé 
gyakorolt ellenőrzésben is. Min
den ellenőrzés nélkül hagytuk a 
szakvonali vezetést, csak akkor 
figyeltünk fel arra, bogy a rende}P. 
tek mögött meghúzódhat az ellen
ség aknamunkája is. amikor dolga. 
zóinkböl e rendeletek nagy ellenk"
zést váltottak ki. 

Központi szerveinknél (Köz-
ponti Vezetőség, Végrehajtó 

Bizottság) a munkák során nem 
fejlődött ki a kritika, önkritika, 
kollektív szellem és ez nagymér
tékben megnehezítette munkánkat. 
Ha elhangzott is kritika, a meg. 
kritizáltak személyi támadásnak 
vélték és minden esetben tiltakozás
szerűen utasították vissza. Kritiká. 
val nem fordultunk a MAV szak
vonali vezetése felé sem, nem vetet. 
tük fel azokat a hiányosságokat, 
melyek a szakvonali vezetésben mu
tatkoznak meg. Igy, szaklapunk: a 
,.Közlekedés "sem foglalkozott bírá. 
lólag a szakszervezeti és a szak-
vonali munkával. Osztályaink 
együttműködésében meglehetősen 

a kérdést úgy állították be, hogy Nem voltunk éberek például 
sokkal fejleltebhek vagyunk, mint a olyan jelenségekkel kapcso-

nagy hiányosságok mutatkoznak 
meg, sőt előfordult az is, hogy sze
mélyes ellentétek, nézeteltérések 
születtek meg egy-egy hiányos 
munka elvégzésekor. Ez a hiányos
ság legdöntőbben mutatkozott meg 
egyik legfontosabb osztályunk: a 
Termelési Osztály munkájában. A 
Termelési Osztály hiányosságait 
több esetben feltártuk, de a 
hiányosságok feltárása után, ennél 
többet a munka megjavítása érde. 
kében nem igen tettünk és így az 
volt a helyzet, hogy központunk 
többi osztályainak helytelen és 
rossz munkája, a termelés kérdé
sének elhanyagolása, - a Terme. 
lési Osztály rossz munkájában csú. 
csosodott ki. Nem foglalkoztunk 
teljes egészében a munkaverseny-

párttitkár, - a mi üzemi bizottsá- latban, hogy járómüjavítóinknát 
gunk jóval erősebb, mint a párl-

1 
nagyarányú belső munkanélküliség 

szervezet és így a vezetés ezek sze mutatkozik meg :. a dolgozók köré
rint csak a mi kezünkben lehet ben általános a pan·asz, hogy nem 

,I' 

mozgalom nagyarányú kifejleszté
sével. (Egyéni-, brigádverseny, 
„2000 tonnás"-mozgalom, az „500 
kilométeresek" és a sztahánovis
táink mozgalfl}a.) Nem fordítottunk 
kellő gondot a műszaki értelmiségi 
dolgozókra. Műszaki értelmiségi 
csoportjaink megalakulásuk óta 
szakszervezeti központunk részéről 
nem nagyon kaptak támogatást, 
hiányosan ismerjük őket, nem ellen. 
őriztük és nem nyujtottunk segítsé. 
get munkájukhoz. Nem ügyeltünk 
arra, hogy a termelési vonalon az 
ifjúság megfelelő számban legyen 
bekapcsolva és kezdeményezőkként 
szerepeljenek az összes üzemekben. 
Elhanyagoltuk a nők bekapcsolását 
a swcialista munkaversenyekbe. 

A mult évben történt üzemi 
bizottsági választások óta 

nagyarányú volt a fluktuáció az 
üze>mi bizottságoknál. Nem gondos
kodtunk arról, hogy a leváltott 
üzemi bizottsági tagok helyébe a 
dolgozók jóváhagyásával állítsuk 
be az új kádereket. Nem törődtünk 
azzal, hogy mi a véleményük a 
tagoknak az új funkcionáriusokról, 
ilven esetek sorozatosan előfordul
tik például a makói műhelyi, az 
északi-iütőházi, MAY-kórházi s a 
váci üzemi bizottsági titkár, az 
északi-fűtőházi termelési felelős 
esetében. 
A hiányosságok nagyrésze be-

tudható annak, hogy szak
szervezeti központunk és appará
tusunk funkcionáriusainak elméleti 
színv0nala alacsony. A tanulást 
formálisnak tekintettük. Csak azért 
tanultunk. mert Pártunk hatá
rozata kötelezővé tette a tanu
lást. Nem láttuk világosan, hogy 
elméleti tudásunk fejlődése az el
mélet és gyakorlat összekapcsolása 
hatalmas segítséget jelent munkánk 
vitelében. Hogy mennyire formális
nak tekintettük az egyéni tanulás 
kérdését, megmutatkozik abban is, 
hogy politikai munkatársaink,a szak
szervezeti központ vezetősége által 
engedélyezett hetenkénti félnapos 
tanulási időt nem használták arra, 
hogy tudásukat fejlesszék, hanem 
igyekeztek munka ürügyével a tanu
lástól távolmaradni. Az oktatás 
újonnan való átszervezése során 
számos munkatársunk kimaradt az 
egyéni tanulásból. A kimaradt elv
társakban sem volt meg a törekvés, 
hogy ezt a mulasztást pótolják. 

Nem tanulmányoztuk kellő mér
tékben a hatalmas Szovjetunió szak
szervezeteinek gazdag tapasztala
tait azzal, hogy ezt a gyakorlati 
munkában felhasználjuk, alsóbb 
szerveinkkel is megismertessük, 
hogy munkájukban ezen keresztül 
jelentős javulást érhessenek el. A 
hős szovjet vasutasok sztahánovista 
módszereit nem tanulmányoztuk 
eléggé és így tapasztalataikat sf-m 
terjesztettük széles körben. 

Ahhoz, hogy munkánkat meg
javítsuk, elsősorban szükséges a 
Pártunk politikájának határozottabb 
alátámasztása szakszervezetünk ré-

l(észüljünl'" APBILIS 4. 

széről. Ennek érdekében a Vasút
politikai Osztállyal való szoros 
együttműködés, hogy a Párt, a 
Vasútpolitikai Osztíily hat<írozatait 
időben és maradéktalanul végre
hajtsuk. 

Központunkban, középszerveink-
nél és üzemeinkben még fo. 

kozottabban tudatosítjuk a Párt 
vezető szerepét, s k1méletlenül eljá
runk azon funkcionári11saink ellen, 
akik lebecsülik a Párt vezető sze
repét és pártszerütlen magatartást 
tanusítanak. 

Szilárd elhatározásunk, hogy a 
dicsőséges Szovjetunió szakszerve
zefeinek munkáját behatóan tanul
mányozzuk, s ::;azdag tapasztalatai• 
kat gyakorlati munkánkban felhasz
náljuk és követjük a hős sztaháno
vista vasutasokat. 

A jövóöen csökkentj1ik az admi
nisztrácíós munkát, a túlzott leve
lezést, a telefon és a körlevelek út
ján történő utasításokat. Fokozzuk 
az üzemek látogatását és hatékony
nyá le-,sziik ellenőrzésünket. 

Fokozzuk az ébersé:g-et és meg
tesszük a szükséges intézlml�seket 
azokkal szemben. akik az éberség 
legelemibb szabályait megsértik. A 
legkisebb szakvonali mulas1.tást is 
kivizsgáljuk, hogy nincs-e benne az 
r llenség keze. 

A szocialista bérezés elvét foko
-,,tt neveliímunkával tudatosítjuk. 

önkritika és kritik;i gyakorlá-
sán keresztül tanitiuk és ne

veljük kádereinket a hibák kiküszö
bölésére. Szakszervezetünk egyik 
döntő feladata: építő kritika alk;,J
mazása a szakvonal felé melvet 
�yakorlatban és laounkon, 'a Knzlc
kedésen keresztül fogunk alkal
viazni. 

Megvalósítjuk a szakszervezeti 
demokráciát kádereink funkcióha 
helyezésekor. 

A bizalmi hálózat aktivizálás�n 
keresztül biztosítjuk az tizemi bi
zottságoknak a tömegekkel való szo· 
ros kapcsolatát. 

Megvalósítjuk Pártunk határoza
tát az elméleti színvonal emelésével 
kapcsolatban, hogy ezáltal meg
könnyítsük kádereink gyakorlati 
munkáját. 

Rákosi elvtárs beszéde mély nyo
mokat hagyott minden íunkcioná
riusunk gondolkodásában. Meg
fogadtuk, hogy munkánkban Pár
tunk vezetésével mindenkor alkal
mazzuk a kritika és önkritika fegy
verét. Dolgozóinkban mégjobban 
elősegítjük Pártunk szeretetének és 
megbecsülésének elmélyítését, hogy 
annak útmutatása nyomán minél 
iobb alkotómunkával, járuljunk 
hozzá az ötéves terv {!vőzelméhez, 
a szocializmus építéséhez. 

A Vasutasok és Hajósok 
Országos Szakszervezefének 

Központi Vezetősége 

haz·ánk f elszahadításának méltó megünneplésere ! 
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SZTADÁNOVIS'i. 
ÚJÍTÓINK MUNKÁBAN 

150 %•1iAI-" TÚL TELJESÍTE1'1 
Hogyan alakítottuk át 

Lengyel .,-l�társ bes!IISÚnsolója a f�•reno-,.r.osl fűcőluizban 
régi esztergapadiaink:at gyorsvágásra 

A Budapest-Ferencvárosi f!itöház 
dolg.:,�.,í m�rcius 9-én tatották meg 
termelési érteke�letüket. 

Az értekezieten Lengyel József fó. 
mozdonyvezető-élmunkás, a szakma 
legjobb dolgozója tartotta meg beszá
molóját a Sztahánovisták 1. Országos 
Tanácskozásáról. 

-'- Elmond/uztom, hagy elértem azt, 
amtt a mu/t rendszerben mégcsak ál
modni sem mertem. Az ott jelen volt 
élmunkás-dolgozók, eredményeikről be
szárn�llak a Magyar Dolgozók Pártja 
Vezetőségének és az egész dolgozó 
magyar népnek. E/mondották. hogyan 
érték el azokat az eredményeket, mi
lyen célokat Uíz!ek ki maguk elé és 
mik uoltak azok az okok. amelyek 
munAűj,:k jobb teljesítésében aka
dályozták öket. 

- E három kérdés megtárgyalása 
fo�laik0ztatfa a mag,;ar Sztahánovis
ták I. Országos Tanácskozását és leg
főképpen az, hogy munkahelyeinkre 
vissza!6rve, maid hogyan adjunk még 
nagyobb lendiUetet a Szltű.ánov-moz
galomnak? 

- Ezért {tt, erről • helyről is, a 
Sz/ahánov-értekezlet tapasztalatai után 
és szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs 
iránymutatása alapján - nyomatéko
san fclhíuom a figyelmüket azokll,[lk 
az elvtársaknak, akik a temielésben 
kimagasló eredmér..11eket értek eJ, hogy 
munkamódszereiket és tapasztalataikat 
fílt,őházunknál, de azon túlmeni>leg, 
tapasz/a/atcs&re és munkamádszerál
adás keretében do/{!czóink széles tö
megeinek a,1ják át. így >általános emel
kedést érhetünk el a termelés vonalé.ni 

- Harcolni kell az önteltség ellen. 
amel11 számos esetben megmutatkozik 
azoknál a kimagasló eredményt elért 
dolgozó.�nál. akik eredményeik folytán 
élmunkások lettek. Ezek a dolgozók 
igyekeznek tudásukat maguknak meg
tartani, hog!! így babéraikon üfoe 
�biztosíthassák" maguknak ezt a ki· 
tüntetést. liel_qtelenül teszik. mert nem 
lehet szocializmust e.rwes embereknek 
építeni, azt nek,lnk f.:ollekti<'an, kom
munista önttulattal kell felépítenünk. 

- Ezért felt6tlenül fontos, hog11 a 
bizalmiak és a nép11euelök akik 
ezekben a kérdés•kben nem a Legjobb 
felvilágosító munkát folytatták - teljes 
/e11dülett.el és minden tudással támo
gassák fütöházunknál a sztahánouista
mozga/mat. 

- Feladataink megoldásához min
denben és mindenkor a legnagyobb 
segítséget a baráti Szovjetunió adja. 
Ez bizonyosodott be a szta!ufoouista 
értekezleten is a sZ1Jvjet sz/Jahtlnovisták 
felsz/Jla1ásaiból, ennek a baráti e_qyütf
mílködésnek és segítenakarásna1i volt 
élő bizo11yitéka a nálunk járt P á 
n y  i n elt'társ. 

Lengyel elvtárs ezután részletesen 
is beszámolt dolgozólársainak a szla
hánovisla értekezlet lefolyásáröJ és 
annak eredmén,eiről. Beszéde befeje
zéséül p_dig- vatlait kötelezettségeinek 
teljesiléséröl adott súmot. 

- Aprilis 4-re, hazánk felszabadu
lásának ötödik l:ufordulóiára az előírt 
tervet százszázalél!kal túifeljesítem és 
miw'eri h611ap tervét - 1950 vé�éig -
160 százalé!1kal fogom túlteljesÍ/eni. 
A javítási költsé1<e.!1.et, ami eddig 500 
-700 forínt ooli, 250-400 forintra 
fogom csökkenteni. Ezzel kapcsolatban 
fogadom és vállalom, hogy táprilis 4-re 
a fűtőház dolgo::óinak és brigádjainak 
átadom munkamódszereimet és tapasz
talataimat. hog11 az itt felsorolt ered
mém;ef,et a ftltóház minden dolgozója 
hazdnk fclszal1adulásának ötödik év
fordulójára elérje! 

A riogv tel0zéssel fog-adott beszá
molót 1-,,vakran szakította félbe a dol
gozók lelkesedése. S:,kszor és Jellresen 
éltették a magvar nép nagy barátját, 
Sztálin eh·társat, a b.:nnünket felsza
badító dicsőséges Vörös Hadseregei, 
nagy Pártunkat, tanít�mes!erilnket és 
bölcs vezérünket, Rákosi .Mátyas elv
társat. 

Ezután felszólal ások következtek. 
Elsőnek Gál Lajos 013-!itkár mondo!I 
köszönetet Lenqyct ei\'lárs beszámoló
jáért és építő kritikájáért. Rámutatott 
arra, hogyha mi, vasútas::,k lemara
dunk ötéves terYünk ránkeső részének 
teljesítésével, akkor ezzel egész ipa
runk tervmunkáját megb<'nítjuk. 

Póth elvtárs is helyesli a mozgalmi 
funkcic-náriusok és bizalmiak munkája 
fö!ött gyakorolt kritikát és a vil l amos
műhely nevében vállalja, hogy az áp
rilisi tervet már április hó 4-re telje
sítik és az önkölts�get 5 száza!.'.kkal 
csökkentik. !gy kívánnak hozzá iárulni 
hazánk felsza�adításának ötödik év
fordulója méltó mcgihnep!éséhez. 

Pintér elvtár�nő, a fiókmíir.elvi iroda 
nevében vál lal  ja �prilis 4-re a kocsi
Es moztlonyjavító liókműhelyek. vala-

mint a kocsimosó teljesítményi adatai. elvtársak mind munkafelajiiniá5sal ké-
nak 1950 január l -től i,-alikus ábrá- szülnek április 4-e méltó megünneplé- Szerkesztő Elotárs! Most, amikor a 
zolását. Eziiltal a dolgoz,.ík világos sére. szocia lista termelés e�clig el nem é:t 
I • t k k J · t , . ·t · .. k · magas csúcsokat ért el, mi a <epe apna 1av1 e,Jesi menyn Gajdóczi elvtárs a népnevelők és a .\\A\'AUT-nál nem tudtunk ilyen kiIT'a-a!akulásáról. Ezzel elősegítik az egyé- b"1za l.m1·ak ne,•e·b0n i1elyesl1' Lengyel · d · k t 1 • · · J I t " bbi k" 1 " ga�lo ere menye ·e e ern1. 
�/té:r_n caversenye ' ova isze e- elvtárs kritikáját és ígéretet tesz a l(ezdlük kutatni, hogy mi i6 leh�1 

Lőcse/ elvtárs 8 szocialista munka- mulasztásokból adódott hiányosságok az oka? 
Yersenyek kiszélesítésének jelentösé[l'é- teljes meg-szüntetésére.. Hamarosan rájöttünk, hogy a hibái-'" nem a dolgozók hibái, hanem J!3Deink ró! és fontosságáról beszél. Az ,.500-as Pásztor elvtárs párhúzamot von a korszeríitlen volta, amely akadályozza mozgalmat" ismerteti és vázolja a magasabbrcndü swcialista termelés és a termelés fokozását. NagyoDb ig{;nybekezdeti nehézségeket és akadályokat. a kizsákmányoló kapitalista termelés vétel esetén gépeillk felmondták a !(éri a vezetőséget, hogy járjon közre közfüt. Rávilágít arra, hogy érd!,mes szolgálatot. Azonkívül hetenként 5-6 Politikai Osztályunlrnál, hogy a még jól dolgoznunk saját jövőnk érd0l.ében! óra mu:ikaidökiesést jelentett a szíjak ma is fennálló akadályokat szüntessék Dolgozóink között mé(! mindig akLd- varrá�,1, amely renrfö,-ül _rossz halásmeg. Lengyel elvtárs fe!aiánlását és · nak oiyar.ok, aicik nem alrnr•ák mer- sal rnl l  a i·ersenv szellemere. 11 ayorsteljesitményi váBalását 1950. év végéig érteni, hOJ:!Y mind�n saját érdekünkbc� c•ágás bevezetése lehetetlen volt, mimagáévá teszi. történik. Az „500-as mozgalom" vel gépeink fordulatszáma még a régi 

Bártfai elvtárs a lakatosok nevében fontosságát és a S zovjetunió ez
dlla!ja, hogy az iipriíis hóra tervbe- zel kapcsolatos eredményeit ismer
vett réiszlegvizsgákat április 4-re ma- teli, kollektív meg-valósítását vázolja, 
radéktalanul elvég-zik. - A kül- és be!p')Jilikhal való fog-

K.ozári elvtárs az esztergályosok ne- lalkozás fontosságát hangsúlyozza. 
vében csatlakozik Bártfai elvtárs A további felszólalások i, mind ha-
munkafela jánlásához. zánk felszabadulás.inak ötödik évfor

Csabai elvtárs vállalja, hogy a sztá- du!6jával foglalkoznak és Jelkeshangú llni m!1szak alatt elért 4&1 százalékos 
eredménvét április 4-re 550 százalékra munkafelajánlásokró! szólnak. 
emeli. Sztahánovista munkamódszerét Az értekezlet utolsó pontjaként Len
többi dolgozótársainak átadja, hogy gyel elvtárs válaszol a hozzá intézett 
ezzel is hathatósan hozzájáruljon ha- kérdésekre és kéri az eh·társakal, hogy 
zánk felszabadulása ötödik évforduló- a termelés melleit. szabad irlejfkben 
jának méltó megünnepléséhez. látogassák a szovjet filmeket és olvas-

Fekete elvtárs a westing--lakatosok sák a szovjet irod�lmat, mert tanílá
nevében csatlakozik Bártfai elvtárs 

l 
suk, igazságuk maradandó nyomot hagy 

felajánlásához. bennünk, amelv munkánkban is mcg
Sziklai, Bodicsi, Dl6s. Vörös, /(eébe fog mutatkozni. 

Csiszár Imre lakatos: 
Nagy megelégedéssel olvastam� 

hogy a Szakszervezeti Világszövetség megszakította 
kapcsolatait a titóista jugoszláv szakszervezeti 

vezetőkkel 
,,T. SzerkesztiJ Elvfarsl a l(özleke

dés legutóbbi számában olvastam Szu
nyog- László miskolci szaktársam leve
lét, amelyben mag-a és d,lg-ozótársai 
nevében csatlakozott a Szaktanács feb
ruár 23-án hozott javaslatához, amely_ 
ben követeltük, hogy a jug-oszláv ál
szakszervezeteket zárják ki a Világ-
szövetség- kebeléből. 

Annál nag-yobb örömmel és meg-elé
g-edéssel olvastuk itt, a MAV hídmühe
lyében, dolgozó társaimmal, hog-y a 
moszkvai rádió 34 fentiekkel kapcsolat
ban jó hírt mondott számunkra. A 
Szakszervezeti Világszövetség Titkár
sága az elmült napokban tartott érte
kezletén megvitatta a magyar, lengyel, 
francia, román, bolgár szak�zervezeti 
szövetségek követeléseit, amelyekben 
leleplezi Gyuró Szalaj, a Ju1ro,zláv 
Szakszervezeti Szövetség elnökének, 
valamint cinkosainak, a jugoszláv mun
kásosztály és a nemzetközi szakszer
vezeti egység ellen irányuló bomlasztó 
és provokatív tevékenységét. 

A Szakszervezeti Világszövetség 
Titkársága megáHnpftotta, hogy ezek 
az „urak" és bandájuk a jugoszláv 
szakszervezeti mozgalmon belül, a 

Titó-Rankovks fasiszta-rendszer cln
kosaL Eppen ezért a Szakszervezeti 
Világszövetség Titkársága megszakít 
mindm kapcsolatot velük és javasolja 
a Végrehajtó Irodának és Bizottsága· 
nak: vonja meg Szalajtól a Szakszer
vezeti Világszövetség végrehajtóbizott· 
sága tagságának megtisztelő címét. 

Minket, mag-yar munkásohat, ug-yan
cs11k nagy meg-elegedéssel tölt el az a 
lény, hog-y a Szakszervezeti Világsz;i· 
velség Titkársága hangoztatta, hogy a 
kizárás semmtképpen sem irányul a 
Jugoszláv munkásosztály ellen. 

Mi, magyar munkások bízunk abban. 
hogy a Jug-o,zláv munkásosztály tudni 
fog-ja a módját, miként szabaduljon 
meg az árulóktól és mfüént állitsa is
mét l1elyre Jugoszlávlában a szabad, 
demokratikus szakszervezeti mozl(al· 
mai. 

Eljen a mag-yar munkásosztály, a 
Magyar Dolgozók Pártja, a magyar 
dolgozó nép szeretett vez�re, Rál.osi 
Máty.ás elvtársi Eljen a hatalmas 
Szov jdunió, békénk, füg-getlenségünk, 
szabadságunk oltalmazója! t1Jen a 
Szakszervezeti Világszövetségi 

Csiszár Imre lakatos sic. 
MA V hídmühely." 

Felavatták a Budapesti MÁV Igazgatóság 
l\INDSZ <"soportja zászlaját 

.,Március 8-án. a Nemzetközi Nö
napon ünnepélyes taggyűlést tartot
tunk. 

még fokozottabban kapcsolódunk be a 
termelésbe, az önkö!tség-csökkentésbe, 
a Sztahánov-mozgalomba. 

szerszámacél. késekre YOlt méret�. 
A hibákat tehát megláttuk, hol kel1 

,iegitcni.  
Oss:r.ehívtult a dolgozókat és meg

beszélve velük a teendőket, hozzálát
tunk egy lehetetlennek látszó feladat 
megoldásához: régi, elavult rend• 
szerű gépeinkböl olyan gépeket építeni, 
meiyek az úi termelési módszereket 
ált>éue, uersenyképes�k lesznek, még 
a modern gépekkel is. 

Nehéz feladat volt. Sobn meddő 
kísérletnek tartották, ami csak fölösle
gesen emészti a munkaidőt. Ez azon
ban nem riasztott el bennünket a 
mcgvalósításálól. Annál is inkább 
nem, mivel a szovjet Szlahánov-moz
galom kezdeti nehézségeit ismerve, 
tudtuk azt, hogy olt i& lehetetlennek 

Ez a nap egyben frontáttörés is 
volt. A jelenlévő nödolgozók legna
gyobb százaléka szellemi dolgozó, akik 
[�!szabadulásunk ötödik évfordulójára, 
hálából a jobb és szebb életért, tgy
másután tettek felajánlásokat. Ez 11 a 
napon, a már szép eredményeket elért 
200-as nöi brigád mellett egy újabb 
női brig-ád alakull 150 százalékos tel
jesítmény vállalással, akik hangsú· 
!yozlák, hogy április 4-re m�g ezt a 
teljesítményüket is to,;ábbíckozzák. 
Hosszú sorokban jelentkeztek a többi 
nőosztály dolgozói. Egymásután kér• 
tek szót és munka[elajánlásaik melleit 
egyszerű. de annál melegebb szavak
kal köszönték meg a hatalmas Szov
jetunió segítségét és tettek ígéretet 
arra, hogy méllók lesznek a Párt bi
zalmára, a magyar nép szeretett vezé
rének, Rákosi elvtársnak bizalmára, 

A munkafe!ajánlások után követke
zett a zászlóavatás. A zászlóanyai 
tisztet Bebrits Lajosné asszonytársnő 
látta el. Beszédében rámutatott azokra ,� ..-

Mi, nődolgozók - hangoztatták -

a fekdelnkra, amik a vasutas asszo-
nyokra várnak. !líéo- nem foglalták el •J l �tszó _feladatok mego_ldií�ával hoztak 

• . � • .. /! Ietre bamulalos eredmenyeket. sumaranvuknak megtelelöen helyuket A gondolatok tömegéből alakult ki 
a vasútüzem vezetésében. a munkaver- terviink. 
, :wekben. de már vannak szép ered- Első megállapításaink nyomár rájöt
ménveink - mondotta Btbritsné. - tünk arra, hogy a /apos szijmcghaJ

túsl fel kell cserélni ékszíjmeghajtásra, 
ami kiküszöböli a szíjak rongálódásál, 
valamint a több szij alkalmazása lehe. 
tővé teszi a nagyobb ig-énybevétell 
Itt persze felmerült a probléma, amely 
a fordulatszámok változtatásából adó

Van már női mozdonvvezető jelöltünk, 
kiképzés alatt á Inak a női forgalmis
ták, á l lomásfőnökök. A nők bebizonyí
tották, hogy ugyanolyan jól megállják 
helyüket a munka frontján, 
háztartásban. 

mint a dott. Körülnéztünk és felvetődött a 

Lelkes hangulatú taggyíílé6, amelyet 
a Nerrizetközi Nőnap ünnepségével 
kap,soltunk össze, még sokáig emléke-
zetes marad va!amenmiünk sz.írnám. 

A Budapesti MAV Igazgatóság 
MNDSZ csoportja." 

kc'rdés, mi lenne, ha autó-sebessi!gval
lót iktatnánk közbe. Merész gondolat 
volt, de helyes. üzemünkben számos 
kiselejtezett sebességváltó található, 
ami régi. esetleg már nemlé1·ő típusú 
kocsikból maradt meg egészen jó ;íJ. 
lapotban. Ezzel megoldódott a fnrr.!u
/alszám gyors változtatása is. Min
den gépen meg[elelő erősségű motor 

alkalmazásával tehát tervünk készen 
volt. Minden átalakítást igyekeztünk 
üzemiinl:ön b�lül elvégezni, 

Ezek után !állunk a munkához. Azt 
a gépet ve!\ük elöször munkáha, 
amellyel eddig a legtöbb baj volt. Az 
eddigi 500 fordulatszámot 900-ra kí
,·ánluk felemelni. A szijtárcsákat alu
míniumból készítettük és úgy méret
tük, hogy a kívánt fordulatszámot 
kapjuk. A motort a sebességváltó alá 
két U-vasból és a sebe,s6gválló alak. 
jához méretezett és a lakított kazán
lemezbií! erlísitet(ük. úgy, hogy a tá
volváltoztatha(ó Jegyen a szíjak kifeszí
tése céljából. A gép szíjlárcsájából 
laposvasból haj!ilott, majd esztergált 
szijtárcsát i llesztettünk úgy, hogy a1 

melegen ráhl'.lzva, ott megmaradjon. A1 
egész szerkezetet oldható csavarok
kal fogtuk [el. 

Elérkezett «2 illdulá.s pillanata. 
Mindenki feszült érdeklődéssel fi

gyelt, megindult a gép és a befogott 
anyagból pirosan, kéken vált le a for
gács, jelezve azt, hogy nagy vágási 
sebességgel dolgozik. Az első próbál
gatások után kiderült, hogy 200-300 
méteres vágósebesség mellett I mm 
előtolással, amit . .eddig nem is l ehetett 
megkísérelni, most minden megeről
tetés nélkül megy. Ma már ez nem 
megy eseményszámba nálunk. 

A:z áfa/akítás • várakozáson felül 
sikerült. 

Azóta löbb i:épet átalakítottunk és 

ez meg ís látszik a termelés eme!kl'
désén. Azoknak a dolgozókn3k, akik az 
átalakított gépeken dolgoznak, teljesít
ményük ugr .\sszcr(íen mcgnövékedelt. 

És születtek ezek azért, meri meg
értve az idők szavát és tudva azt, 
hogy minden újítás és minden, ami 
a fej lődést szolgálja, egy tégla a szo
cializmus építésében. Ugy érezzük, 
hogy azzal a sok jóval, amit nékünk 
az épülő szocializmusunk most és a 
jövó'ben nyujt - kötelez bennünket. 

Kötelességeinket pedig maradék nél
kül teljesíteni fogjuk! 

Elvtársi üdvözlettel: 
K.elemen Pál s. k. 

élmunkás csoportvezető, 
I akab I ános s. k. 

lakatos, 
Sza/ád.l/ Károly s. k. 

műhelyvezető-helyettes. 
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�IÁBCIUS 15 
E M L É K E Z E T E 

M árcius 15-én 102. évfordulóját 

Támogassuk a dolgozó 
parasztságot a tavaszi 

munkák elvégzésében 
ünnepeltük a forradalom és 

a szabadságharc kezdetének. El
mondhatjuk, hogy történelmünk 
egyik legnagyobb pi l lanatát ünne
peltük, a nagy ébredést, évszázados 
politikai és szellemi béklyók széttö
rését. Petófit. Táncsicsot, Kossuth-ot 
ünnepeltük, a 48-as forradalom 
élenj áróit. 

helyzetünket a haladó erők döntő 
fölénye jellemzi. A nemzetközi 
reakció mai képviselői azonban egy 
új h áború kirobbantásával próbál
nak menekülni válságos helyzetük
ből. Eppen ezért az új, a kizsákmá
nyolástól mentes és virágzó Ma
gyarország felépítése, a szocial iz
mus megvalósítása, a forradalom 
eredményeinek továbbfejlesztését, 
függetlenségünk védelmét, a nem
zeti egység szorosabbrafűzését és a 
reakcióval való maradéktalan le
számolást ál lítja mint központi fel
adatot előtérbe. 

A kedvező enyhe időjárás lehetővé 
teszi, hogy a napokban nagyobb ará
nyokban meginduljon a mezőgazda
sági munka. A szántások elmunkálá
sát és vetését az ország legtöbb ré
szében már meg is kezdték. VASUTASOK: 

Takács Pál marós (&zakl Jámúíjavft6 NV) felajánlotta, 
hogy április 4-re, ötéves tervének első évi tervét te!jesltl. Lap. 
zártakor augusztus végi tervét teljesítette. 

A polgári történetírás egyáltalá
ban nem emlékszik meg róla, ne
künk azonban elsősorban rá kell 
mutatni a mai munkásosztály ősé
nek, a 48-as pesti proletariátus 
kezdeményező szerepére. 1 02, i l letve 
101  évvel ezelőtt az elmaradt fél
gyarmati Magyarországon a még 
fejletlen munkásosztálynak nem volt 
ereje, hogy döntő befolyást gyako
roljon a szabadságharc menetére. 
De ennek ellenére kezdeményező 
szerepe volt abban, hogy a nemzet 
1 >34.8 őszén behódolás helyett a sza
badságharc útjára lépett. Szeptem
ben 28-án ugyanis a nincstelen tö
meg adta ki a jelszót, hogy „halál 
az árulókra", s hajtotta végre az 
ítéletet Lamberg felett. 

A
z idegen önkényuralommal 
leszámolásnak az alapvető po

litikai feltételei voltak, amelynek 
megvalósítására a nemzetnek nem 
volt meg az ereje. H iányzott az az 
osztály, amely biztosíthatta volna 
a forradalom következetes továbbvi
telét. H iányzott a forradalom és a 
szabadságharc szervezett ereje: a 
Párt is, hi ányzott a követendő út és 
a feladatok elméleti tisztázása: a 
forradalom tudományosan kidolgo
zott ideológiája. Se Kossuthnak, se 
a baloldalnak nem volt pártja. A 
baloldal csak egy irodalmi és par
lamenti csoport volt, amelynek nem 
volt szervezett kapcsolata a néppel. 
Ez a baloldal Pest eleste után el
vesztette közvetlen és könnyen moz
gósítható támaszát, a pesti proleta
riátust, de nem volt képes megte
remteni a kapcsolatát a falu népé
vel, hogy ezáltal új bázist biztosít
son politikai működése számára. 

1 849 nem biztosíthatta 1 848 be
fejezésének feltételeit, de örökül 
hagyta ránk azt, hogy ha szabad
ságot akarunk, maradéktalanul le 
kell számolnunk a régi elnyomó 
renddel. örökül hagyta ránk, hogy 
a nemzet íüggetll:nségét és dolgozó 
népének jobb jövőjét csak a dolgozó 
osztályok összefogása és a munkás
osztály vezetése biztosíthatja. Végül 
megmutatta 1 848-49, hogy ha né
pünk nem akar elbukni, akkor a ha
ladás nemzetközi erőivel egyesülve, 
a forradalmi diktatúra erejével kell 
szembenállnia a nép és a haza min
den el lenségével. 

U z 1 848-49-re való emlékezés 
.&'11. nemcsak arra a veszedelem

re figyelmeztet, amelyet a nemzet
közi reakció jelent, hanem mai 
győzhetetlen erőnkre is. Erő, büsz
keség, bátorság forrása számunkra 
ma is, hogy a mérhetetlen egyen
lőtlen harcban becsülettel buktunk 
el, de nagyobb erőt ad az a tudat. 
hogy ma, a győzelem biztonságával 
harcolunk. Mi l liók és mil l iók ébred
nek öntudatra szerte a vil ágon és 
veszik fel a fegyvert az imperializ
mus ellen. Az imperialisták lármá
ját túlharsogják a kommunisták 
vezette dolgozók tíz és tízmi l l iói, 
akik legyűrhetetlen „nemmel" vála
szolnak a háborús uszítók terveire. 

A népnek, a tömegeknek ez a ha
talmas megmozdulása olyan bázis
ra támaszkodik, ami lyen a multban 
sohasem volt: a mérhetetlen ereJu 
és legyőzhetetlen Szovjetunióra. A 
Szovjetunió körül testvéri szövet
ségben tömörülnek a népi demokrá
ciák, s nap mint nap erősödik a 
béke tábora. Az el lenforradalmi 
Európában elszigetelt szabadság
harc Magyarországát le lehetett 
győzni. A népi demokrácia Magyar
országa azonban annak a béketá
bornak tagja, amely legyőzhetetlen, 
mert világméretekben hatalmasabb, 
mint az imperializmus tábora, le
győzhetetlen, mert ügye százmilliók 
legdrágább kincsével : a béke ügyé
vel azonos, legyőzhetetlen, mert a 
nagy Szovjetunió vezeti. 

Március 1 5-e 1 02. évfordulóján 
még biztatóbb jövő, még ked

vezőbb ki látások tárulnak fel dol
gozó népünk előtt, mint valaha is a 
multban. Persze, ez egy p i l lanatig 
sem ok arra, hogy a mult leckéjé
ről megfeledkezzünk. Nem érhetjük 
be azzal, hogy mi a béketáborhoz 
tartozunk s a béketábor oldalán van 
a nagyobb erő - nekünk magunk
nak is hozzá kell járulnunk ahhoz, 
hogy ez az erő még nagyobb le
gyen. Az egyetlen, amit az impe
rialisták megértenek, ami kalandor
politikájuknak gátat vet - a ha
talom, az erő szava. 

I<omoly, nagy jelentősége van a ta
vaszi jó munkának, mert a jól sike
rült vetés a jó termés záloga és az 
id�jében n!gzelt munka biztosítja a 
termés sikerét. Mezőgazdaságunk ter
melését csak úgy tudjuk emelni, ha 
dolgozó parasztságunk jó munkát vé
gez és idejében elvet az összes szán
tókon. 

Mezögazdaságunk termelését emelni 
kell egyrészt azért, mert ezzel emel
kedik a dolgozó parasztság életszín
vonala. mf,srészt, mert csak így tudjuk 
az ipari nyersanyag szükségletet és 
az ipari munkásság egyre nÖ\·ekedö 
élelemszükségleteit kielégíteni. 

A növénytermelés terméseredményei
nek emelésére a minisztertanács hatá
rozatot hozott. Megállapí1qtta ·a leg
iontosabb agrotechnikai eljárások á'
taliínos alkalmazásának szükségessé
g�!. me�jelölte azt a segítséget, amit 
a kormányzat a terméseredm�nyek 
emelésének eléréséhez szükségesnek 
tari és meg-határozta az egyes szek
torokban az elérendő termésnöveke
dés mértékét. Az ál lami gazdaságok
ban a termésál!agot 35 százalékkal, 
termelőszövetkezetekben 25 százalék
kal, az egyénileg dolgozó parasztok
nál 10 százalékkal kei] emelni két év 
alatt .  

Legtöbb helyen ismertették a ter
vet, !elbontották egyénekre, munka
csoportokra és alka lmazzák az egyéni 
bérezést. I gy minden dolgozó l áija 
feladatait és érdekeltté Yálik a ter
melés emelkedésében. 

A brigád, vagy munkacsapat. ha 
tervét 1-20 százalékkal túlteljesíti, a 
többtermelés egyharmad részét pénz
ben kapj a meg és a tagok között a 
végzett munka arányában szétosztja. 

Folyik és egyre jobban kiszélesedik 
az egyéni verseny, vannak már él
munkások is az állami gazdaságok
ban. A fal\·ak dolgozó parasztsága 
pedig figveli az á llami gazdaságok, 
termelőszövetkezetek, traktorok mun
káját, igyekszenek átvenni a bevált 
jó munkamódszereket. 

A dolgozó parasztság látja a tava
szi munkák rendkívül nagy jelentősé
gét, tudja, hogy a munka jó elvégzé
sével lehetővé teszi a mezőgazdasági 
terméseredmények jelentékeny növeke
d��ét. Világos minden dolgozó paraszt 
elolt, hogr ezzel elsősorban saját élet. 
színvon_alát növeli, úgy az ál lami 
gazdasagokban, mint a termelőszövet
kezetekben és falvakban. Látja azt, 
hogy feladatainak teljesitéséhez, a ter
méseredmények eléréséhez a Magyar 
Dolgozók Pártja, a kormány és az 
ipari munkásság minden segítséget 
megad. 

Lelkesíti az a tudat, hogy a terme
lés emelésével hozzájárul az ipari és 
a mezőgazdasági termelés közötti 
összhang megterem1éséhez és ezzel 
ötéves tervünk teljesítéséhez. A mező
gazdasági termelés emelkedése előse
gíti országunk építését és azt hogy hazánk szil árd bástya legyen ; békéért folyó harcban. 

Lénárt János fényező március 1 3-án május 3-i kiszabását 
teljesítette. 

Antal bri11ád (szekrénylakatosok) m árcius 9-én ápr. 7-í ki• 
szabásukat teljesítették. 

Németh József fénye;zö március 9-én ápr. 5; kiszabását 
teljesítette. 

Erdős Gé:ra fényezéí m•cius 9-én ápr. 9-1 kbzabásét tel
jesítette. 

Vincze Antal gyatus március 1 3-án ápr. 8-i kiszabását tel. 
jesítette. 

Sárosi-br1gád (szckrénylakatosok) március 8.án ápr. 8·1 ter• 
vét teljesítette. (Dunakeszi Járómujavító NV.) 

'" 

Pekelvets István kőmuves (Józsefváros om.-ség) 
Sándor Pál hegesztő (Eszaki Járóműjavító NV) 
Szabó József kőműves (Józsefvárosi om.-ség) 
Petter István fúrós (Eszaki Járóműjavító NV) 
Bene András kőműves (Józsefvárosi om.-ség) 
Zemlényi Gyula hegesztő (Eszaki Járómiljavító NV 
Szilfai József hegesztő (Eszaki Járómiljavitó NV) 
l(ovács Sándor esztergályos (Eszaki Jnróműjavító NV) 
Srétesi Sándor forf. szolgálattevő (Diósgyőri Vasgyár) 
Elekes Zoltán fúros (Eszaki Járóműjavító NV) 

441 
412 
4 10  
407 
380 
373 
372 
372 
359 
359 
357 
355 
355 
353 
339 
337 
325 
328 
321 
313 
3 12  
3 12  

l(ovács János esztergályos (Eszaki Járórnííjavító NV) 
Csabai János cserejavító (Szolnoki Járóműjavító NV) 
Petter-brigád (3 fő) (Dunakeszi J áróműjavító NV) 
Tóth Győző műszerész (Eszaki Járóműjavító NV) 
l(un Béla cserejavító (Szolnoki Járóműjavitó NV) 
Földes János villanyhegesztő (Szolnoki Járóműjavító NV) 
Vízi Lajos cserejavító (Szolnoki Járómüjavító N V) 
Grósz Emília leíró (Bp. I gazgatóság L oszt.) 
Sági József csercjavító (Szolnoki Járórnüjavító NV) 
Szemes Sándor esztergályos (Miskolc Fűtőház) 
Lukácsi István esztergályos (!',szaki Járómüjavító NV) 
Gula István esztergályos (Eszaki Járóműjavító NV) 

HAJOSOI(, l(ll(OTOM U Nl(ASOI(: 
l(ovács Mihály asztalos (Balatonfüredi Hajógyár) 
Schrenk József asztalos (Balatonfüredi Hajógyár) 
Molnár Géza esztergályos (tápéi hajómühely) 
Balogh Ferenc esztergályos (tápéi hajóműhely) 
Hajas László esztergályos (tápéi hajómühely) 
Gu!icska „200-as brigád" (Nemzeti Szabadldkötő) 
Somodi „200-as brigád" (Nemzeti Szabadkikötő) 

l(öZúTI KOZLEl(EDESI ALKALMAZOTTAI(: 

Takács Pál lakatos (Ferencvárosi Fömílhely) 
R.omhányi József lakatos (Füzessy Arpád Főmílhely) 
Portis Lajos műszerész (Füzessy Arpád Főműhely) 
Pálföldi János műszerész (Füzessy Arpád Főműhely) 
Gémes Emil lakatos (Füzessy Árpá<I Főműhely) 
Varga XII. István hegesztő (Ferencvárosi Főműhely) 
Szántó V. József lakatos (Ferencvárosi Főműhely) 
GEP JAAMOVEZETOK: 

százalék 
1 6 1 2  
812 
350 
:J50 
350 
328 
302 

százalék 
6 15  
250 
237 
235 
228 
187 
1 69 

333 
317 
249 
242 

Szabó Zoltán villanyszerelő (Teherfuvar N V) 
Tőke Géza autószerelő (Teherfuvar NV) 
Mondí József autószerelő (Teherfuvar NV) 
Besze Illés segédmunkás (Teherfuvar NV) 

Sebő József gépjármiívezető, Pápa, 1 4 1 .589 kilométer. R.eichenberger Gergely gépjárművezető Nyíregyh4za, 
1 1 1 .500 kilomHer. ' 

Fodor Gerzson, OTl-garage, 97.000 kilométer. 
Budai Pál FOSZER.T-garage, 89.700 kilométer. 
SZALLITOM UNl(ASOK: 

Budai János, (TOl(ER.T NV) 
Györkös Sándor (TOKER.T NV) 
Jansik János (TO KER.T NV) 
l(ovács Lajos (TO l(ER.T N V) 
l(lss Mihály (TOl(ER.T NV) 
Ujj István (TO l(ER.T NV) 
Mezei József (TO l(ER.T NV) 

százalék 
313 
253 
244 
240 
229 
24-0 
214 

A 
hatalmas Szovjetunió dicső-
séges Vörös Hadseregének 

felszabadítása után eltelt öt eszten 
dő alatt a kommunisták, a Magyar 
Dolgozók Pártja, Rákosi elvtárs ve
zetésével nemcsak a reakció fő erőit 
zúztuk össze, de gazdasági, kultu
rális és politikai győzelmek meg
nyitották az útját a szocialista épí
tés megkezdésének, amellyel nem
csak 1848 programmját valósítot
tuk meg tulajdonképpen, hanem je
lentósen túl is haladtuk azokat. 

Éppen ezért valamennyiünk szá
mára tanulság, hogy minél sikere
sebben építjük a szocia l izmust, mi
nél eredményesebben fejlesztjük ipa. 
runkat, mezőgazdaságunkat, közle
kedésünket, minél nagyobb eredmé
nyeket érünk el a termelés terén. 
minél jobban megfogadjuk Pártunk 
szavát, szeretett Rákosi elvtársunk 

A P�rt falusi népnevelői és a 0------------------------------I 
DErosz dűlőielelőseí minden lehe
tősfget ielhasználnak és tudatosítják � vetés jel:ntő�gé_t tervgazdaságunk 
es � termesereomeny szempontjából valo fontosságát. A vidéki szervezett dolg_?z_ók_ is mutassanak rá ennek jel�_ntosegere a dolgozó parasztság kö
zOLt. 

útmutatását és minél inkább elmé-
Dolgozóinknak egy része földtulaj-

donos. Bppen ezért nem közömbös lyitjük a nagy Szovjetunió és dol- számunkra, hogy a közlekedés szervegozó népünk kapcsolatait, annál Persze, ez nem azt jelenti, hogy erősebbek leszünk. 
zett dolgozói közül a zok. akik maguk 

már nincs mit tanulnunk 1 848- is résztvesznek a tavaszi munkák el-
1 849-től. Ellenkezőleg. Az elmúlt E zért kell minél egységesebben végzésében, - jó propagandát fejtse-
évszázad mindkét forradalma egy. összefogni népünk �inden al - nek ki ezeknek a munkálatoknak mi-

Varga Lászlóné: 
Sokat tanultunk 

a Szoviet Szakszervezeti Kiá l l ításon 
T. Szerkesztő Elvtárs! 
Telepünk dolgozóival megtekin

tettük a „Szovjet Szakszervezetek a 
kommunizmus iskolái" képkiállítást. 
Dolgozóink nagy érdeklődéssel 
szemlélték a szovjet sztahánovisták 
munkáját és még a kiá l l ítás után 
is sokat vitatkoztak a látottakról. 

Mindenkinek az volt a vélemé
nye, hogy sokat tanultunk a kiál l í 
táson. 

gaszkodás és szeretet is, ahogyan 
hazájukat, a munkát, és bölcs ve
zérüket, Sztálin elvtársat szeretik a 
szovjet dolgozók. 

Mi is szeretjük Sztálin elvtársat mert látjuk és tudjuk, hogy boldog 
az az ország és az a nép, amelyet 
ő vezet! aránt arra figyelmeztet bennünket, kotó, dolgozó elemét a munkásosz- előbbi befejezése érdekében. Mozgó

hogy készen kell lennünk a forra- tály_ és Pár_tj�na� vezetésév<;l, (iogy sítsák a dolgozó parasztság között 
dalom eredményeinek védelmére, mi .1� hozza 1aru l]tmk a beketront lé\·ő ismerőseiket, falubéljjeiket, roko
még akkor is, ha a helyzet alapve- ereJehez. naikat és családtagjaikat fa most kö
tően más, mint 1 848-ban, vagy 

I 
E/óre Elvtársak Petófi, Táncsics, 

1 
vetkező tavaszt munkálalokra. Segil-

19 18-ban_: '.udjuk _nagyon jól, ho�� Kossu_ll: szelleméb�n _Rákos! elvtárs sék'. támogassák öket, mert a munka 
belső erov1szonya inkat, nemzetkoz1 vezetesevel a szociahzmusert! gyúmölcse közös. 

Láttuk, hogy az a szociál is gon
doskodás, amelyben a szovjet dol
gozó részesül, egyedülá lló az egész 
vi lágon! Es egyedü lál ló az a ra-

Igyekszünk ezért mi is a szovjet 
nép példáját követni, a szocializ
mus építése útján, hogy ugyan
olyan boldogok lehessünk mint a 
szovjet emberek! Elvtársi ' üdvözlet
tel: Varga Lászlóné, Tüker 2 1 -es 
telep dolgozója." 

ÉLJEN NÉPÜ NK FELSZABADíTOJA 
É S  B A R ÁTJA :  A N AG Y  SZTÁ L I N I  
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Raitunk a sor, magyar ifiakon 
Vasutas Ifjúmunkások! Szüksé

ges, hogy április 4� előtt feltárjuk 
munkánk eddigi hiányosságait és 
merpsmerj�k azokat a feladatokat, 
a1?1it nekunk, vasutas fiataloknak 
vegre kell hajtani, hogy Pártunk 
útmutatásával döntő változást hoz
zunk a termelésben és a felajánlás 
terén április 4-ére, a felszabadulá
sunk 5. évfordulójára. 

Ez a nap összeforr a békéért fo
lyó harccal, összeforr a szocializ
must építő ötéves tervünkkel a 
sztahánovista mozgalom kifejlődé
sével és nem utolsó sorban az Egy
séges Ifjúsági Szervezet létrehozá
sával. 

Rákosi elvtárs a Központi Veze
töség február 10-i ülésén mondott 
beszédében, összefoglalta a nemzet
közi és hazai helyzetet. Ismét utat 
mutatott építő munkánk számára 
b�lza�óf!n foglalkozott az ifjúság 
kerdesevel. Most elmondott beszéde 
a magya� ifjúság számára a fel
szabadulás után megtett útjában 
legjelentősebb lépéséhez ad bátorí
tá_st és bölcs útmutatást. Kilzang
sulyozta, hogy: ,,Az ifjúság körében 
megértek a dolgozó fiatalok min
den rétegét egységese,i összefogó 
szervezet létesítésének előfeltételei. 
Az ifjak megértették, hogy eljött az 
ideje, hogy nálunk is meg kell te
remteni azt az egységes szerveze
tet, mely a Szovjetunió Komszomol
jálzoz hasonlóan elősegíti az ifjúság 
szocialista nevelését és Pártunk 
pótlását az ifjúság köréből." 

Ezek a szavak új lendületet ad
tak ifjúságunk széles tömegeinek a 
munkához és az egység megterem
téséhez. Ezeknek a nagy feladatok
nak a sikeres megvalósításához a 
uasutas fiataloknak is döntő mér
tékben hozzá kell járulni. 

Mi. vasutas fiatalok értünk el 
eredményeket a termelés, az okta
tás, a kultúra és sport terén egy
aránt. A sztálini műszak eredmé
nyeit átlépve, jó termelő fiataljaink 
nagy lelkesedéssel és lendületes 
munkával mutatnak fel új eredmé
nyeket. Az Eszalü J árómüjavító 
NV-nél Takács Pál ifjúmunkás 610 
százalékról 850 százalékra emeli 
tr:ljesítményét, ugyanott alakult két 
200-as, egy 300-as és egy 500-as 
ifi brigád. A MA V Felépítményi 
Vasanyag Javító NV-nek már 14 
sztahánovista ifjúmunkása van és 
a tagság 80 százaléka tett munka
[ e/ajánlást, úgy szintén az István-
telki Járómüjavító NV-nél is. Pél
dakép ragadjuk még ki az 5000-ik 
2000 tonn.ás szerelvényt továbbító 
szolnoki fth. Szit-teseit Marosfi 
Jé.nos mozdonyvezetőt, Ondok Sán
dor és Bózsó Sán.dor mozdon.y
fütöket. A nemrégen megindult 500 
km-es mozgalomhoz csatlakozó fia
talok példaképe a pécsi állomáson 
a'akult két 500 km-es brigád. Kuti 
Tivadar és Szántó József brigádjai, 
de n"m mondhatjuk el, hogy e nagy 
munkát minden vasutas fiatal ma
gáévá telte. Az eddig elért eredmé
nyek csak néhány fiatal munkája. 

Hiba az, hogy a széles tömegeket 
még nem vontuk be ebbe a mozga
lomba. még gyakori a hiányosság, 
a munka közbeni lógás, hosszú ci
garetta szünet. pontatlan munka és 
a jJmpeckedés. Még sok ifjúmun
kásnak nem magyaráztuk meg, hogy 
ezzel nemcsak önmaga gyill-.osa, de 
az egész népünk felemelkedésének 
akadályozója. Agitációs csoport
jaink. kik hivatva vannak a terme
lés fontosságának a széles töme
gekkel való ismertetésére. nem lát
ják el százszázalékosan feladatai
kat. 

A legtöbb szervezetben nemtö
rődömség és a vezetőség hanyag
sága miatt van a lemaradás. Van
nak olyan szervezetek, ahol még 
megsem szervezték, vagy feloszl?'.
tak az agitációs csoportok. Hia
nyosság, hogy a propagandista, 
vagy az agitációs vezető az agitá
ciós anyagot a fiókjába zárja és 
ilyen lziányosságof1ból ��ár:naznak a 
termelésben, a f ela1anlasban, az 
MHK-mozgalornban és a kultúr-

vonalon a lemaradások. A széles tö
megekkel nincsenek ismertetve a 
feladatok. A más üzemek eredmé
nyeivel megelégedt•e, próbálna/; 
µtánuk kullogni. 

Ezeknek a hibákMk a kijavítá
sára kefl harcba indulni nekünk, 
vasutas fiataloknak és felhasználva 
április, május hó1Japot, hog!I be
vonjuk fiataljaink legszélesebb tö
megét iíjúsági mozgalmunkba, -
minden olyan fiatalt, ki nem a 
reakció külJüttje és hajlandó a 
békéért, szocia!izmusért harcolni. 
Ezen a téren szükséges, hogy ébe
rek legyünk, hogy kitudjuk védeni a 
reakció minden támadását. Lelep
lezzük szervezeteinkben dúló vi
szálykodásokat és a tagrevíziót, 
amit Szeged kezdeményezett azon 
a címen, hogy K.omszomoft ép'J 
mert ez téves felfogás. Ahhoz. hogy 
mi olyan szeru legyünk, mint a 
l(omszomol, nagy utat kell meg
tenni. Lenin-Sztálin fiaialságát a 
harc edzette meg, a szabadságért, 
békéért való küzdalem tette naggyá 
és 30 érJes mu/tja van. 

Mi feladatunk az, hogy a legszé
lesebb tömegeket bevonjuk és ne
veljük, így tegyük naggyá és egy
ségessé ifjúsági szervezetünk,•/ a 
vasút vonalán. 

Ebben a mu11kában segítségünkre 
uan, új egységes lapunk, a Szabad 
Ifjúság, mely konkréten ifjúsági 
problémákkal foglalkozik. Utat mu 
tat a termelésben, nevel, tanít, szó
rakoztat és kijavítja hibáinkat. 
Ezért kötelessége minden magyar 
vasutas fiatalnak, hogy ofoassa, 
tanulmányozza és egyben saját 
meglátásait beküldve. járuljon 
hozzá az egység megteremtésének 
nagy munkájához. 

Ki kell javítani termelést1nk 
eddigi hibáit, ifjúmunkásainlmak 
élre kell állni és kiváló eredmé
nyeikkel bebizonyítani, hogy rászol
gáltunk Pártunk bizalmára s képe
sek vagyunk arra, hogy egységes 
szervezetünket megteremtsük. Ha 
minden magyar vasutas fiatal ma
gáévá teszi. hogy jobban termel, 
jobban tanul, ezzel elősegíti az 
imperialisták elleni harcot, az öt
éves tervürik sikeres továbbfejlesz
tését, saját boldogulásunkat és bé
kés fejlődésünk ügyét. 

Zombori Ferenc s. k. 

ifi-lakatos 

So1'nt tnnul„ah 
dolgoizóink u1Véps:za1:a 

s�taháno,:i."ta 
liiadi:á„11aiból 

A Népszava. a Szakszervezeti Tanács 
könyvkiadó vállalata . a sz�hánovista 
tanácskozás alkalmábol tobb, naqy 
péidjnyszámú fUzctct adott ki. amoiYC·< 
részint a szoviet sziaháno-1isták élen-
1.iró tapasztalatait teriesztlk a magvar 
dolqozók közJtt. részint a munka iobb 
meqszervezésérc. az l1zemi munka mect
fav1tására. ad1nk hasznos tanácsot. 

A szUlhánovJsta n1ozaalom fellédésé. 
vel ec1vUtt a mauvar doloozókban ha�al
mas érdeklődás n,u(atkozik a munkáiu!< 
fel lavitásához szükséaes tudás meoszer
zésére, l<ulturálls. technikai szinvona. 

luJ< állandó emelésére. 
'-E.zék a füzetek "iectltenek dolqozóink 

nak elsa..'átitanl az úi technikát, fe jlet� 
technolóqiát és a munka ió szervezését, 

Do!aozóink naov <!:rdek!ödéssel foraat
fák ezeket a füzeteket. Csiszár Imre 
lak'1tos a MAV flidmúhelybPn. Elbeszó"• 
aetünk vele. mikor r.,unkaruhála zse
b�bcn felfedezzük a Népszava lec:Ulabt.> 
sztahánovist.1 klad"<!nvát. MeC?né,?.z.lik :t 

könyvet. N. Anapszk1J: 0
Sok k1cs1 sokra 

mec,y." .. Az önköltséq csökkentése. a 
takariikoss.?a forr-ás.:1i" címü könvve. 

Mct1ké1�deztUk Csiszár Imrét tsmicri--o 
a többi sztahá�ovísta kiadvánvokat is. 
Czc:cot mondfa: •. A K:izleKedésböl vet
tem a k!advénvo� létezésének hiré�. 
Elsönel< Anapsz"t<l i  könvvét olvasom el, 
mert minteqv alanot tei�emt a többi 
kiadványok elolvaoá•ához. Ha lol em• 
lékSZP.lm. Blkovtól, Bortklevics�c51 és 
Prol<otovlcs4::61 van mé� laen érdel<es 
sz.tahánovlsta kiadvánv. Ezekben a 
naav 5:?ovletunió sztahánovistáinak 
avorsváoó módszereit. a cJvorsforqá
csolást és a szerszárrt:Jépek modernizá
lását tanHl.7k. Elmondhatom. hoav 
élvezettel o!vasom At,anszki l  könvvót. 
Valóban sok kicsi sokra mectv. Ha mi 
Itt. a H�dmüheiyben. vaQy oJ. töbhl szak_ 
társaim az üzemekben me:tfoctadlák a 
hös szovjet sztaliánovis„ák tan i t.:bát és 
r.á'd�mu1:;itá�ít... i.i ... emeinkben mcanvlt. 
IUI< a takaréf<ossáa forrásait és hoi"1.:á
i�!"'ulhalunk ?Z Ö7ll-'ölt-r::e'l c-;�Mrnntii:;.é 
hez. An;,ps ... t(il mtlv-! naQvban sc-,tti 
m11'14�m;it és d!ánlo� m:ndcm vas•Jtais 
S7ct\.ftti•·-i:J1ninak ezeknek a könyveknek 
elolvasását. 

l( O Z L E l( E D t S  
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1950 matrdu9 ZO, 

Sztahánovistái nk 
termélési értekezleteken ismertették 

a tanácskozáson szerzett tapautalataikat 
A Szlahánovisták I. Országos Ta

nácskozása után március hó 6-tól 19-ig 
tartották az üzemekben az üzemi érte
:,ezletekel, amely értekezleteken a dol
;;ozók Rákosi elvtárs beszéde és a 
Pártválasztmány határozatából kiin
dulva megvizsgálták üzemeikben a 
munkaversenyt, és a Sztahánovista 
Kongresszus küldötteinek beszámolója 
nyomán a Sztahánov-mozgalom és az 
egyéni verseny hibáit és eredményeit 
sa;át üzemeik keretén belül. 

Azokban az üzemekben, ahol az 
üzemi bizottságok kellően felismerték 
ennek az üzemi értekezletnek a jelen
tőségét és fontosságát, ezt felismerve 
szernzték meg az értekezleteket, ott 
elérték az üzemi értekezletek az eléjük 
kiHízölt célt. 

. 

Elérték az egyéni verseny és az ápri
lis 4-í mtnkafelajánlás tömeges kiszé
lesítését és ezen keresztül a Sztahá
nov-mozgalom újabb és nagyobb fel
lendülését. 

De azokban az üzemekben, ahol az 
'izemi bizottságok másodrendü feladat
nak te!dntették az értekezlet megszer
vezésH, egyszerüen csak tudomásul 
··ették, hogy üzemi értekezlet lesz és 
a megszervezés\ csak annyinak tekin
tették, hogy a hirdetőtáblára kii ra!ták, 
0tt az értekezlet nem érte el célját, az 
egytni verseny és a Sztaháno,·-mozga
lom kiszélesítését. 

Ezért ismertetünk két üzemi érlekez
'etet példának, hogy bemutassuk, hogy 
hogyan kell és hogyan nem szabad egy 
üzemi értekezletet megszervezni. 

A jó példa : a Szabadkikötö 

A Nemzeti Szabad Kikötőben már 
na.r.okkal eföbb iehet látni a telJesitő
m,,helyek hi�delölábláin, hogy' március 
7-tn délutAn 4 órakor üzemi értekez
let lesz. 

Az üzemi bizottság tagjai és a b!
zalnüak már napokkal előbb röpgyűlé
seken ismertetlé-k a dolgozókkal az 
üzemi értekezlet célját és feladatait, a 
Sztáhánov-mozgalom és az egyéni 
verseny fontosságát és jelentőségét. 

11 en e?ökészités után lelkes hangu
latban tőltölték meg a dolgozók az ét
terem összes elfog-Jalható helyeit, a 
kultúrgárda indulói és két ifjúmunkás 
szavalata után, ifj. Goóg András ü.  b.
t!tkár elvtárs k�zc!te el beszámolóját 
az ü. b. munkájáról, a munkaverseny 
szervezése terén. 

Beszámolójában a Párthatározat 
alapján kiér!ékelte az egyéni verseny 
és a 200-as brigádmozgalom eredmé
nyeit és hibáit, ismertette. hogy az 
egyéni versenyek és a 200-as mozga
lom eredményeképpen, állandóan emel
kec!ik a Kikötő termelékenysége, de 
rámutatott arra is, hogy egyes mun
kah�lyeken gyengén áll az éberség 
kérdése, ami viszont a termelés rová
sára megy. 

Az eredmények ismertetése során rá
mutatott arra, hogy kikötői viszonylat
ban mii köszönhetünk a Szovjetunió
nak és a Kikötőben dolgozó szovjet 
elvtársaknak, hogy mííszaki vonalön 
mii yen seg-itséget nyujtanak tapaszta
latuk átadásával, és kérte az értekez
letet. gyakoroljanak kritikát az ü. b. 
munkája felett, hogy a hibákat fel
tárva, munkájukból ki t1.1dják küszö
bölni. 

A titkári beszámoló után Radnai 
elvtárs, ,·állalah·ezet6 ismertette a 
.. �zakma legjobb dolgozója" cim�ért 
folyó versenyt és a Sztahánov-mozga
!om eredményeit és jelentőségét, majd 
kioszlolta az üzem két Szlah:ínovistá-
j. írnak, Stremler Mihály és Benovirs 
lona élmunkás-sztahánovistáknak a 

közlekedés- és postaügyi minisztérium 
által adományozott díszoklevelet, a 
l'á!lalal vezetősége állal adományozott 
I'l darab díszoklevelet és 5 újítónak 
1 300 forint újitásl díjat. 

Ezekulán következett Stremler Mi
hály sztaháno,ista küldött beszámo
lója a Szlahánovislák 1. Országos 
Knngresszusának eredményeiről. 

B�súmolöjában részletesen Ismer
tette. hogy mi volt az akadályozója a 
Sztahánov-mozgalom előbbi kifejlődé-

sének, ismertette a mozgalom megin
dulását és azt, hogy mit köszönhetünk 
a hatalmas Szovjetuniónak, Sztálin 
elvtársnak és azoknak a szovjet dol
gozóknak, akik fáradtságot nem kí
mélve eljöttek hozzánk, h<::gy munka
módszereiket átadják a m3gyar dol
gozóknak, hogy ezáltal minél el6bb iel 
tudjuk építeni hazánkban is a szocia
lizmust. 

Beszámolóját a sztahánovfsta kül
döltek Rákosi elvtárshoz intézett leve
lének felolvasásával fejezte be. 

Ezután következtek a hoz�ászólások, 
amelyek mind azt bizonyították, hog-y 
a felszólalók megértették a termelés 
és a munkaversenyek jelentőségét, 
!11ert mind a 24 hozzászóló igyekezett 
egy-egy olyan kérdést megvilágítani, 
amelynek megoldásával egy lépéssel 
előre tudjuk vinni a szocializmus épí
tésének ügyét. 

A fe:szólalók kritikát gyakoroltak az 
üzemi bizottság munká fa felett azokon 
a pontokon, ahol hibák mutatkoztak, 
de a vállalatvezetőség munkája felett 
Is, hogy így a munka megszervezése 

terén mutatkozó hibákat ki lehessen 
küszöbölni, hogy minden akadály e:há
ruljon az egyéni munka\'erseny és a 

Sztahánov-mozgalom fejiöd1::sének út
jából. 

Az összes felszólalás közül a leg
nagyobb lelkesedést váltotta ki Tállai 
elvtárs felszólalása, amikor egy javas
latot terjesztett az üzemvezetőség és 
a dolgozók elé, javasolta azt, hogy a 
Kikötő 1950-es tervét, amely 1 , 1 00.000 
tonna, az üzem vezetősége emelje fel 
200.000 tonnával és biztosítsa annak 
lehetőségét, hogy a dolgozók ezt a ter
vül,ct ,·égre is tudják hajtani. 

Az ellenterv-javaslatot a dolgozók a 
legnagyobb lelkesedéssel fogadták, a 
vállalat vezetősége pedig biztosította 
a dolgozókat arról, hog-y minden le
hetőség megvan és m:nden lehetőt 
megtesz, hogy a dolgozók a tervüket 
végre is tudják hajlani. 

Ez az üzemi értekezlet például szol
gálhat minden üzemi bizotlsá� szá
mára, mert ha üzemi értekczleteikct 
íg-y szervezik meg, akkor az értekezlet 
el is fogja érni mindenkor a célját. 

Rossz példa : a balatonfüredi hajógyár 
üzemi bizottsága 

A balatonfüredi hajógyárban már
c:us 8-án tartották az üzemi értekez
letet, amelyen már �ezdete elölt meg
látszott a szervezes hiánya, mert 
annak ellenére, hogy az üzemi értekez
let 16 óra 10 perckor kezdődött, 
1 -1 óra 30 perckor érdeklődtek a bizal
miak te:eronon az ü. b.-titkárnál, hogy 
igaz-e az. hogy üzemi értekezlet lesz, 

mert látták, hogy Budapestről a köz
ponti kiküldött az üzemben van. 

A központi kiküldött érdeklődésére, 
hogy miért nem tudják a dolgozó!,, 
hogy üzemi értekezlet lesz. Csánvi elv
t,irs ü. b.-tilkár hirtelen megadta az' 
utasítást az egyes műhelyek bizalmiai
n3k. hogy írják ki a táblákra az üzemi 
értekezletet. 

Ilyen elökészítés után már az érte
kezlet kezdeténél meglátszott a szer
vezetlenség hiánya, főleg azon, hogy 
a portpsnak valaki u(asít,íst adott te
lefonon. hogy a kaput zárja be, hogv 
senki ki ne menjen a dolgozók közül, 
amelv inthkedést csak a központi ki
küldott közbelépésére változtattak meg. 

Az elnöki me11nyiló után Csányi 
ü. b.-titkár beszamolójával kezdödöt.t 
az értekezlet, amelyen meglátszott a 
teljes felkészületlenség és már elev� 
kizárta annak a lehetőségét, hor,y a 
beszámolóhoz hozzá lehessen szólni. 

Az értekezlet egyetlen eredménye• 
pontja volt Tujner Béla sztahánovista 
küldött beszámolója, aki úcy politikai, 
mint gazdasági vonalon ismertette a 
Sztahánov-mozgalom eredményeit é� 
jelentéíségét, rávilágítva arra, hogy 
melyek azok a hibák, amelyek akadá
lyozzák üzemükben az egyéni verseny 
és a Sztahánov-mozgalom kiíej lödésél. 

Frányo é!munkás elvtárs 
javaslata 

Részletesen ismertette a magy�r 
Sztahánov-mozgalom kifejlődését es 
azokat az okokat, amelyek akadályoz
ták a Sztahánov-mozgalomnak a ko
rábbi kifejlődé�ét, ismertette, hogy a 

magyar Sztahánov-mozgalom megindu
lása Sztálin elvtárs nevéhez fíiződik 
és a magyar dolgozók Sztálin elvtárs 
nevével indultak harcba és érték el 
győzelmeiket a termelés frontján. 

Az eredmények ismertetésénél rámu
tatott arra, hagy a szocializmus építé
sében mit köszönhetünk a nagy Szov
jetuniónak és a szovjet dolgozóknak, 
ritmutalott, hogy a frontáttörés a vi
lágbéke őrének, a \ ilág dolgozói nagy 
vezér(nek nevével és születésnapján 
hajtották végre a magyar dolgozói<. 

A minden részletre kiterjedő beszá
moló hatalmas tetszést és tapsvihart 
váltott ki az értekezlet résztvevőibiíl, 
de az értekezlet további folyamán vé
gig meglátszott az a nyomott hangu
lat és tájékozatlanság, amelyre a köz
ponti kiküldött felszólalásában rá is 
mulatott. 

I lyen előkészítés és szervezés után 
érthető az a passzivitás, amely az 
üzem dolgozóinál megnyilváult abban, 
hogy sem a titkári beszámolóhoz, sem 
pedig a Sztahánov-küldölt beszámoló
jához egyetlen hozzászólás sem volt, 
bár az ü. b.-elnök és a titkár hosszabb 

időn át biztatták a dolgozókat a ho:
zászólásra. 

Fránya András élmunkás elvtán 
volt az egyetlen felszólaló, aki jav;s, 
latot terjesztett a dolgozók elé. hogy 
hívják ki pároo versenyre a budopcsti 
Lac!·ovics hajóépítő üzemet, ami szinte 
egy fellélegzést jelen1ett az értekezlet 
résztvevőinél és lelkesen elirigadták 
Frányo e:vtárs javaslatát, hihangsú
lyozva azt, hogy meg akarják mutatni 
ezzel a kihívással, hogy nem a chlgo
z6knál, hanem a vezetöség-nél ,·an a 
hiba, az egyéni és brigád·,ersenyek 
ellaposodása vonalán. 

A másik hibája volt az értekezlet
nek, hogy az üzem legjobb dolgozói 
között ezen az értekezleten kellett 
volna kiosztani a szakma legjobbjai
nak járó okleveleket, amely szintén 
nf'm lörtént meg, a közponli kikiU<lött 
kérdésére, hogy hol vannak az okleve
lek, Csányi ü. b.-titldr azt válaszolta, 
hogy ö kérle a ,·állalat vezetö�tgét az 
oklevelek elkészítésére, de azok a m&i 
napig sem !ettek kész. ebb.:íl a tén)'
b/il is az üzemi bizottság rossz mun
kája látszik ki, mert az ok1cvelek ki
osztása egy fontos pontja kellett volna, 
hogy legyen az üzemi értekezletnek. 

A hibák közé kell még számítani 
azt is, hogy ha az üzemi bizottság 
ilyen gyenge munkál fejt ki, akkor 
pontosan Rákosi elvtárs beszéde nyo
mán a Pártszervezetnek kellene annak 
lenni. aki az üzemi bizottságot m�m
káj;iban támogatja és a hibákra fel
hívja a figyelmét. 

Azonban rendszerint az üzemi érte
kezletek napján a párttilikár elfog
laltságára hivatkozva, az üzemi érte
kezleleken nem vesz r�szt, annak da
cára, hogy Rákosi elvtárs rámulalott, 
hogy pártszervezeteink mu•1kájácak 
slllvpontját a termelés kell, hogy ké
pezze, mert az üzemi bizot tslig rossz 
szervezési munkávnl lehetetlenné teszi 
egy üzemi értekezlet sikerét, a pért
! i !kárnak ke!lett volna ?.nnak l•nni, 
aki politikailag megfogva a hérdésl, 
ellensúlyozza az ilyen súlyos hibákat. 

Támogassuk az alulról Jövö 
kezdeményezést 

I gy reflektor alá véve két iizemi 
értekezletet, láthatjuk azt, hoi;-y ha az 
elénk kitűzött célt, a szocrnlizmes 
építését sikeresen meg akarjuk valósi
tani, lunkcionáriusainknak, akik még 
nem hajtották ,·égre, Rákosi elvtársf 
be,zéde alapján ki J{e!I, hogy értékel
jék eddigi munkájukat, hogy az ilyen 
l• ibák ne fordulhassanak elő, merb 
ahogy Rákosi elvtárs mondotta, dol
gozóinkban meg van a kezdeményező 
erő, csak pártszervezeteinknek és szak
szervezeteinknek támogatni és vezetni 
kell az alulról jövő kezdeményezést. 

Ezt a két példát állítjuk összes 
üzemi bizottságaink és szakszervezeti 
bizottságaink elé, a hajóz:ís és lég
ügy vonalán, hogy ebből okulva, hi
báikat kikiiszöböl,·e. minél szélesebb 
tömeg-mozgalommá tudjuk lenni az 
egvéni versenyt és a Sztahánov-moz
galmat. 

�lien e 
a szocia l i  

do gozó népünk legiobb fiai� 
a m a hősei : a sztal á no,, s· ,·ák ! 
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Uzemeinl, dolgozói nagy Iell,esedéssel, 

eddigi teljesitményeil, tulszárnyalásával 

l,észülnel, f elszahadulásnnl, 

évf 01.•dulójánal, megünneplésére 
MinliBégi l.e�deménye:ések é• .ol!ábbi tertJIÚlíelJe&dése ... B�Ü•etnek 

.A K6zpontl Vezet65éq he-
lyesli és maqáévá teszi a doL 
qozó tömeqek részéról mind 
széles<>bb körben meqnyi!vá
nuló kezdeményezést, hoqy ha• 
zánk felsza.badlt:ásának ötödik 
évfordulóját, á!>rills 4ét, az 
eqyénl munkaverseny további 
kiszélcsftésével. brigádok mü• 
helye!< és Uzeniel< munkafel
ajánlásával, maqasabb terme
léssel UnnepeijUk meg. A mun
kaverseny újabb h•:.talmas fel
lendülése, a termelés és ter
mclékenyséq rovábbl emelke
dése lesz a leqszebb emléXma. 
melyet a Szovjet HősCk ezi-ei
nek álllthatunk akik hazánk. 
nt:pnnk sz_ badságáó-rt hullatták 
nemes vérüket. iqy gyorsítjuk 
meq most fndutó ötéves nép
gazdasági tervUnk sikeres meqVc\!ósitását. Ezzel erösftjillt és 
sziiárditjuk leqinkább a béke 
frontjának ránk ests szakaszát 
a háborús qyuJto-qatókkal szem� 
ben, ,ezzel segftJi.lk növelni a 
béke, a demokrácia és a szo� 
clalfzmus hatalmas táborának 
ero/ét, melynek élén pé1d�ké
pUnk. barátunk szövctségUnk. 
2 szocl,1llsta Szovjetunió holad," 

csolatban folyik. Ez a munkaver
seny lendítse tovább azt a h:ttalmas 
l,ezd-eményezést, amellyel a magyar 
dolg-oz6 nép Sztálin. elv!árs 1SZUle.. 
tése napját megünnepelte. A fel.. 
sz�b2dulá,s ötéves évfordulójára a 
magyar dolgozó nép szociallth 
munkájó.na,k győzelmével fejezze ki 
háláját felszaba.dit611lk, a nagy 
Szovje_unió és vezetője, a bölcs 
Sztálin iránt.'• 

Elindult teM.t e vasuton1 a hs.jó
zá:nál, a s.zabad kikötőben munká. 
.salnk. ctcl�oz6ink �:zociál!s kezde.. 
mény<-zéséből, a s'l'tálini munka.feJ. 
aján:isi mozgalom tapasz alataiból 
egy újabb nemes cé}ú tömegmozga. 
lom. Ehh: z a mozgalomhoz minden 
üzemünknek, mjnd:en műhelyünk.. 
ne!,, liivdalunkna.k csa-tlakoznia 
kell. Minden olyan dolgozóna.Jt, alti 
trtt-elkkel akar:ie és fogja köszöne:ét 
kifejezni felsznbadl'ónk, a. nagy 
Szovjetunió irán1- Aki magambb, 

több és jobb munltával akarja. bi· 
zony,foni hűségét és bizalmá'. 
Sztálii, elvtárs !rh.Ilt, 

Páriunk Központi Vczetöságének 
!devonatkazó ha:á.r-0zata, Rákos! 
elvt �rs felh!vása és útmmtatása, rá.. 
mutatnak az április 4..j ver�eny ha
talmas je1ent&égére ts fc.n ossá.. 
gára. Szak.szenrez:•ti funltci.�,;úrrur 
sainlmak, Ü2l61Ini bizott:'ágai':1'k;nak 
az a fe'l,:d;_--t:L hog�, 1 � á:!f .. · : i  4-i 
verseny jelentőségét ért&,elve, Pár
;unk határcza.át v6grchajtr�. ha
ladiél<ta.Janul kczdjélt meg ennek a 
mozgalomnak a szervezését ott, 
ahol még nem indult el és sa:élecit
sék, mélyltcék o:t_ ahol már elin. 
dult. Olyan polltika! és szervez.ö 
munkét kell v�gezni minden szak
szervezet! funkc.ionárisnak, hogy no 
legyen üzemcinknek r-gyatknegy 
olyan dolgozójn �em, aki ne vá.l.. 
lalna konikrét feladabt ápr1lls 4.e 
méltó megünncplé,ér". 

�'1:-''í��uár Kö2zf.r�,.J;_;z
e
::1i;i�j 

Dolgoz.óink Hzezrei a munka ma
A. a:állalt Jeladato 1 már túlleljesi . e  1éh 

gasabb termelékenységével, az ön. A vasuti üzemek dolgoz6í nap 
költ!lég cmkkentésével, jobb minő- mint nap űj:vbb felajánlásokkal 
ségi á,rUVal, gyor·abb é.• t;z'.o,,<ibb igyekeznek a Nagy :tlvfOrduló méltó 
köz]ekedés3e.l - <'P!'en űgy, mint m.ogilnneplésére, 
a nagy „sz;h\.lini" felaj5.nlá.si m"z.. A Du.nakesz; Já.rómüjavi1ó NV 
galomban _ fejez!Jk ki tG-rhete!!en ü.Zmnében 291 azoknak a do!gozókr 
hfuégiikd és sz!ere'.-etükel a hataL nak e. S21á.ma., ak.ik álprllis 4-re vál. 
mM Szovje�unió !ránt 8 ennak lait felajánlá.saiknt messze túls.zár· 
bölcs vezére. Szt,i/lin elvtárs ;ránt- nyaltil.k és teJjesLménYeiket azóta 

is fokozzák, KommunJstá..'<: és párt<mldvil. Napon a emellredlk azolmalt e. llek hRtaimas Iendillettel OO&t. ,zárna it>. n-klk kiugró Hjesitményt 
lakoznak eltbez az újRbb flel. érnek el. Stukovsz/ci Károly aszta. 

aj5.n]á.'lit mozgalomhcn. 10s (Dun11keszi Já,rómüjavitó NV) 
Kövqik és teljes!1ik Rá1cos,J elv- vállal•a., ho3y minőségi, i;elejtmen.. 

'tár.s útmut tását: .,MindCl)ki M.mo_ h� munkát vé.gezve, á.p.rilis 4-re 
@'asso. ezt a. munkaversenyt_ amely 200-ról 210 százalékra te1jeslti fel.. 
á,prilis 4-vei hazánk telszabadítár ajSnl��'t Btukon::1'>i már 2.z első 
6ának ötéVcs évfO<r1dlulótl,val kap.. nap ter'Jjesitette feil,a.já.n!lAsl szá,za.. 
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Indul az 5000-ik „2000 tonnás" vonat 
;;: .• 

lékát ég azóta 1s emel:kedő irállY
z.a.t mellett már eléTfo a 342 száza
lékot_ 

Meistcr Atbert vil1anyazerelö igé
retet tc.t'. arrn, hogy 'elje�i m 'nY•"t 
200 sz.ázal ék fölé emeli. J e-Ien.1106 340 
százalék.nál fart. 

Gelen.csér t::ivá•1 lemezfe;z.i ö 
.200.as brieáöja elk�ti háromhóna. 
po.s munka:krvét két hónap akt . 
H3'8d.:llóan tettek felajá'1lást T!'én,y. 
vd.ri Já:n.oo alvá.zmároló é s Kozm.an 
Béla rasz'lalos origádjai is. 

A MA.V Ish-ántelk! J'á.Tómüja.v!1ó 
tlz.emében 118 lelkesen tart a felaján_ 
lás. Jelenleg az összes felajánlá�ok 
ér,éke meghaladja a félmillió 
forintot-

Az istvántelkl dolgozók felaján
Jo•t és teljesitett munkál közül is 
kiemelkedik GorlÜ>s Gábor laka•os 
teljosftménye, aki na!'J átl::tg'telje0it
ményót 835 �ól 447 száza. 
lékl'Q emdie, amellyel OOO munka-. 
óra megtakarllást ért el 16.200 fo
rint értéltben. Szá/!Pt:lfo., Zoltán 187 
száza.lékról 250 százalékra eme1te 
teljesitményét 

A Ym./a.. osztály vAli,a.lfa, hogy 
a többi osztályok teljesi,mény...:t az 
anyagok, tervem'elüli elké.sz!tésév·el 
btztosltja. Termelése nz o;;z1-s.ly11:k 
!gy 10 ;;.Zilzalékk:i.l emeikedik, mely
lyel 8000 munkaóTé.t hkarlt,a;riak 
meg 14.4.000 forint értékoon.. 

A XIII. ooz á.ly, az öntöde V'ál· 
1alts., hogy te:r«n.elését 10 SZ!ÍZll;lék. 
ka! emeli, ugyan3kk-Or aelejtiét 
4.S..T61 .2-4.-re csökkenti. Ennek ér. 
téke 120.000 forint. 

A Kcle•;...flltB.ház dolgozót k�ZO! 
130 V'iliamos m.-vea:e· ö és kenő 5 sz:L 
zalék árammeg'taJtarltáss�l 33.000 
forintot, 215 moz.donyveZ<'tö és fűtő, 
valamint 26 v1llo.moslakntos, 11 mo. 
torszini dolgozó, 65 műhelyi do!.. 
go:zó, 10 k!mo.só, rn salaltos és per
nyés és végül 21 fö szé.nrakó 
113,716 forint össZegű mUJ1katcl
a.jánlást tett, 

Komárom állom-ds dc>Jg-ozó1 
52.800, a � 33.890, a pálya,. 
fenntastás pedig 5520 forint munk.nr 
felaj'ánlá;,t tett. 

A S?..Ol11oki Járómüjavttó NV-ben 
�s egymágután születnek meg a. ki
váló teljes!tmények. B2l::hn Dániel 
villamoohege,,ztö 259, Ricz JIIi11ály 
marós 288, Fr-ihér János marós 265, 
Nyitra József ka.zá.nkov-ács 382, 
Csabai J'ános csereja.viló 310_ Vedi 
Lajos cserejavitó 278, Bozsó Mihály 
esztergál}'Os 200, KoozJ.er Ferenc 
220 �� telJesit:m&.iyt ér. 
tek e1. 

Pécs terfilet; ' titkársá,,"áról boor. 
kezeit �lentés szerint 217-000 fo.. 
rtnt, o. szombnth•lyieknél 3;!9.000, a 
debrecenlPknél 215:ooo forint a jelenlegi felajánlások forintér' éke 

Dolgozóink el vannak ,,za.nva. 
arra, hogy felszámolJ'álk a munka
ver.senymozgalom meglévő hiányos
ságnit, elsősorban a .  kampányszerll
séget. biztosltjáJt ,a verswymozga
Jom további kiszék•edé,é'., a. szta
hán.ov _mozgnlom fej\ödé,sét_ 

, lqy épltJUk a szoclallzmustl" - hirdeti büszkén a:r Induló 500-lk .,2000 ton- Dolgo•zóin-k méltó mód-On fogják 
nás"-vonat 424 es mozdonyóriása. megünnepelni a Nagy :mvtordulót. 

B e s z é l g e té s  
Tóth, Kertész és Lol;ker elvtársakkal, 

e z é v i  Kos s n th - d Íj a s a i n k l� a l  
Most harmadszor osztotta ki el. Marx és Lenin tanítása több és 

nep1 demokráciánk kormánya a jobb munkára ösztönzött. 
Kossuth-díjakat. 1948 március - Azzal az érzéssel vettem át a 
15-én, amikor Pártunk Politikai Bi- Kossuth-díjat, hogy csak a kizsák
zotságának javaslatára elsőízben mányolástól mentes országokba,, 
adományozták a Kossuth-díjakat - lehetséges ez, és hogy ez így van.. 
a jutalmazottak egész életen át ki- azt köszönhetjük elsösorban a fel
fejtett tevékenységükért nyerték az szabadító Vörös Hadseregnek, Pár
elismerést. Tavaly a díjakat a fel- tunknak és nagy Vezérünknek: Rá· 
szabadulás óta végzett kiváló kosi elvtársnak! 

Az. új Hossuth-dljasok1 Ker:ész András, Tóth Ill. János és Lokker Antal 

egyéni teljesítményekért adta ki a 
kormány. Idén először - és ezen
túl minden évben - az elmúlt esz
tendő kimagasló teljesítményének 
a lkotói kapnak Kossuth-díjat. 

A Kossuth-díj egyik legjobb bi
zonyítéka annak, hogy a dolgozó 
nép országában minden anyagi és 
erkölcsi el ismerés értéke a népért 
végzett munka. Ezért övezi egész 
hazánk szeretete és megbecsülése a 
Kossuth-díjasokat, az alkotó munka 
hőseit. 

Vasutas dolgozóinkat ért kitünte
tés az a Kossuth-díj, amelyet Tóth 
Ill. János főmozdonyvezető, Lokker 
Antal és Kertúsz András fűtők kap
tak. Mindhárman a miskolci fíítő
háznál dolgoznak és ők voltak 
azok: Tóth Ill. János és két fűtő
társa, akik a magyar 2000 tonnás 
mozgalmat elindítötták és azóta is 
jelentős megtakarításokat értek el 
a vasútnál. 

Tóth II /. János főmozdonyvezető 
boldog örömmel számol be erről a 
magas kitüntetésről. 

- Dolgozótársaim is hasonló lel
kesedéssel fogadták megjutalmazá
somat, amely rajtam keresztiil 
mindannyiunk ió munkájának el
ismerése. 

- A Párt tanifotl és a Párt ne
velt engem. Nem véletlen az, hogy 
kiváló teljesítményünket pontosan 
a pártiskola elvégzése után értük 

- A jövőben teljesítményeimet 
még f okozoftal,b mértékben fogom 
növelni és munkamódszereimet még 
több munkástársamnak adom át. 

- Számomra a legboldogabb ér
zés az lesz, ha új sztahánor!r"sta 
/(ossuth-díjas elvtársakat nevethe
tek! 

Lokker Antal fűtő és Kertész 
András ffitő szintén Kossuth-díjban 
részesült. Három éve dolgoznak 
már ők így hárman - együtt. Mult 
év augusztusában a 2000 tonnás 
mozga'.om megindítása után mind
hárman élmunkásjelvényt kaptak. 
Most boldog öröm, a jól végzett 
munka büszke tudata tükröz'.ídik 
arcukról, amikor a felejthetetlen él
ményről beszélnek . . .  

- A Szovjetunió hős sztaháno
uistáinak példáját követve dolgo
zom. Ot fiam van és igérem, hogy 
mind az ötből - sztahánouistát f o
gok nevelni! - nevet ránk b'"sz
kén, csil logó szemmel Lokker elv
társ. 

- Jobb munkával és még na
gyobb eredményel,kel igyekszem to
vább is méltónak maradni erre a 
magas kitüntetésre - mondja Ker
tész elvtárs. - Az ötéves tervet 
legjobb tudásom szerint igyekszem 
mielőbb teljesíteni, hogy ezáltal is 
minél gyorsabban megvalósíthassuk 
országunkban mindnyáj1!nk közös 
célját - a szocializmust. 

A bu'dapestf MÁV igazgatóság elindította 
az első lép�sőzetes irán,''t'onatot 

A KPM által re.ndelkezésre bo
csátott VT Oszipov szovjet vasutas 
egyetemi tanárnak a tervszállítá
sokra vonatkozó tankönyvének át
tanulmányozása után a budapesti 
igazgatóság megszervezte és el
indította március hó 9-én az 
első úgynevezett lépcsőzetes irá.ny
vonatot. 

A lépcsőzetes irányvonat alatt az 
olyan összeállítású vonatot kell ér
teni, mely egy rövid vonalrész ál
lomásairól egy nagytávolságban 
fekvő rövid vonalrész állomásaira 
rendelt küldeményeket továbbítja. 

Az első ilyen vonat a Hegyes
halom-Győr vonalrész ál lomásai
ról ugyanaz nap feladott és meg
rakott kocsikból á l lott és az össze
áll[tott vonat Győrtől-Püspök
ladányig 330 km-es úton, négy 
rendelkezési szakaszo.ri haladt át, 
hogy onnan tolatások nélkül hagyja 
le a kocsikat a Püspökladány
Záhonyi vonalrészen. 

A tervszállítás alaplényege, hogy 
a szállítófelek a vasúttal telies össz
működésben termelvényeikct terv
szerűen adják fel fuvarozásra, mi
által lehetővé válik az ilven • ,w
vonatok megszervezése, melyek iz 
önköltségcsökkentésre és a kocsi •  
forduló megrövidítésére nagyon 
kedvező befolyással vannak. 

A budapesti igazgatóság forgalmi, 
kereskedelmi és vontatási osztályá
nak dolgozóiból alakult komplex
brigád a Párt és a szakszervezet és 
Rákosi Mátyás elvtárs útmutatásai 
alapján a Szovjet Vasúti Irodalom 
áttanulmányozása után saját kezde
ményezéséből a szá:!ítófelek (Mo
sonmagyaróvári Kühne, a Győri 
Vagon és MAVAG géogyárak) 
együttműköjésével lndítottá el az 
első i lyen irányvonatot, mely 
Mosonmagyaróvártól - Debrecen ;g 
ugyanazzal a mozdonnyal és vonat
személyzettel közlekedett és 15 óra 
alatt tette meg a 385 km-es utat. 

Sztálin útián, Rákosi Mátyás vezetésével� 
el „ re az ötéves terv sikeréért f 
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HSZÉLESÍTSVX .KI 
AZ :100-AS MOZGALMAT• 

A szombaihelyÍ fűiőház dolgozÓÍnak felhívása 
ÁprÍUs 4 Hszteletére 

Az alig három hete megindult 
500 km-es sztahánovista vasutas
mozgalom márc. 1 2-én érkezett el 
jelentős állomására, az eredeti sze
relvény indításához. Már 2 1 2  moz
dony, 442 mozdonyvezető és 740 
fűtő vesz részt ebben a mozgalom
ban. Ma naponta közel 1 50 
.,500-as" szerelvény közlekedik. 

A szombathelyi füt6ház dol
gozói Solymosi László főmozdony
vezető indítványára felhívást intéz
tek az ország vasutas dolgozóihoz. 

- A szovjet uasutasok példája 
n:;omán, Pártunk segítségével mi, 
magyar vasutasok sikerrel indítot
tuk meg a 2000 tonnás sztaháno
vista mozgalmat {,s most, ötéves ter
vünfl indulásakor ,  egy még hatéko
nyabb, a szocializmus építését még 
jobban elúmozdító sztahánovista 
vasutas-mozgalmat indítottunk el a 
Politikai Osztály kezdemf,nyPZésére 
- mondja a felhívás. Ez Cl2' 
„500-as" mozgalom, amelyh@z a 
magyar vasutasok szereteti vmdé
ge, Iván Fjodorovics Pányin elvtárs 
ittlétekor hasznos útmutatást, ta

nácsokat adott. 
Az 500 kilométeres mozgalom <.tl

kal mat nyujl számunkra, hngy ha
zánk felszabadulásának ötödik év-

fordulóját fokozódó, jó szocialista 
munkával méltó módon megiinne„ 
peljük. Ezért mi, szombathelyi fü· 
tóház dolgozói, felhívjuk az ország 
összes uasutasait, hogy szélesítsék 
ki az 500 km-es mozgalmat. Vegyen 
részt egyre tóbb mozdonyvezető és 
uasutas dolgozó a mozgalomban, 
hogy április 4-re, országos viszony
latban elérjük naponta a ketlőszáz 
500 km-es szereluény közlekedteté
sét. 

A magunk részéről vállaljuk, 
hogy az 500-as mozgalomban részt
vevő mozdonyaink számát április 
4-re 1 5-ről 30-ra emeljük fel. Cé
lunk, hogy az 500 km-es mozgalom 
minőségi tömegmozgalommá váljék. 

Valamennyi szolgálati ág dolgo
zóinak jó munkájukkal kell bekap
csolódniok a mozgalomba. Legna
gyobb ünnepünket, ápril is 4-ét, ha
zánk felszabadításának ötödik év
fordulóját így ünnepeljük igazán. 
!gy válunk méltókká Pártrmkhoz, 
Rákosi elvtárshoz, így háláljuk meg 
a Szovjetuniónak és Sztálin elu
társnak {e/szabadulásunkat és azt a 
tömérdek segítséget, amit eddig is 
nyujtottak nekünk. !gy erősítjük a 
béke arcuonalát. 

lf!Iunkamódszerátvétellel 

igyekszem átlagos 150 százalékos 
te!jesitményemet emeln i  . . .  

Tompa József lakatos az Eszaki 
Fűtőház mozdonyszereldéjében dol
gozik. Átlagos havi teljesítménye 
1 40- 1 50 százalék. Csendes, szűk
szavú ember, aki lelki ismeretesen 
végzi munkáját. Lakatostársaival 
együtt nem régen alakított „200-as 
brigádot." 

- Fontos az, hogy munkánkkal 
egymást támogassuk, mert így an
nak eredménye is nag\'obb lesz! -
mondja.  - Ujításokkal, új, észsze
rűbb munkamódszerekkel sikerült 
elérnem azt, hogy százalékomat a 
régihez képest máris nagyban nö
velhcttem és a 1 50 százalékos telje
sítményemet sikerül á!landósíta
nom. 

Ma már minden dolgozó 
tudja, hogy mi a munkánk célja. 
Es a nagy cél érdekében minden esz
közt meg kell ragadnunk életszín
vonalunk további emelésére, egy 
bo!dogabb, új haza felépítéséhez! 

* 

Retter József lakatos is az Eszaki 
Fűtőház mozdonyszereldéjében végzi 
munkáját. 

rendelkező szaktársaim mindenben 
segítségemre vannak munkám gyor
sabb és jobb elvégzésénél. Ennek 
köszönhetem munkateljesítményem 
emelkedését és annak, hogy ma már 
egyéni teljesítményben dolgozunk 
az elavult csoport-normák helyett. 

- A nagy Szovjetunió példájá
ból tanulva, Pártunk útmutatásával 
és Rákosi elvtárs bölcs vezetésével 
ma már világosan látjuk magunk 
előtt az utat, amely a szocializmus 
felé vezet! 

* 

Tompa József és Reiter József 
!akatosak nem dicsekedhetnek mesz
sze kimagasló munkateljesítmények
kel, de mégis az üzem jó munkásai 
közé tartoznak. Példaképül áll ítha
hatók dolgozótársaik elé, mint az 
öntudatos, becsületes munka egy
szerű katonái, akik tudják: mit vár 
tőlük népi államunk, és akikre min
ciíg nyugodtan támaszkodhat. 

Felszabadulásunk ötödik évfordu
lójára a mozdonyszerelde lakatos 
dolgozói egy mozdony tervenfelüli 
részleg-javítását ajánlották fel. 

- Atlagos teljesítményem 1 45- ELCSERÉLNÉM Szolnokon lévő 2 1 50 százalék havonta - kezdi be- szoba-konyhás, kamrával előszobával , számolóját. - A munkamódszerát- komfortos üvegezett, zártverendás 
adás-munkamódszerátvétel segítsé- vasuli lakásomat, Nagybudapest terü
gével igyekszem gyakorlati tudá- !etén csak vasutassal. Érdeklődni lehel 
som gyarapítani. Nagyobb · gyakor- Budapest, VI I I., Kenyérmezőutca 6. 

lati tudással és szakképzettséggel földszint 3. sz. alatt. 
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M egnyertük a Rákosi-serleget 

K O Z L E K E D E S  

� 

Párttagsági könyv 
A „Párt tagsági könyv" című film 

napjaink egyik legfontosabb problémá
jával, az -éberséggel foglalkozik. A 
Rajk-ügy, a Standard-gyári kémper 
megmutatta magyarországi viszonylat. 
ban is, hogy milyen aljas eszközökkel 
dolgoznak az imperialisták. De ki
derült a perekből az is, hogy nem 
voltunk elég éberek. 

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a 
film, amely az 1932-35-ös években 
játszódik le. Az ellenség nyiltan tá
madó csapatát, Trockijt és hí�•eit m:\r 
kizárták a pártból, de az imperialis
ták egy pil lanatra sem mondtak le a 
Szovjetunió elleni harcról, sőt még 
aljasabb eszközökhöz nyúltak. I gyekez
tek kémjeiket, kárlevőiket továbbra is 
beépíteni a Pártba. Ez sok e�elben si
került is és az így befurakodott ellen
ség alattomosan, belülről próbálta 
megbontani a Párt egysé�ét. Ez a 
módszer sokkal veszélvesebbnek bizo· 
nyult, mint a nyilt ·harc, mert sok 
esetben nehéz felismerni az ellenséget 
és csak a legnagyobb fokú éberséggel 
lehetett harcolni ellene. 

A filmen szereplő Pável Kuganov, a 
gyilkos kulák is befurakodik a Pártba. 
A gyárban, ahol dolgozik. igyekszik a 
legjobb munkát végezni. Eg-y becsüle
tes munkáscsalád lányát, Annál veszi 
feleségül. Mindent meglesz, hogy 
megnyerje a Párt bizalmát és bizton
ságban végezhesse romboló munkáját. 
Senkinek nem jut eszébe, hogy össze
kapcsolja a gyárban kitört tíizesetet 
Kuganov személyével, hiszen ő ment 
Plsőnek oltani. Eszükbe sem jut, hogy 
ez a tíiz talán nem véletlen míive volt. 
Felesége nem jelenti a Pártnak férje 
kulák származását, úgy gondolja, 
ho�y ilyen jó munkásnál ez nem jön 
szamításba. 

A Rajk-per megmutatta, hogy ná
lunk is voltak áruló jelek, amelyeket 
nem vettünk észre. Rajkot Spanyol
országban kizárták a Párlbcíl, Szalai 
ép bőrrel szabadult a Horthy-rendőr
ségtől, mig a többi elvtársakat halálra 
kínozták, mégsem néztünk alaposan 
utána multjuknak. Ok is a legjobb 
kommunistáknak mutatkoztak. Utólag 
láttuk csak meg, hogy mennyire el
mulasztottuk velük szemben az éber
séget. 

A film élesen rávilágít arra, hogy 
bármilyen ravaszul dolgozik is az 
ellenség, mindig vannak áruló jelek, 
amelyekből kiindul\·a leleplezhe_tjü(, 
őket. Kugánov akkor válik gyanussa 
Fjodor lváno,ics párttitkár előtt, ami
kor felesége kizárása mellett szavaz 
és nem érez sajnálatot elvtársa és 
hi lvestársa iránt. Nálunk is voltak je
lei a trockisták munkájának. Rajk is 
akkor vált gyanússá, amikor fel akarta 
oszlatni a rendőrségi pártszervezete
ket és igyekezett a munkáskádereket 
elnyomni. Mégsem vettük észre, hogy 
áruló és Rákosi elvtárs ébersége kel
lett hozzá, hogy leleplezhessük. 

Megértjük a filmből, hogy az éber
ség nem kampány, Jása Sorin me1r
irja Annának, hogyan gyilkolta meg 
egy Zjubin nevű kulák a kerület Kom
szomol titkárát. Kihangsúlyozza, hogy 
ilyen Zjubin-féle alakokkal_ bármel):i-
kük összetalálkozhat. A Raik-per utan 
minket is figyelmeztetett a Párt, hogy 
még maradtak cinkosai a leleple�ett 
trockistáknak A Standard-per beb1zo
n�ította. hogy helyes volt a figyelmez
tetés. Nem szabad elsiklani a leg
apróbb gyanus jel mellett sem. Geige
réknek az volt egyik leghasznosabb 
szabotázsmódszerük, hogy a szak
embereket nem a !egmegíelelöbb he
lyen alkalmazták. Ez akkor se_nkinek 
nem tünt fel. Meg kell keresnunk az 
események okait, hogy idejében lelep
lezhessük az ellenséget. 

A harc ma életre-halálra folyik. 
minden felületesség, lazaság az ellen
ség malmára hajtja a vizet. Jól szív
leljük meg Sztálin elvtárs tanítását. 
hogy a harmadik vil�g�á_borút c•�k 
erőink teljes megíesz1tesevel akada
lyozhatjuk meg. Ez a szovjet film is
mét nagy segítséget jelent nekünk ma, 
az ellenség ellen vívott harcban. 

Kelenföld állomás számf ejtöi 

,Az Ország legjobb Számf gjlöjc "címéért 
� ,,T. Közlekedés! A KOZLEKEDÉS 

február 20-i számában Cseh László kar
társunk versenyre hívta ki a pénztári 
szolgálatnál beosztott számfejtöket. 

A Budape-ti Lokomotlv kitUn6 úsz6Qá)•dáia nye!·te el elsőnek a Rákos'.-serieQet. 
Képünkön �Laki Károly. a Bp. Lokomotív titkára átveszi az értékes dlJakat. 

Mi, Budapest-Kelenföld állomás 
gyors és teher fel- és leadási szám· 
fejtői a versenykihívást elfogadjuk. 

Megértjük a verseny célját, tudjuk 
azt. hogy hibamentes !uvardijszámitás· 
sal a hiánylatok mennyiségét csökkent
jük, ugyanakkor pedig a vasul és a 
szállilófelek adminisztraiiv munkájánál 
időt és pénzt takarítunk meg. Ezzel a 
munkánkkal i ,  hozzá akarunk járulni 
a szocialista Magyarország felépítésé
lrz. 

Szabó Béla, Szabó József, 
Fenyővári Béla, Budai Béla, 
l(ovács József, Karádi Antal, 
Tóth József, Vnrga Gyula 

s. k., számfejtők 

Dolgozó nők üdvözlete 

Március 8-án. a Nemzetközi Nőnapon futcitt be Szolnokról Bu.dapes�•f-'c:·enc„ 
város ál lomásra az S0C0 . .. 2"°0 tonnás" von3t. Marosfl János mozclony-...eze!c5t, 
Ondok Sándor és Bozsó Sándor füt6kct viráqqa) üdvözlik a maqyar do!Q"oZó 

nó:< a Nönapon. 
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Megfogadtuk Rákosi e lvtárs szavát 
és azóta műhelyünk átlagteljesítménye 
114százalékról 144százalékraeme'lkedett 

,,T. Szerkesztő Elvtárs! A MAV
AUT Nyergesműhely múlt év 
szeotPmberétől hatalmas fej lődésen 
ment keresztül, ami legjobban üze
münk átlagteljesítményén mér
hető le. 

Mégis azt mondhatjuk, hogy Rá
kosi elvtárs tanítása után, amikor 
megfogadtuk Rákosi elvtárs szavát, 
azóta műhelyünk átlagteljesítménye 
1 1 4 százalékról 1 44 százalékra 
emelkedett. 

Ebböl az is kitűnik, hogy dolgo
zóink megértették Pártunk határo
zatát. A sztálini műszak alatt elért 
magas eredményekkel bizonyítottuk 
be Sztálin elvtárs iránt érzett há
lánkat, ragaszkodásunkat. Kima
gasló teljesítményeket értünk el 
akkor. Szabó Lajos és Karsai Zsig
mond elvtársak nehezen elérhető 
teljesítményüket 400 százalék fölé 
eme!ték. Jó magam 137 százalékról 
501 százalékra növeltem teljesítmé
nyemet, de 

igyekeztem a sztál ini műszak
ban elért eredményeket meg
tartani. lgy büszkén mondha
tom, hogy ma is 250-260 szá
zalékos átlagteljesítményt mu-

tatok fel. 
A felszabadulás emlékünnepére 

megismétlem, s ha lehet, túl is hala
dom a szálini műszakban elért ered
ményemet. Ezzel is csattanós vá

laszt adok az imperialista agresszo. 
raknak. 

A Pártbizottság határozata után 
megalakítottuk műhelyünkön belül 
a „200-as brigádot", melynek át
lagtermelése 204 százalék körül 
mozog. De ez számunkra nem je
lent megállást, mert termelésünk ál
landó fokozásával csatlakozunk 
ahhoz a béketáborhoz, melynek élén 
a hatalmas Szovjetunió áll. 

Szabadság! 
Soós I I . István, 

csoportbizalmi." 

Kunstiitter Györgyné: 

1 Népszava biztatást, erőt, 
útmutatást ad neltünk munkánkban 

Felszabadulásunk ötödik évfor
dulóján, amikor hálás szíuvel kö
szönjiik meg a Szovjetuniónak, a 
dicsőséges Vörös Hadseregnek ál
dozatait megmentésünkért, szubad
ságunkért, nem mulaszthatjuk el, 
hogy uissza ne pillantsunk az el
mutt öt esztendőre. 

Tudjuk jól, hogy a pincéből fel
jőue szemünk elé csupa rom tárult. 
A hírek szájról-szájra jártak, nem 
voltak megbízhatóak s bizony sok
szor megrémiteltek minket. Hogy 
szerettük volna akkor, ha lett volna 
egy újság - egy biztos támpont. 

Azóta sokat uáltozo/t az életünk. 
Szabadságunk mellé UJ, uiragzó 
várost, fejlődő ipart, mezőgazdasá
got létesítettünk, a nagy Szovjet
unió és a Magyar Dolgozók Pártjá
nak segítségével. 

Emlékezzünk csak vissza, amikor 
az első ujság megjelent mek-
kora uolt az örömünk! 

Sajnos, ma ezt igen elfelejtettük. 
Elfefejtettük azt, hogy szakszerve
zetünk - annak lapja, a Népszava 
- mennyi biztatást, erőt, útmuta
tást adott nekünk a küzdelemben. 

Elvtársak! A Népszava ma is 
erőt. támpontot, útmutatást ad a 
munkánk touábbvitelében., a munka
uersenyben, a fejlődésünkben. 

A konkrét tények és számadatok, 
mint eredmények mutatják, hogy 
Pártunk útmutatása mennyire he
lyes. Azok az eredmények pedig, 
amit a Szovjetunió hős sztaháno
vistáinak tapasztalatcsere átadása 
után elértek a mi dolgoziónk, rá
mutatnak arra a baráti segítség
nyujlásra, amit mi a hős szovjet 
néptől kaptunk. 

Á llandó részletes tájékoztatót ka
punli a Népszauán keresztül a ter
melés menetéről, a munkaverseny 

fejlődéséről országos uiszonylatban. 
Sztahá11ovfstáink, élmunkásaink 
napi munkája kiértékelve kerül a 
nyilvánosság elé. Sztahánovistáink 
tapasztalatcsere átadása a sajtórz 
keresztül módot 11yujt arra. hogy az 
ország különböző részében is ;pi 
tudják használni a dolgozók. 

Mi vasutasok is, a Népszaua min
den sorából tanulhatunk. Azonkí
uül, hogy a vasutas dolgozók ered
ményeit figyeljük, kötelességünk a 
többi szakmák eredményeivel is 
tisztában lennünk, mert ahogy Rákosi 
elvtárs mondta: ,.Miénk az ország, 
magunknak építjük!" 

Mi, 0 B funkcionáriusok, amikor 

a napi munkánkat végezzük, kell, 
hogy érezzük a sajtó támogatását. 
önkritikával élve - mégis elha· 
nyagoljuk a sajtó olvasási, fegyve
rünk használatát. Eppen ezért, hogy 
napi munkánk mellett ne feledkez
zünk meg a sajtó olvasásáról és az 
rendelkezésünkre is álljon állan• 
dóan: 

a Vasutasok és Hajósok Szak• 
szervezetének IBUSZ helyi cso
portja ezúton hívja ki az OB 

funkcionáriusokat egy Népszava 
előfizetési versenyre. 

Versenypontok: 

1 Jelenlegi előfizetők száma. 

2. Létszámhoz uiszonyitott száza
lékos emelkedés. 

3. Határidő: Április J-től július 
l-ig. 

Ne tegyen olyan dolgozó, aki � 
járatná, ne ofvasná szakszerveze
tünk lapját. a Népszavát! 

Budapest. 1950 március 18. 

Kwzstiitter Györgyné, 
IBUSZ Ozemi Bizottság, 

Népszava-felelőse 



Amíg ,,iön" a vonat-� . 

A kllzelmYltban avattllk fel Budapest- Déli p"yaudvar qyermekv,rakozótát. 
ahol f•lüqyelet mellett Játszanak az apróságok, 

lllermth Er!Ssébet: 

,,,Ml, NŐK, HA ÖSSZEFOGUNK, 
NAGY ERŐT KÉPVISELÜNK" 

1
,T. Szerkesztőség! Mi, nők, ha visz

szatekinlünk azon az úton, amelyen 40 
éV\'el eze!Gtt, 1910 március 8-án el
indult a Jl,;cmzetközi Nőmozgalom, el
mondhatjuk, hogy I<lára Zetkin In
dítványa eljutott a világ minden ré
szébe. A nők hallatják !zavukat, a 
nők mindjobban beleszólnak országuk 
ügyeibe, a háború és béke kérdésébe. 
Ez persze nem annyit jelent, ho� a 

kapital ista elnyomasnak vége volna, 
hiszen nötársaink mi l l iói még rablím
eot hordanak. de virrad már, s kelet 
felől a Vörös Csillag iénye bevilágít 
a népek börtönébe, mutatja az utat, a 
szabadulás útját. Mennyivel más a 
megvalósult szocializmus országa asz• 
szonyainak, a népi demokratikus or
szágok asszonyainak élete. llt már 
szabad �elünk van, egyenjogúak va
gyunk, egyenlő bérezés mellett ver· 
senyben dolgozunk a férfiakkal és nem 
egy magas, vezető funkciót tölt be 
,iolgozó nötársunk. 

Amikor az imperialisták háborúra 
uszítana�. a bél;et.íbor az orsz,igépí
tés, a szocializmus, a kommunizmus 
felépilésén fáradozik. De békés épité
sünk mellett egy ökölként sújtunk le 
az imperialista, háborús gyujtogató 
bandára. S ebben a leszámolásban m1, 
nők is résztveszünk, mert nem felejt
jük el az elmult világháború borzal
mait, tudjuk, hogy mire készülnek el
lenünk, dolgozó nők, anyák, feleségek 
ellen. Nem engedjük, hogy gyerme
keinket, férjeinket, !ivérelnket lemé
szárolják az imperialista t6ke érde
keiért. Nem akarjuk hallani a bombák 
robbanását, láini békés otthonaink, 
termelő üzemeink pusztulását. 

A nagy Szovjetunió hlís fiainak és 
leányainak áldozalvállalásábói hul lott 
ölünkbe a szabadság. Cak élnünk 
kell vele. Dolgozzunk jól, jobban, még
jobban. Termeljünk többet, mégtöbbet, 
az eddi�eknél is többet és jobb minő• 

séget, selejt nélkül. Kövessilk a hős 
siovjel asszonyok példáiL Tanuljunk 
tőlük. Ismerjük meg a munka é� egy
mást iránti becsülésüket, lángoló haza
szerete!Qket, tiszta családi életüket, 
egységüket. Mi, nők, ha összefogunk, 
nagy er6t képviselünk. Március 8-a is
mét megmutatta nekünk, hogy ha ma
gunkbiztosan haladunk azon az úton, 
amelyet a vörös ötáe-ú csillag mutat 
számunkra, a végső győzelem nem 
várat soká magára és elérjük azt, hogy 
egységes táborban lesz a világ összes 
asszonya békében, szeretetben, boldog
ságuan ho2záta1iozóikkal. 

Elvtársi üdvözlettel 
Horváth Erzsébet sl<., 
Bp. MAY. l gazgatósá1t ' 

Blbán-magyar barAts�gi hét 
Az albán tömegszervezetek kul 

turális és  míívészeti bízott :ígok 
kezdeménvezésére március 1 2. és 
18-a között Albán-Magyar Barátsági 
Hetet rendeztek Albániában. 

Az Albán-Magyar Barátsági Hét 
folvamán széles körben előadásokat 
tartottak és fi lmeket mutattak be a 

Magyar Népköztársaság életéből és 
munkájáról. Ezek között is jó he
lyet foglal el a magyar közlekedés! 
do!gozól·nak: a vasutasoknak, hajó
soknak, szál lítómunkásoknak, gép
járművezetőknek, közúti közlekedési 
dolgozóknak újjáép)tő munkájáról 
készített felvételek. 

Tiranában ma�yar kiál l ítás nyílt 
meg, ahol n�gy sikerrel szerepd 
még rl-ia Is közlekedésünk újjáépí
tésével kapcsolatos bő és színe,; 
anyag. 

Kultúrelóadás a várótermekben 

A Vasutas Szakszervezet 6s a Maqya,-.SzovJet Tirsasáq rendezésében a hét
WQi vonatokra vilró munkásoknak kultúrelőadást tartanak kiváló e!6adó

míívészek. 
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Megalakolt 
a \,• egy ipari Dolgozók 

Nemzetközi Szövetsé� 

Március 12-14 között tartotta meg 
a Vegyipari Dolgozók Nemzetközi Szö
vetsége alakuló ülését Budapesten. 

Dolgozóink táviratilag üdvözölték 
az új szövetséget, melyben hangsú
lyozták, hogy az új nerr.zetl:özi szövet
Sl'g célkitűzéseh·el teljesen azonosítják 
magukat és szolidaritást vállalnak 
velük. A konferencia célja: az e{!esz 
,•ilág tJegyipari és rokonszaknwl;eli 
dolgozóinak egyesi/ése nemzelisé1;re. 
faira, színre és politika:, ,•a/lási néze. 
tekre t•aló tekintet nélkül. 

A konferencia felhívással fordult a 
világ vegyipari dolgozóihoz. A fel
híYáS rámutat arra, hogy a konferen
cia, amelyen több mlnl I millió 600 
ezer szervezett dolgozó k pvis Jt,i 
vesznek részt, részletesen megviz1-
gúlta a különböző országok Hgyipa
rának és a rokonszakm:iknak, ,· ala
mint az r1ekben az i..,arága1tha'l dol
gozóknak helvzetét, részletesen isme.::,
leli a kapitalista országok do:gozóinak 
egvre fol·ozódó kizsúkmiinyolúsát. A 
dolgoz6k viselik az imperiaiisla hábo-
rús k1'szíilödés és egyre mel� ülő ga7.
das;ig-i válság következményeit. A há
horús l·"szülödés arra kés1.1eti az im
peria l ista országok kormányait, hogy 
elnyomják a dolg-ozúk b�kea!<arata1 
Fasiszta eszközökhöz folyamodnak és 
Jegyveres erővel prób.ílji1k letörni a 
szlrá i�okat, hogy igyekezzenek mcg
akadál)•ozni a béke híveinek megmoz
duhísait 

A kiáltvány ezután részletesen fel
sorolja a szövetség célkitíizéselt. , 
szövetsiig főcéija a háborC,s uszít(!· 
elleni küzdelem, harc az életszínvonal 
cmelfséért, a különböző szociális ln
t.-zkedésrk hevezetéséért, küzdelem a 
munkanélküliség ellen. 

A kenfercncia felhív ia valamennyi 
ország vegyiparának dolgozóit, 
hogv a szövetség programját üzemi 
gyű!é,seken vitassák meg s a leg-

s:iélescbb körökkel ismertessék. 

- Bar[1taink és elvtársaink - foly
tatja ezután a kiállvány -, bármilyen 
legyen is a színetek, n=zeliségetek, 
bármi lyenek legyenek is vallási vagy 
pol iiikai nézeteitek, ne felejlsé!ck e!. 
hogy valamennyien dolgozók vagylok, 
<is hogy a világ dolgozói között ninc:: 
és nem i!> lehet helye ellenségeske
désnek. 

Valósítdtok meg a dol11oa:ók meg
bonthatatlan egységét, ne felejtsé

tek, hogy egységben az ci·ö. 

Elöre • nemzetközi nakszert'eze/i 
egység dicsőséges és diadalmas zász
taja alatt! E/fen a vegyipar és rokon
s,wkmák dolgozóinak megbori.thalatlatz 
egységei 

A S1olno�i �,�heh dolgozóinak felhívása 

balesetelhárítási 
versenyre 

Felsz�badulásunk 5. évfordulójára a 
fizetésrendezésért a vasutas dolgozók 
megajánlással feleinek. A szolnoki moz 
donyszereide d•,Iirozói kihív jók az ösz
szes baleseteihárilási aktívákat ver
senyre, a kö1·etkezö 4 versenyszempont 
szerint: 
· 1, A balesetelhárltást mahelyrészen. 
ként klsz61esltJük, állandó oktatást tar
tunk. A balesetet e161déző okokat felku
tatjuk és azt azonnal meqszOntetJUk. 

2. A k"rt6kelésnél az Uzem létszáma 
és az elc5forduló balesetek száma és a 
munkaórakleses száralékaránya a mérv
adó, 

:,, Balesettllblán a baleseteknek tuda
tosltjuk az időpontját, a súlyosságát s 

z okozóját. 
4. BalesetjeJentes:t rendesen eJkészlt

JUk és minden hó 3-lq a területnek 
mcqkü!dJUk. 

örömmel fogadjuk a szolnoki moz
donyszerelde dolgozóinak kihívását a 
balesetelhiirítási versenyre. A szolnoki 
mozdonyszerelde dolgozói megértették 
a szocialista munkaversenyt és ezzel 
párhuzamosan a balesetek kiküszöbö
lésének fontosságát. A központi veze
lőség a legjobb eredményt elért mű
helyt kis vándorzászlóval a iándékozza 
n,eg. Felhívjuk a műhelye·k balese -
··lhárító felelőseit ,  hogy csalli:k0zz�nnk 
a versenyhez saját területi litkársá
gukon. 

HELYESBITl?S. Lapunlc március 5-1 
számában a szakszerv•zetb61 kizárt 
taaok kö:i:ött tévesen Zsíros AnJrás ne
vet Irtunk. Helyesen: Zslros Sándor. 

Jólesik a finom ebéd . . . 

A Vasúti Föosztály ov··dálában a .,nag vol<" osztJák .a finom eb6clet. után.a 
vidáman, Jól<edvaen folyik tovább a iáb!I<. 

Hálával és köszönettel t rtozom Pártun r.:k 
és Ráf,csi elvtársnak, mert t-:mítá!aik nyo:,:án 

nyertem el a „Szakma Legjobb Dolgozója" cí ·t 
Pártunk Központi Vezet.3s,ge január 

:?2-i határozata alapján minden szak
mában 1-.i�rlékdték a szakma legjobb 
munkásait. Ez a feladat vasútazemeink
.) ,1, szolgá.ati he.yeinken is megtör 
!ént. Az üzem legjobb doigo�ói közül 
most került kiért 'kelés elé a szakma 
legjobb lakatosa, eszlergátyo�a. lorgal
mislúja, mozdonyveze!oje, stb. 

A „szakma legjobb dolgozója" cí
mének kihirdetése február 25-!:6-án 
megtartott sztahánovista értekezleten 
történt meg. Népköztársa5águnk kor
m .-,n�-a kiértékelte a szakmák legjobb 
munl:�sail és így a vasutas doigoJ<óJ.: 
között is azok, akik munká/"ukkal be
bizonyito!ták, hogy a szocia i amus ér
llekében minden erejükkel azon nn
�uk, h ,gy munkájukkal előbbreYr2"y& 
az épit,-st, megkapták a "-«m« 
legjobb dolgozója'• megtisztelő cimlt. 

Munkahelyén keressük fel C�ai 
.J,\nos lakatos-élmunkás!, a szalo;na 
legjobb dolgozóját, hogy a Közlekedés
en keresztül számoljon be vasutas dol
gozJinknak munkamód�zerér!Sl, arról, 
hog}an érte el ezt a kitüntető címet? 

A Ferencvárosi-Fütőhá:i DlQzdony. 
lakatosa Csabai elvtárs. 

M11lt éa december 1. Ma dolgozom 
�gyéni m11nkat•erser1yben - kezdi el 
beszámolóját. - Ez idn alatt munka
te{jesítményemet sikerült efőször 275, 
mnjd a sztálini mliszak alatt 483 szá
za!é�•ra emelnem. Jelenlegi át/a_gtelje
si/mérzyem 300 százalék körül mozog. 

A. munkamódszer jobb me1!'szerve
zése és a munknmenet folyamatos• 
sáJlának biztosítása tette számomra 
lehetővé azt, holfY a ,,szakma leg· 
jobb dolgozója" büszhe címet vi
selhetem! MeJ;!sziint u ácsorJ;!ás, 
várakoz'ás az egyes munkadara
bokra! Ma már futószalagszerűen, 

folyamatosan tennellink! 

- lgen f<mtosnak i,;,,rlom 11 17tu{t1ia
móJszerátaáns fotyamatoJsági./. l'.tt!;bzi 
tapasztaialaim is t·a,ma.� e té:cn, í_gy 
például K.ő!:egyi Mihály laí1a! s -
akinek munka.7túdswrem áta:.!tcm -
munlui!eljes.ítmer,ue febr11ár f;ónaµI; n 
már elérU a 213.57 százaW1ot. 

- A.prilis 4--re, hazánk fc/$zebac!í,. 
tásánaJ1 ö,ödik étJjordulójrira fe.1ajJ11. 
1cm. hogy minden dolqozótiir am 
átadom munkamódszere1n.et és ta.6«sz
talatQ,-m.at. Munkale/fesítm�:iy:!m�t 5.� 
százalékra niivelem és do!ge,zóférsoJm
mal egyitrt az április hóra e!öiréti;1zott 
részl,g,,fugákat április 4-re efoti,rrcz
zük. Megigérem. hogy mcmkatc!jcsít
m•11gi,m .sz,ízalékát m•n,11m hóna/lb(I• 
280 százal(k fölé emelem! 

- lfi:!,íval es köszönettel tarte:w!Jlt 
Pártunknak � nagg tanítómesLriJr1� 
r.ek, Rákosi Mdfyás elvtársnak az 
irdngmutalásért. Az ő tan!tásait meg • 
fogadi•a és a nagy Szovjetunió M11 
sz!ahánouistáin.ak példáját kiiveloe ju
tunk et közös nagg c�lunkhoz - • 
szocializmushoz! 

Négyn:ózöCvenezer 
japáa vasut.-s 8:ztrájkol 

Március 1 1 -én ismét 450 ezer 
japán vasutas indított sztrájk•!. 

A japán vasutas dolgozók ne111 

hajl:mdók túlórázni dijmentese11 és 
az éjszakai műszak minden éjjel 4 
órai időtartamra beszünteti a mun
kiit. 

Csatlakozott a sztrájkhoz 300 
ezer szénbányász és 80 ezer fém. 
bányász. Az orszá� 1 7  kgnagyobb 
öntörléjének kohói leálltak. 

Tudakozót avattak a minisztériumban 

A k&zlekedés- 6s postallQYI minlszt6rlum az e!mutt na1>0kban avatt,, fel a 
dolqozók érdekeit szofqáló úl Tudakozófát. rneJy máris nagy ntlpszerüsé�nek 

örvend, 

A szocializmt1s építésében harci fegyver a munkássajtó ! 
9lvasd_, terjeszd, a Népszavát ! 
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a 
Példaképül választjuk 

pee�rszki vas�tvonal komszomolistáif 

Nagy érdeklődés kíséri az országban 
SZUROV· ,,JZABAD A PÁLYA" 

Közlekedés Szerkesztöségének! 
A . minap került kezemhe V. Lícs

kov elvtársnak a pecsorszki vasútvo. 
na! Komszomol politikai instruktorá
nak „A pecsorszki oona! 8000 vasutasa 
ioglalkozik sporttal' címü cikke. 

E cikkben foglaltak nagyszerüsége 
és ö�tudatossága annyira megragadta 
ítgye.memet, hogy mostan a Köz:eke
dés Szerkesztőségéhez fordulok, hogy 
nyílt levél formájában szeretném vas
utas ifjúmunkás társaim figyelmét fel
hívni e cikkben foglaltakra. 

Ifjú Munkástársaiml Röviden sze
retném vázolni, ismertetni e cikkben 
foglaltalcat. Mit ír V. Licskov elvtárs? 
Ismerteti nekünk a mindenben oly ki
váló szovjet vasutas dolgoió - kom
szomolistáknak a szovjet sport fejlesz
tés�llen vég,;ett és részünkte követe.ndő 
alknlásaít. 

Egyszerü hétköznapi dolgok ezek, de 
még igy is nagyszerűek. 

Nagyszerűek, mert szocialista embe
rek, szocialista sportember� k�sek 
csak erre. 

„A PECSORSZKI VASUTVONAL 
KOMSZOMOLISTA! ez év elején el
határozták. hogy saját erejükből épí
tenek sportlétesitményeket, a stad,onok 
felett védnökséget vállalnak és azokat 
a tömeges edzési munka igazi központ
i ává teszik. 

Naponta a munka után csáicányok• 
kal és lapátokkal ellátott fiatal vasuta
sokat lehetett látni. A leendő sportlé
tesítmények helyeire mentek. Még nem 
olvadt el a hó az izmai állomáson -
mikor a .komszomolisták és az ifjúság, 
élükön Dorinszki elvtárssal ,  a politikai 
osztály munkatársával és Butocskinij 
elvtárssal, a VLKSZM csomóponti bi
zottság titkárával, elkezdték a stadion 
építését. Május 18-ára Kulej-on fel 
lett építve egy olyan sporttelep, mely
nek értéke több mint 200.000 rubel. 

Kezdetben nem hitt mindenki a sta
dionnak ifjúsági erőkkel történő fel
építésének reális voltában - meséli 
Gyjacskov elvtárs -, a kuloszkij cso· 
mó,pont l(omszomol bizottság titkára. 
A komszomolisták csaknem egyenként 
jöttek a pályára. De amikor a helyre
állító vonat hatalmas traktora egy est 
leforgása alatt l 00 lát irtott ki, a leg
hözelebbi vasárnapon az építkezési 
térre már 1 48 fő jött dolgozni és köz
tük sok idősebb is. 

Aprilis végén folyt le a „lokomotív" 
sportegyesület útvonali beszámoló és 
, álasztó konferenciája. Az uionnan 
megválasztott tanács vállalkozott a 
testedző-tömeg munka felélesztésére. 
Rövid idő alatt az egyesület tagjainak 
száma elérte a két és félezret. U jbél 
alakult 39 testedző kollektíva. 

A VASUTVONAL POL!Tll(ÁI OSZ
T AL Y A kidolgozta a testedző munka 
fejlesztésére irányuló konkrét intézke
déseket, előkészítette a nyári sport
idény előkészítési és végrehajtási ter
vét. A körzetek politikai osztályai és a 
J<omszomol-szervezetek népszerüsítet
ték a sport jelentőségét. 

Testedzés napján mérleget vontak a 
pecsorszki vasútvonalon folyt munkát 
illetően. Kotlasz és murasi állomásokon 
teljesen át lett alakítva és jól be lett 
rendezve közösségi erők útján az ottani 
két stadion. 

Június 19-én folyt le az izmai stadion 
ünnepélyes megnyitása, melyen több 
mint kétezer ember vett részt s ahol tö
megversenyek folytak le. Nyolc futball
pálya lett újból épilve Pingujban, Opa
rinában, Luzban, Uszty-Sonossen-Kizem
ben és másutt. Ezenkivül kész lett 1 79 
sportpálya, négy testedzőtábor, 1 1 2  
nyujtót készítettek, melyeket a vasút
vonali közös lak;isok és bódék (őrhá
zak) mellett állítottak lel. 

A CSOMOPONTOK KOMSZOMO
LISTA! védnökölnek a mezei tábori 
állomások felett. A vonalon 28 sport
pályát építettek és szereltek fel. A vo
nalon. illetve a vasútvonal ifjúsága 
89.000 rubel értékű sportfelszerelést 
vásárolt (szerzett be). 

Azon vasutasoknak és családtagjaik
nak száma, akik a sporttal foglalkoz
nak. ma már kb. 8000-et tesz ki. Az 
útvonal kiképzettei: 67 egyesületi in
téző, 87 bíró ás 3 1 1 pontozó (zsűd 
tag). A tavaszi mezei futásban a vas
utas vonal 1 2.000 munkása vett részt. 
A GTO-jelvény első osztályának meg
felelő normát 1233 testedző tette le, 
míg a másodfokút 203. 

Befejeződtek a futball- és röplabda 
vasútvonali versenyek. A .  győzelmet 
Kotlasz csapata szerezte meg. A vasút 
vonal távolságonkénti sportváltó !uta
sát is levezették. A váltó résztvevői 
beszéúeket tartottak politikai és sport· 

témákról, megvizsgálták a testedző 
tömegmunka állapotát. 

Majd elkészítették Pecsorszkban a 
vasutas csillagstafétát, melyet a vasúi 
vonalak komszomolistái szerveztek meg 
és bonyolítottak le. 

A CSILLAGSTAFETAT a vasutasok 
Sztálin-napnak szentelték. A testedzők 
a vasútvonalak igazgatóságához jelen· 
téseket killdenek a sportkollektivák 
si�ereir61 és sportfe jlesztés terén, vala 
mmt a sportban elért eredményekről. 

Vasutas sportnapokon minden állo
máson és stadionban tömeges sport
versenyek folynak le, ahol vasutas dol
go�ók9n kívül hatalmas tömegek gy5• 
nyorkodnek a vasuras l(omszomol spor
tolók mérkőzéseiben és versenyeiben. 

ltjúmwikás társaim! 

színművét az istvánte lk iek kitünő  előadásában �ek Országos Tanácsának nemrég 
Jelent meg a Munkára. Harcra Kés::- elcl- odahaza M NV kultúrtermében t t l „T. Szerkesztőség! Nag; étd o- = spor mozga omma kapcsolatos fel- déssel fordul az egész ország vas- Pányin elvtárs, a kiváló szovjet 
hívása. Kapcsolódjunk be aktíuan a u[assága az Istvántelki NV üzemi sztahánovista mozdonyvezető tiszte sportmozgalomba. legyünk tevékeny11,__....,,.. Szervezetének Jrul- letére. A termet zsúfolásig megtöl-
11arcosai, építői, résztvevői az MH /(- túrceoportja felé, akik tötték a műhely dolgozói és a meg-
nak. Anatolj szurov: ,,Sz.a,. hlvott elvtársak- A színjátszók tu_ 

H b • k t · l lk t · , · ba.d a. pálya" e• dásuk legjavát adták. hiszen a né-, a e,inun __ e is O Y a O nL t•agyo 1 zőtéren ott u··11 Pán•nn elvta· rs 11!0 é• a/Ulrat fog futer..i, mint a pecsorszki „n.,.,, .,,,,-, színművét viszik e ,,. • 
konzszomo/istákat. akkor elmondhat- hozzájuk. a színdarab főszerepléije, szintén 
· k , Központunk kul- sztahánovista mozdonyvezető, s az JU , 11ogy megtettük kötelességün- �J:..-=;!.:=�-:::, túrosztályának kez- egész téma a vasutas sztahánov-ket. Ehhez pedig nem kell sok, csak deményez-ésére elhatározták, hogy mozgalom kiszélesitéséről szól. 
egy kis akarat, egy kis ifjúi tűz - megtanulják és Az elöad'ást vit.a követte. A 1el-
forradalmiság. szólalásokból kidomborodott, hogy 

Ha íg!J cselekszünk, akkor mi is •egiamerfetlk dolgozóink megértették a darab 
testben erős, edzett, a munkában • 8„0„Jet 1>aautcus:g élet•U mondanivalóját, rámutattak a hi-
h l t · l[ • • J k l bákra. kritikát mondtak a szerep-e Y a o e! 1a e l, békénk, szabad- • rna,o·ar 11aautaaolclcal lök játékára és kidomboritották a sagunk, _fuggetlenségi'.nk megvéd1- ország=rt-e. De ez a színdarab színdarab politikai. gazdasági és 
séhez mm.dcg tettre es harcra ke- 1 nemcsak a vasut<1sok életét hanem kultúrá!is jelentőségét. 
szek leszwik. 

, . a szocialista-realista művészetet mu- Szeretnénk, ha a magyar vasutas-
Darazs Sandor tatja be nekünk. Ráismerhetünk a ság széles tömegei megnézn.ék és 

MINSZ Vasutas SZIT-bizottság , nálunk is még fennálló hibákra, �e��rtenéI<; ezt a színdarabot. _ebb?I 

Lebegjen előttünk példaképül a 
pecsorszki vasúfoonal komszomolis
táin.ak tettrekészsége, sportszeretete. 
Lássunk munkához! Magyar Ifjú
sági Népi Szövetség, Szakszerveze- sportfelelőse. hiányosságokra. Nagyon .-okat ta- 1s UJ er6t � tapasztalatot mentef!e-

------------------- nulhatunk Szurov Sztálin-díjas szín•
\ 

nek a tovabbi munkára. a szocia-
darabjából .  lista magyar vasút kifejlesztésére-

d 
Az Istvántelkiek először február Elvtársi üdvözl-etteJ : Ava-rkeszi 

Pél át ·veszünk 17-én mutatták be a színdarabot János s. k. 

a szoviet sú lyemelőktől 
A Magyar-Szovjet Barátság Hó

napja a lka!mábél Magyarországon 
tartózkodö szovjet súlvemelőktől so
kat tanultak szakmánk · súlyemelöi is. 
S,:ámtalan hasznos tanulsággal szol
gáltak a szovjet-magyar válogatott 
súlyemelő mérkőzések. 

Ezek között elsö az, hogy megdéilt 
egy régi felfogás. A nagy eredmény 
eléréséhez nem elegendő csak a saját 
sportágban folytatott edzés, a súly
emelésben például az állandó és szor. 
galmas súlyozás anélkül, hogy mel
lette a versenyző gyorsaságát, á l ló
képességét is fejlesztené. Pedig ezek 
a szükséges tulajdonságok bármilyen 
szorgalmas súlyozással sem érhetők 91. 

A szovjet versenyzők bebizonyítot
ták, hogy a súlyemelés nemcsak erő
sport, nemcsak „viaskodás az elemek
kel", hanem ügyesség, gyorsaság, 
lendület és technika sportja is. 

A régi igazság. hogy a tudás sze
rén}séggel párosul, érvényesül a szov
jet súlyemelők mérkőzésén is. A szov. 
jet versenyzők egyszerűen, célratö
rően, minden pózólás néikül végezték 
gyakorlataikat, csak az eiedményeket 
és a sportszerűséget tartva szemelőtt. 
Versenyzőink minden , valószínűség sze· 
rint tanultak ebbéil a példából és a jöv6-

ben nem fordulnak e-Ili olyan, jelenetek, 
amelyek nem a sporteredményt segí
tik elő, hanem a közönségnek, nem 
Cip' esetben a közönség megtéveszté
senek szólnak. 

A harmadik tanulság az, hogy súly. 
emelöink nagyrésze inkább ,bizton-
sági" versenyzést folytatott, p�dig itt

,
. 

ennek semmi eredménye sem lehe
tett. S ha ,egy-egy kísérletük slkerte- • 
len volt mégis. akkor hamar elkedvet- f 
lenedtek. Gedö példája mutatja ezt a 

1 legjobban, aki két sikertelen lökési 
kísérlet után lemondott , a har
madik kísérleti jogáról. Nazárov elv- ,. 
társ, a szovjet csapat edzője, aki ed- i 
dig is együtt örült a magyarokkal 
minden sikernek, éppúgy, r;iint saját 
versenyzöiének, szeretetteljesen biz- i' 
talta Gedöt, aki végül is kiment a 
dobogóra és 5 kilóval nagyobb súly
lyal kitűnően oldotta meg feladatát. 

Dolgozóink sokat tanulhatnak a 
szovjet sopdbarátainktól, akik minden 
lehetőséget megragadnak arra, hogy 
oktassák őket. De azon túlmenőer., 
amit tanítanak, amit elmagyaráznak, 
el kell sajátítanunk téilük azt is, ami 
nem fér bele a szakmai mag:,arázat 
keretébe: egész sportemberi viselkedé
süket )és magatartásukat. 

Színjátszóink, kultúrcsoportjaink 
nagy s ikerrel mutatiák be 
a szoviet ku ltúra remekeit 
(Levél a mátra h áz i  gyógyüdü lőből) 

,,T. Szerkesztélségl Tiz napot 
I 

ve!"l<ben. Vadas Lajos munkásénekes 
üdültem a Vasutas Szak.szervezet pedig dalban mutatta be a szov;et 
mátrahá . , .. d .. 1 • . 'be dolga • szociali.sta kultúrát. ZI gyogyu u oJe n zo Gál Sándor s. k." 
társaimmal,  abban az időben. ami-
kor a Ma.gyar-Szov;et Ba-rátsági 
Hóna.p;ával kapcsolatban hazánkba 
érkezett kedves vendég,eink: !l 
munka frontján élenjáró szovjet 
sztahánovisták és a világ leghala
dóbb kultúrájának művelői , szovjet 

írók és művészek mutatták be tu
dásukat-

Szakszervezetünk azonban gon
doskodott arról, hogy az üdülő mű
során keresztül egy kis ízelítőt kap
jtmk a müvészecilkböl. 

Ebben az idöben !Eljöbt a:z üdülö 
dolgozóihoz a Vasutas Szakszerve
zet Köpontl Kultúrc;;oportj:i._ még 
jobban megismertetni \'elük dalban 
és prózában a szovjet élenjáró kul
túrát, külön szórakozást biztosítva 
a mátraházi üdülő egyéb dús prog
rammú szórakozásaihoz. 

A Vasutas Szakszervezet Kultúr
osztályáról Nemeskéri Ernő elvtár,; 
összekötő szövegében rámutatott a 
szovjet kultúra jelentőségére és .az 
egész műsorral a felszabaditó szovjet 
nép és a magyar dolgozók közötti 
szeretet elmélyítését tűzte ki célul. 

A Vasutas Szakszervezet Kultúr 
osztályáról Zöldi Sándor elvtárs 

Rendelet 
az ifjúsági játékosoknak és �erseni 1íiknek 

az MHK-han való rés1vételéröl 
A kultuszminiszter rendelde sze

rint azok az ifjúsági korban lévő 
játékosok és versenyzők, akik az 
MHK mozgalom jelentkezési határ
idejéig - 1950 március 3 1 -ig -
valamely sportszövetségnél iga

zolva vannak, vagy Jeigazolásra ke

rülnek, jelentkezzenek a sportmoz
galomban és az MHK próbát siker• 
rei tegyék le. Utasítja a sportszö
vetségeket, hogy 1 95 1 .  évtől kezdő
dőleg csak olyan iijúsági játékosok 
és versenyzők indulhatnak a szö
vetség versenyein, mérkőzésein. 
akik a sikeres MHK próbát iga
zolni tudják. 

EICSERELNtM Gyáli-út 1 5-b., II. 33. 
sz. 2 szoba.konyhás, félkomfortos laká
somat, összkomfortos 2 szobásra bel
területen, vagy Budán. 

Gábris Ferenc SzibirJakov mozdonyvezet6. Moldoványi Ferencné Léna_ Gaia• 
scheJ Ferenc pecUa Rubcov akadémikus szerepében nyuft müvészi alakítást a 

.,Szabad a pálya" naQysikct'ü e16adásain. 
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Váne0-L; oelünk 
Felhívás a szakszervezeti és üzemi népi tánccsoportokhoz 

A dolgozók részéról mind erőtel
jesebben merül fel a:z a kívánság. 
hogy a népi tánc ne csak színpadi 
produkció legyen, hanem kapjon 
helyet mindennapi szórakozásaink 
között is. 

Olyan egyszerú, vidám, szórakoz
tató táncokat kell teremtenünk a 
népi táncok alapján, amelyeket egy. 
egy mulatság alkalmával mindenki 
könnyen elsa-jálíthat és szívesen 
táncol. 

A „Táncolj velünk" mozgalomnak 
az a célja, hogy ilyen. könnyű tán
cokat kiválasszon s minél szélesebb 
körben elterjesszen. Az a cél, hogy 
ezeket az új táncokat a táncmozga
lom eddigi tapasztalatai alapján 
maguk a csoportok hozzák létre és 
kristályosítsák ki. Ezért a Szakszer
vezeti Tan.ács Kultúroszlálya és a 
Magyar Táncszövetség 

pályázatra hív fel minden szak-

szervezeti és üzemi tánccsopor-
tot, 

készttsenek egyszerü fáncokat, pró
bálják ki összejöveteleiken, mulat. 
ságaikon. A Legjobban bevált tán
cokat leírva küldjék be a Magyar 
Táncszövetséghez (Zoltán-utca 14.), 

amely továbbítja azokat a „Tán
colj velünk" mozgalom bírálóbizott
ságához. 

A pályázat beküldési határideje: 
19.'íO április 1.'í. 

A legjobb táncokat leközli a „Tán
coló Nép" és könyvben kiadják. A 
győztes csoport ezenfelül pénz-, il
letve könyvjutalomban részesül. 

A Szakszervezeti Tanács Kultúr
osztálya felhívja a szakszervezeti 
és üzemi tánccsoportokat, hogy 
munkájuk egyik súlypontja legyen a 
„Táncolj velünk" mozgalomba való 
aktív bekapcsolódás. 
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Előre a szovjet sportmozgaiom példája nyomán„ Pártunk vezetésével 
· 

a virágzó tömegspor-tért ! Készü lj az MH I{ mozgalomra ! 
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Rákosi elvtárs útmutatása hatalmas 
segítséget ielent �unkánk megiavításához 

Hiányosságok a Szállítómunkás Szakszervezet munkájában 
Rákosi Mátyás elvtárs, Pártunk ahol pedig az egyéni versenynek tatkoztak. Nem láttuk meg, hogy a !attól is későn jelentek meg az ér- központi vezetőség �gy liatározott, 

l(özponti Vezetőségének február nag1on jó talaja volna, ahogy azt hibák szinte kiegészítik egymást, tekezleten. A kritika tehát helyes hogy a saját sorainak hiányossá-
10-i ülésén tartott beszédében hosz- Rákosi elvtárs mondta: ,,hogy a cis az, mint rossz eredmény jelent- volt a dolgozók részéről. Az érte- gaif kiküszöböli és kiegészíti azt. 
szú időre megszalita, úgy a Párt, magyar munkás szeret versenyezni, kezik az üzemben. a termelésben, kezlet foglalkozott a teljesítmény- fiatal üzemi káderekkel, a közgyű• 
mint a szakszervezeti Iunkciónáriu- csak meg kell találni a verseny de még a munkafegyelem terén is. bér bevezetésének szükségességével. lésil A behozott káderokat, az 
sok munkáfát. De ugyanakkor az alapját." Ez hozta magával azt is, hogy in- Az jól is indult, de az éberség hiá- üzemi taggyűlések küldik a köz-
egész magyar munkásságnak is Hibát követett el a szakszerveze- kább az íróasztal melletti munka nyában két-három felszólaló felhasz- ponti vezetőségbe. 
irányt mutatott. Rákosi elvtárs be- tünk, hogy a munkaversenyt kellő- érvénvesült a szakszervezetünkben. nálta az alkalmat és a demagógiá- A helyi csoport vezetőségeinket 
széde nyomán mi is olyan hibákra képen nem szorgalmazta a dolgozók Elszakadtunk a tömegektől, s en- nak a legfelsőbb határáig ment el. átszervezzük, újonnan választjuk. A 
jöttünk rá, amelyek felett eddig között. De ezt nemcsak a dolgozók nek következtében az önállótlanság, Ugyanez a hiba fordult elő a Bel- vezetőséget reszortokra osztjuk és 
elsiklottunk, vagv nem figyeltünk felé kellett volna jobban szorgal- tájékozatlanság ütötte fel a fejét sped Központban, ahol a bértár- reszortonként oktatásban részesít
fel azokra kellően. Rákosi elvtárs mazni, hanem a felső vállalati a politikai munkatársak között. En- gyalás előkészítésénél a szakszer- jük, ahogy ezt az üzemi csoportok-
,iltal nyújtott úbnutatást, nekünk Is szervek felé is. Hibá_san dolgozott nek tudható be az is, hogy csak a vezettöl szintén nem volt jelen nál tesszük. 
a szállitószl:rkma minden területén a termelési reszortunk, mivel nem felszínen jelentkező hibákat intéz- :,enki és csak 11. dolgozók voltak Az oktatási vonalon értünk et 
iránytüként kell alkalmazni. tudta munkájának az adminlsztra- ték el a legtöbb esetben. Egy-egy behivatva. N�hány rövidlátó felstó- fejlődést. Sikerült levetkőzni elő-

Pártunk utmutatása hozdsegi- tív alapját megteremteni. De még a kérdéssel, vagy túl sokat, vagy túl !aló ilyen körülmények között a deinknek azt a téves állítását, hogy 
tett bennünket ahhoz, hogy mint szervezeti részét sem. keveset foglalkoztak. Nem mélyed- teljesítménybér bevezetése ellen be- a szállítómunkásokat a szállitó• 
szakszervezet a jövőben jobban A propagandánk is hiányos volt. tek el a munkájukban eléggé és szélt. munka természeténél fogva nem le• 
tudjuk betölteni a kommunizmus mert az nem támasztotta alá kel- íg!' nem tudták kellően továbbfej- A stindikalista veszély másik het iskolára küfdení, oktatásban 
iskolájának szerepét. De, ha ezt jól lően a termelést. A kapott irány- leszteni a szakszervezeti mozgat- formája, hogy a központi vezetésé- részesíteni. A fejlődés megindult, 
be akarjuk tölteni, hatalmas .erő- mutatást a reszortfelelösök sema- mat. günk részben, a helyi csoportjaink de ezen a téren sem tettünk meg 
feszítéseket kell tennünk, mert a tikusan alkalmazták és nem ültet- Nem volt megfelelő az ellenőr- vezetőségei pedig nagyrészt, még a mindent kellőképen. A kádereinkkel 
feladataink megvalósításának még ték át azt a szakmai területünkre zés sem. Ennek híján történhetett régi alapon müködnek. Pártunktól nem foglalkoztunk eleget. Nem fog• 
csak a kezdetén vagyunk. Még kell és így az nem lehetett elég ter- meg, hogy a Belsped Bajcsy Zsi- nem vették át kellően a kommunista tuk össze kellően őket és nem fog• 
mondanom, hqgy Rákosi elvtárs mékeny, eredményes. A szociálpoli- linszki-úti telepén üzemi értekezle- munkamódszereket, így történhetett lalkoztattuk megfelelően. OJ...iatá
eddigi úbnutatásait, amelyeket meg. tikai munka és a termelés között tet tertottak a sz�kszervezet né!- meg, hogy nem fejlődhettek kellő- sunk hiányossága volt még az is, 
acott,·nem használtuk fel kommu-

1 
sem volt meg a ketlö összefüggés. kül és a doh�ozók kritikát gyako- képen. Mindezekre a hibákra főként hogy az üzemi és helyi csoportok 

nista módon, a termelés a munka- De ugyan így ll. szervezés, termelés rollak ezért a szakszervezet és a Rákosi elvtárs beszéde vezetett rá veze'l:é,'!;égi tagjai sem vették ki ré• 
fegyelem megszilárdítás; é:dekébe?- és_ bérk_é�dé�nél sem: �s . ezek, vállalat felé. A szakszervezettől bennünket. szüket megfelelően a tanulásból. 
A munkaverseny fejlesztese teren mmt pohhka1 gyengeseg Jelei mu- senki sem volt jelen, de a válla- Ezért titkárságunk indítványára a Az OB titkáraink ideológiai kép-
voltak ugyan akadályok, de azok zettsége sem Kielégítő. Még ma 
korántsem voltak olyanok, amelye- .------------------•-•----------------------. sem képezik kellőképen magukat, 
lret ne -lehetett volna elhárítani. • pedig ez hátráltatja a szocialista 

batalmas segítséget nyújtott a mun- Sok hiányosságunk van a kul• Rákosi elvtárs mostani beszéde

i 

A Füzessy-főműhely első női brigád1· a célul tűzte ki épitőmunkánkat. 

kánk elvégzéséhez. Legutóbbi be- a termele'kenyse'g emele'se mellett 
túr-fronton is. Pedig meg kell ta-
nulnunk, hogy a lemaradás minden• 

szédébeo a szakszervezetek munká- kor és mindenütt az osztályellen• 
ját bírálat tárgyává tette. Nekünk a mino

w
se'g meg1·av'1ta'sa't e's a sele1·t cso··kkente'se't ség megerősödését jelenti. A prole-

most önkritikát kell mondanunk az tárdiktatúra korszaka, a legélesebb 
eddigi munkánk felett, mert ez a A Füzessy Arpád főműhely dot- mos forgórész elkészítésének min-

osztályharc ., korszaka. Meg kell 
bolsevik munka alapvető módszere. gozói, kik a villamoskocsi·k e'pi ·te·. d t ·t . E 

litására, melyet a tekercsek el- szüntetnünk az ellenség befolyásá-
en mozzana a ismeri. !ismert szigetelésénél használnak a dobon. k · d I h w· · ·t E · dd' A Rákosi elvtárs által felvetett sén és javításán dolgoznak, öröm- szaktekintély a nők között. Taná-

na mm en e e sege · zt e ig 
hibák teljes mértékben megtalálha- mel vették tudomásul, méltó csait és tanítását mindenki szíve-

Egy csuklókaros prés, mely idő- nem tartottuk kellően szemelőt! és 
tók 0 mi szakszervezetünkben is. megtakarítás szempontjából elő- keveset tettünk a kultúrmunka ki-

vetélytársra akadtak a munka sen fogadja. Jó tekercskészíto· ·. Je- nyo··sebb, mi·nt a ke'zl A�enter-saJ·· ter1·eszte·se tere'n Mutatkoznak itt is bürokratikus J·e- = · · 
front1· án, mert megalakult a fo· ·. lenleg a tekercsve·geket ko··u be a t 1 ·  Atl át 128 130 • 1· b Edd. I k tenségek és szindikalista elha1·t:ísok 1 

° o. ag - szaza ek an 1g nem vo t politi aí munka• műhe yben az első női brigád. Fi- kommuta·torba Igen pontos e·s r1· te11·es1 ·t·1• t· k"k k k··1· f I d t 1 tt a politikai munkatársak munkájá- · · ars, a 1 ne u on e a a a e 

ban. Ez főként abból er�d. hogy zikai munkát végző leleményes, jó gyelmes munkát igényel. Tévedni A brigád két tagja a fémmeg- volna a kultúr-front kiépítése. Igy 
SOkszor lebecsu-11-k az elme'let 1 ·e- meglátású, munkablró mind a hat. nem szabad. mert ha bármilyen k

'I" •·h I b 1 0 történhetett meg, hogy dalárdánk-
B mun a o mu e y en do goz1k. zv. 

lentőségét és túlsúlyban gyakorlati rigádvezetöjük Argyélus Józsefné hiba csúsznék be a munkafolyamat- Vastuka Lászlóné élmunkásnő 3 ban a legutóbbi időkig a kispolgári 
kérdésekkel foglalkoznak. Az elmé- élmunkásnő, dobfonó, ki a , '.llamos ba, a forgórész nem működik, azaz 3600 k é b 

szellem, ha nem is nagy mérték--as öz p ejáratú villamoskocsi b d · · leti munkát nem kötik össze a gya- motorok forgórészének tekercseit nem 1·ön forgásba a motor. en, e ervenyesülhetett. Nincs ki-szénkefetartóját készíti és 1·avít1·a. é it k·· - • · ·  h ·1 • korlattal, s így az elmélet nem vi- ügyes kézzel illeszti a dob hornyolt P ve a ozonsegszervezo a oza• 
lagitja meg az útjukat kellöképen. vályatalba, melyből a munkája vé- Tudjuk nagyon jól, hogy a Fő- Satunál dolgozik. Komoly, szorgal- tunk sem. A klubélet hiánya miatt 
Nagy általánosságban vonatkozik geztével egy hajtómotor lesz, amely 

városi Villamos Községi Vállalat- mas, lelkiismeretes munkát végző az olvasó-mozgalmunk is gyenge. 
ez az egész szakszervezeti mun- a villamoskoc.-sira szerelve, a buda- nál igen sok fajta kocsitípus van. asszony. A lakatos szakmában sok Mindezek a hibák arra figyelmez-
kánkra. Mentörtént az is, hogy eg"· A kocsitípusokat különböző fajtájú férfival felveszi a versenyt. Atlag- telnek bennünket, hogy minden "' , pesti utazóközönséget biztosan k t ·· 1 t kt' bb k egy politikai munkatársat erővel motorok hajtják, melyeknek más és teljesítménye 128 százalék. mun a eru e en a 1va an ell do). 
kellett ráb ·irni· arra, honv nagy el- szállítja a városunk különböző . é t ... f ó • . k H áth 21 1 t . 

goznunk. " ~ mas m re ezesu org resze1 vanna . orv . s vanné a vaseszter• 
foglaltsága mellett saját magával pontjai felé. Argyélus Józsefné jg. Igy igen változatos a munkame- gályos szakmában dolgozik revol- Ezután több súlyt kell helyez
Is fog.talkozzon. művelődjön. Nem mert tagja a sportvilágnak is: teke-

nete is. Tehát a Füzessy főműhely verpadon. Szabvány vasmenetü nünk arra, hogy hatékonyabban ve.. 
tanultak és ezáltal szűk látókörüvé bafnoknö, az Európa-bajnokság első gyük igénybe a kritika és az önkrl„ 

női brigád taaiainak nagyon sok- csavarokat készít Talán a Jegna t k f váltak. lgy történhetett meg, hogy helyezettje. !gy komoly •llen[él a "'-' · · i a egyverét. Tegyék ezt min• féle elektromotort kell ismerni és gyobb ra1·ongó1·a az eszterga'lyos d ek 1· az egyes reszortfelelősök külön-kü- fé1-fiak szemében is, úgy a sport, en e ott ll. vezető funkciónáriu-
1• J • l d 1 azok változatán tervszerű munkát szakmának. lmád1·a a 1 ·0· ge'pet · k h gt d on e szigete ve o goztak egymás- mint a munka terén. Munkája lel- · sam , ogy me u ják javítani 
tói. Ezen a téren a munkánk még kíismeretes pontossággal készül. végezni. Rózsi néni élen is jár a Atlagteljesitménye 135 százalék. szaksz��ezetünk munkáját és így 
ma sem kielégítő, s ez rányomja Tervszerűen dolgozik, átlagos tel-

munkákban és méltó az élmunkás Az új brigád tanulmányi látoga- dolgozomkat fel tudjuk sorakoz• 
bélyegét az egész szakszervezeti jelvényre. Atlagos teljesíbnénye tást tett a Ganz Villanygyárban. tatni Pártunk politikája mögé szo-
munkánkra. !gy pl. a munkaver- jesítménye 148 százalék. 130-140 százalék. Elragadtatással beszélnek a három- cialista építőmunkára. A harcot 
senvn_ ek ma sincs meg mindenütt Nézzünk csak körül a brigádban. • · folytatnunk kell minden elha1·1a·s 

k b · • t ·  ·1 Kenderessy Ferencn · • K · eves terv remekeről, a gyárról. Uj, 
11 tudományosan elfogadott norma Az ankerműhely szú eJara ana e es ovacs 

f ellen, hogy építőmunkánkkal sikere-
alapja. hogy a brigád és az egyéni dolgozik éppen Simon Ferencné él- Eszter szintén közvetlen munkatár- korszerűen elszerelt gyár, a dolgo- sen járulhassunk hozzá a szocia1iz-
11erseny teljesen kibontakozhassék. munkásnő, a Füzessy főműhely első sai, kik még újítással is foglalkoz- zók örömét szolgálja. Mind a ha- mus építéséhez. 
Főleg nagy hiányok észlelhetők a élmunkásnője. Komoly munkaerő a nak. l(ovács most adott be egy tan egyszerre sze[elnék elbeszélni 
Belföldi Szállítmányozási NV-nél, brigád Rózsi nénije, aki az elektro- újítási javaslatot a kéregpapir haj- (Folytatás a 2. oldalon.). 

Készüljünk Április 4. 

Iván Miklós 
főtitkár 

hazánk f elsza;l>adításának niéltó m�günnep_lésére !_ 



(Folytatás az első oldalról.) 
az ott látottakat és tapasztaltakat fiakkal egyenlő jogokat élveznek melyeket itt a Fővárosi Villamo; és egyenlően veszik ki részüket a 
Vasú_tnál is hasznosítani lehet. A kából · · · t 1 csodas gyárépület berendezését fi. 

mun IS, am1ert ju a mukat is 
n?m mechanizmusú modern gépeit, 

egyenlően kapják. A női brigád cé
v1llanydarut és higénikus öltöző-

lul tűzte ki a termelékenység nüve
és fürdőépületét stb. Igen ajánla- kedését, a selejt csökkentését, a 
tos, ha a dolg-ozók más munkahe- minőség javítása, az egyéni ver
lyekre ellátogatnak, mert a tapasz- seny kiszélesítését és tökéletes jó 
ta!takon • keresztül látják, hogy mllflkával méltók lesznek a szak
milyen modon lehet a munkát meg- munkás elnevezésre. Minden ere
�yorsita;ii és tökP.lete�,;é tenni. jükkel támogatni fogják az ötéves A női brigád megértette a Párt- tervet hogy megsz.ilárdítsák a béközpont január 22-én megjelent k 't ' határozatát, melyben látják azt 

e · 
Nádor Imre 

K O Z L E K E D 'l!: S  

� 

Ujal:,I, sztahánovistát 
avattunk 

Jancsek József, Unmuth lstvAn, 
Kiss László, Tarkó István, Remzs6 
Lajos és Papp szaktársak után egyre 
növekszik szakmánkban a sztaháno
vlshlk száma. 

Le�i�bban Czlzler József szak• 
társ. a Nemzeti Paraszt Párt géo
jármúvezetóje éri el egv „st,n<la"• 
<zyártmánvú gép'ármüvel eddi� 101 6'10 
km-es eredménvl, generáljavl!ás és 
födarabcsere nélkül. 

Cz,11er szaktársunk te1ies!lményét 
1(11:öriösen �zt ks�i érte1tp55&_ tiol?)' az 
általa vezetett gépjármíl 100 km-re 
rsö üzem,nvag fogyasztása most ls 9 az utat, melyen haladniok kell. 

Példaképül áll előttünk a nagy 1 Szovjetunió dolgozó női, akik a fér-
Népszava hírszerző, l i ter. olaifo,,.v2sztása l !"0/1 km-re 2 

fs fél kg. nncára annak, hegy állan-
Füzessy fm. cló1n a virléket iária, gvakran f,0rrves 

•----------------••--------�---- vidP.ken, mostoha útviszonyok közölt. 

A királ1erdci központi iskola 
·fonfol7amhallgatóinnk versen1felhivása 

A gépjármú állrpolát tekintve még 1 !".<'SI is na g-v lel ie•í' mén"re k�.,es 
100 km-es ór�nkénti sehMs"g is l·önv
nyen e'érhetó -, de Cziz'er szakfár
,ut,k énnen abban !álla a l!éniármű 

.á �,n, JTJT JT� 4 . .-:;t 
hossz(, �l01f•rtamál. !iorrv a be':lratás 

1:Jll . .-' ....... ..I .. CY •.R.;J nál él/1-.-40 l-.m-rs s0bességnél ra-

• ,; 
,, •• ,,. ,,. !!VObb temnóval nem ment - a gén-

JJ.�� TO MEGlJNNEPLESEBE i�rmiivet a kellő bemel�gilés után ln-
d,totla, c'e na,zy be'o!vassal van -

.A.prilts 4-�l hazánltnak, a Szovjet- megtartárát vállalja a Vörös Had.. mnndia Czizler szaktárs, a gvuitás 
unió dlcsöségeg had�erege bősi bar- sereg 1árgyköréböl. állítása, a kü:önbözó oktánszámú 
c-.:i1nak á.rán tö1tént tel.sz.'lb•di A� 2 UJ" fal'u..,_1 ké zlt' , benzinhez mérten. 
nak évfördolóját -d • _,. · · J� · '� • 

•ae, am.c,y,... A 1 a magyar oJgo,.., kidomborodik felszabadu14sunk je- énveg: hegy " motort soha ne 
;?tj

Pártunk, a Magyar Dolgozók IP.ntősége 69 a SWVjetunió irAnti erőltessük, a kellő fordulatszámnál 
r a Jrányftásával és vezetésével, szere etUnk. kapcsoljuk, a kellő sebességnek meg-

a hős sztahAnoviit1k példamu atá-- · felelően 
sá,val munkafelnjánlással unnepU. 3. Három eltladá.,i keretében (lro- . A 101· 000 k . dalom reAl.!s SZ!njátszá..5 népt ének • m teliesltménnvel nem 

A felajAnlásl mozgalommal kap.. és tánc) a szovjet nliJ)i kuJ llra vagvok megelégedve - mondja Czlz• 
c-,<i0la1ban megmo11j'ult az egész cr_ ismertetése. 

· ler szaktárs -, de nem Is lehetr.k, 
szág. Gyárak, llzem?-k bányák, vá.. !. Dokument.lclós képk1'á.llllá'5 mert �é"_I dem�krati_kus rendszeriink, 
roo és falu dolgozói egyaránt ha- r-end.czé ·e fel:sz:ibadft íaJk, a cllcsőlfé a szocrnhsta én·tés es a prolPl�rclík
tá.rtolan 1elkesed�sseJ indultak g::3 Vörös Hadsereg t&tén•,llve; tatúra _l�öszak�ban sokkal többet kö, 
harcba a munka termelékenységé. k"!PC90latb&lll. (A l<dáiJ.1,ítáa mAl L vele! tolunk, mint régen amikor a ka-
nflk emclé'éér� és ezen kereintill lása a M,i,g,· T r.-< • Ö7. ór gn� pita listáknak dolgcztunk. 
Lenin gZell�mé�

J 
Sz.1.illn nyom- klkHl.ltásának ;�o].'l(l'\tlój

.
, .) sc.-;:1,g Ma nem fenyeget bennünket a mun• 

dokaln, Rá.4051 e1vtá.rs veze ésével • a kanélküliség réme - nem va unk országunkban a szocialjzmUS fel- 5· A7- ünnep jelentőségéne� meg. ki téve a gazdagok kénye-kedvén� 
ép!1�éért. fele1ö kills6 és belső dekorációk el- munkában elto"lto"tt · d • 'k 

a 
készít� min cn perc un ·et 

l,\{i, llklk a dolgozó nép biza,lm� 
ból, c,sz;ólyWlk megeröt!té;e érde. 
kében végezzük a. marxí-lentnl el
mélet tanulmá.nyozásá.·, ré,zt kivár 
nunk venni el:f::en a mozga[omban 
és e-,,ér az alábbi verseaiyfelh!vás. 
sal fordulunk az ország valamennyi 
sza.k8ze,rvcz(tl !SkO'ád hallg:itói:!loz. 

" · megfizetik. Bundáról, ruháról a mun-A fenti pontokat kommunista ön. káltató gondoskodik, ■ kollektív szer• tuda t:1.l fogju,k végrehajtani hogy zódés értelmében. 
hazlÍD.kban a szocializmust :miel6bb 
felép!the,ssük. • !'fa pedig arra gondolok, hogy az 

oteves tervben közlekedésünk újabb 
sokezer gép iármüvel lesz gazdagabb 
Sztálin elvtárs szaval Juhlak a; 
eszembe: ,.Vidámabb lett nálunk az 
élet és 11zapcrán megy a munka.• -1. A munkaterven feltll a hallga

tók 25 szá.z.aléka kis elöa.dá.Eok 

E!zaba41dg/ 
A Magyarr Közle[,-edl,a; AlTca.lmazot
tak Szakszervezetének 1cirá!yerdet 
lwzpmr.tí i8ko!11 IT.! .e, hall!JC.tóina}, 

koUektivdp.. 

Üdvözö[ük a Vegyipari Doigozók 
Nemzetközi Szövetsé11ének megalakulását, 

mint a béke frontjának erösödését 
A nemzetközi munkasosztály harcos 

I 
két, va1am!nt Jenallev és Taratonyln 

egységének mcgszllárdilásáért folyó elvtársakat. Sorban érkeztek ezután � 

h b 1 . • - 1 t" . - f I lengyel, c�ehszlovák, bolgár, észak-arc an smet nagyJe en usegu e - korea, olasz, szabad göró" francia Vf'-
edathoz érkeztünk. 1950 március hó nezue!ai slb küldöttség�k. meiyPk 
12-én megkezdödött a Vegyipari Dol- mind-mind bl1:onyilékai annak, hogy a 

gozók Nemzetközi Szövetségének bu- Szakszerve�eti Világs�övets�g nem-
. . . csak megvedte a munkasosztaly e ha-

_dapesll alakuló konlerenc1aJa. talmas világszervezetének egységét. 
E konferencia bizonvítéka a szak- hanem maradéktalanul hozzálátott a 

szervezeti egység megtíonthatatlansá- szakmai tagozatok létrehozásához 1� 
gának. Ezen egység létrejöttét hosz- Ennek eredménye a budapesti konfe
szú időn kereszttil a legalávalóbb mJ- rencla is, ahol a delegátusok feladata 
don szabotálták a szakadárok, akik az megvizsgálni a világ minden országá
imperia!ista, országok vegyipari nagy- ban a vegyipari dolgozók helyzetét, 
trösztjeinek, azok vezető urainak szol- megállapítani, mely feladatok várnak 
gálatában ál lottak. Minden eszközt megoldásra s melyeket kell e!sósorban 
felhasználtak, hogy megalcadályozzá!,. végrehajtani a dolgozók érdekéhen, 
a szakmai tagozatok létrehozását, s hogy harcukat a leghatékonyabban. 
ezen keresztül a szilárd egység meg- legeredményesebben folxtathassák 
teremtését. Nvilvánvalóan az volt a gazdasági helyzetük megjav1tásáért és 
céljuk ezen sz3botórö.lmek, hogy a a béke megvédéséért. 
Szakszervezeti Világszövetséget meg- A budapesti konferencia beszámolói
fosszák attól, hogy szervezze és ból, a Szov jetunió-beli helyzetböl, -
irányítsa az egyes iparágak dolgo- ahol már nincsen kizsákmányolás, a 
zóinak harcát az össz munkássággal ,regyipari termelés is a szocialísta épi-

lgy nyilatkoznak sztahánovlstálnk 
akik maguk előtt látják fejlődésiink 
perspekliváit, ők azok. akikre büszke 
szakszervezetünk. de rájuk büszke 
pártunk, dolgozó népünk, akik úttörő 
hősei a terme'és frontján az oszlály• 
nélküli társadiilom megvalósítlisának. 

Virág Rezső tenn. felelös 

114 FVKY dolgotsó 
határozata 

Ml, FVKV telepeln sz&gá'a.tot teJ. 
j�l1ö kapusok, foglaJkozJunk és 
kiértékeltük réfZünkre a Párt köz
ponti vezetőségének az ötéves terv
vel kapcsolatos, munkaversennyel 
foglal:koZó ha'.ározct�t A következő 
határozati javaslatot fogadtuk el: 

Megfogadjuk, hogy az0n a he
lyen. ahová sr,olgálatunk szerint 
állitcthk bennünk.e�. az <ltéves 
terv ;deje alatt munkánkban a leg. 
na!P'obb éberséggel, kötelességtu
dá.rsal, pontossággal és m<>ciallrp 
ön'.ud:i1hl járunk el. Minden tgye.. 
kezetünk azt a célt i;zolglilja és 
arra vigyázunk, hogy a meglévő és 
az ötéves tprv ideje al,itt e1Mlll
t:uw6 nemz ti vagyonban senk.l kiirt 
ne tehessen. 

114 kapusi szol 1ílatot vé!lzó 
dclgoz6. 

Zinaida Troid,ája 
egyetemben, a világ munkásosztálya tés és e nép boldogulása &zolgálaU
helyzetének megjavításáért. a demo ban áll - meg!áthatják és eredmény 
kralikus szabadságjogok biztosításáérl ként leszürhetik az Imperialista orszá 
s nem utolsó sorban a világbéke meg gokban élő vegyipui dolgozók. hogy A moszkvai Metro he!yattes f6nök6-
vé_déséért, a szocializmus egy magasabbrenrlü nek szavaiból kltünlk: lól tudta. ec:iész 

társadalom, melvnek eléréséért, a ka- m.1s1<6nt alakult volna sorsa. ha nem 
pitalizmus megdöntéséért harcolni kc;ll. a Szovletunlóban, hanem ec:iy kaplta-Mindenki előtt ismeretes, hogy u 

Imperialista országok vezetői egész 
ve!P'iparl terme!ésüket mindinkább a 
háb,,rús elökészü letek szolgálatába 
akarják áll ítani. Ezen rendkívül fontos 
Iparág dolgozói azonban mindent el
követnek, hogy a háborús uszítók ter
veivel szembeszálljanak. Szerte az 
egész világon sokszorozódik a vegy
ipari dolgozók ereje s egységével is• 
mét döntő csapást fog mérni azokra. 
akik a világ dolgozóinak egysége mel?
bontására törnek. 

A világ minden részéról mintegy 5ll 
dcle„á tus vett részt a vegyipari ta
goz�. budapesti konferenciáján, ami 
élő bízonyítéka a nemzetközi vegyipari 
dolgozók egységének, erejének. A meg 
Jelentek között üdvözölhettük a pén 
leken érkezett Szovjetunió ·veg"'•ipan 
szakszervezetének kü!dötlségét, J(avnl
Jov elvtársat a szovj•t vegri_Pari szak 
azervezeU központi blzottsa{lanak elnö-

MI, közlekedési dolgozók, hatalmas lista orszáqban szUletlk, 
- Csak a ml szoclallsta ,uamunk 

lelkesedéssel üdvözöljük ezen alakul<', adla mec:i mindenkinek - leayen férfi 
konferenciát, mely a munkásosztály vaov nő - azt a lehe�6s.l<1et. �oc:iv ott 
egységét igazolja és demonstratív meg. do!oozzék. ahol kedve tartla. Huszon
nyilatkozása a nemzetközi p·roletár- kétéves voltam. amikor el6szllr vezet
szolidaritásnak és bizonyítja a Szak- tem vonatot és lc:ien naoy örömmel 

töltl!tt el. hoov llvon bonyolult és hasz
szervezeti Világszövetséghez való ra- nos foc:ilalkozá.st Ozhetek. 
gaszkodást. A külföldi delegátusok a Zlnalde Trolck.1Ja ezut.tn lqy besült 
magyar vegyipari dolgozókon keresztül munkáláról: 
megismerhetik munkásosztályunkat, - A háborll alatt. Moszkva ostrom;l-

nak kem6ny naPlalban fontos szá'l lbn.1. mely a Magyar Dolgozók Pártja s nvokat vittem a szerelvényen. A sok 
nagy vezére, Rákosi Mátyás elvtárs actc:iodalommal és lzc:ialommal te!e ldl!
vezetésével építi a szocial izmust és a ben m61v meae'écred6ssel töltlltt el az a 
Szovjetunió oldalán, Sztál:n e:vtárs tudat. h0ctv fe1el6s ,:,oszton .illolc. mun-

b k.im haz.imat sectltl. vezetésével áll őrt a éke frontján és Zlnalde TrolckáJa Jelenleq a moszkvai 
a nemzetközi munkásegységért folyó fl!ldalattl vlllamosvasút f6nö!:6nck he
harcban maradékta!anul teljesíti a lvettese. Nactv hozzáértéssal l.itla el 
reája eső feladatokat. 

Tar István a. k.. 
Hun&árla kocs.ivezetó. 

munkald!rét. Jó munlcáláért ki .Un'.etté'< 
a Lenln•ronddel: a Munka Vörl!s Z.iszló 
rendlével •• mt<i azámoa mú trdem-
renddel, 

SZTADÁ.NOVISTA 
ÚJÍTÓINK MUNI<.ÁBAN 

Tengely�sapok szahályozósa9 

illetve köszörülése ko�sik alatt 
"'-""-' 

Báta/ József fömfü czc:ó és Moruai 
JóZJSef üzemg-azd.ísz újítása (FVKV 
Baross c-arázs ) .  

1 .  A villamos motorkocsiknál a z  al
váz meireme!ésével egyidejűleg a mo
torházat is eme:lk az újítók. 

2. A kerék csapágyházak leszerelé
sével a szabaddá telt tengelycsapokat 
mindkét oldalról rugózott állványzat
tal egybeszerkesztett állítható csúcs 
közé fogják. A tengelyt saját motorjá
val fél- vagy teljes írrammeghajtással 
forgatják meg. A tengelycsap-fékbcn 
lévő csúcspontok a tengelyütések (re
zonálások) esetén is pontos vezetést 
hiztosilanak az ál lványra szerelt esz
tergaszánnal ellátott ví!JanymeghaJ
tású, a tengely vonalára párhuzamo
san szaladó köszörűkónek. A rezgések 
[elvétdére az állványzat ruiózata 
szoliál. 

Elérheti! munkaóramegtakarítás Jm.. 
�s:nként: 

a) a motor ki. és beszerelése 4 óra 
b) a hullámos tengelycsap

részre a kocsisz[nek á!tal 
történő csapágy felil
lesztés csapágyanként 
4-5 próbával á 2 ora, 
Illetve tengelyenként , 4 óta 

e) tehát egy kocsinál meg
takarithatunk 8 munka
órát. 750 kocsinál 6000 
munkaóra a megtakarítá5. 

Ezenkívül számltandó a tengelyek 
esetleges föműhelybe történő szállltásl 
Ideje, valamint az ig�nybe veendö 
amúgyis szük keresztmetszetet alkotó 
esztergapadok igénybevételének meg
takarítása. 

Hogyan tették Komanovics József és Hatvani Sándor 
újítók a selejtes satukat hasznáihatóvá 

------·-·----·--·-··- ·-

Az őjltók ilzemében az eddigi 
gyakorlat szerint selejtesnek minü
�ítették és a munkapadokról eltá
volították mindazokat a kovács- é� 
párhuzamos satukat, amelyekkel ai 

orsó és a hüvely elkopása miatl 
már nem lehetett szorítani. Az újl· 
tók anyagmegtakarítás és önköll
ségcsökkentés céljából az i lyen sa
tukat újból használhatóvá teszik-

EljárásuJ, a következő: 1. az el· 
kopott satuorsókat átesztergálják 
Ezzel az orsók átmérője és szilárd
ságuk csökken ugyan, de az Ilyen 
alkatrészek rendszerint alapos túl
méretezéssel készülnek, alárendel
tebb célra továbbra Is megfelelnek• 

2. A hüvelyek furatában a kopott 
meneteket teljesen leesztergálják.
majd a hüvelyek végéből cgy-e�y. 
60 mm hosszú részt levágnak e& 
enn� helyére 60 mm es toldatot 
hegesztenek. A toldatok furatába a. 
leesztergált orsónak mei.felelő me
netet vágnak. 3. A s11tupofákat ki
Jágyítják, újra recézik, a két felet 
összeköszörülik és végül Ismét 
megedzik. 

Ezekkel a m!iveletekkel a ldse
lejtezctt Mtukllt újra használh:1-
tóvá lehet tenni. 

A két újító a Fővárosi Vas6tél)itö 
KV dolgozója. 

Sebő József, az új sztahánovistánk 
141.589 km-t teljesített 

A pA.pat Allamos!tott hűskonzerv
gyArban dolgozik Se-bö József szak
tál'sun.k, e. k.hl6.ló s-z;t;a41ároovista gép. 
járművezető. 

SElbö sza,'.;társunk év'ek óta veze' 
egy 2.3 literes Mercedes.gyárt. 
mányű gépjá.rmüve1, amellyel eddig 
141.589 km..t tel jes!.ett generáljaví
tá:3 és födambcs,e.re nél!kill, 

SEf�ő szaktársunk ré!".l rzakember 
Ó9 liZ Uwm.i há,romszög: Koncsik 
Imre vállahtvezc t ,  elvtárs. GulJ 1b 
Ferenc os,:.1 ílyvezetö és Zsilkó Lo.· 
je>s motor,zere!ö bevonásával egy_ 
lln:e:üen megá.Jlepilctták, hogy Sebő 
szaktárs megfelel a s,..LhánoVirt' 
clm elnyerés felté hlelnek és a fel
tételelcbcn megszabctt 110-000 km 
t�l;es·t .néolylrövet· !ményt 31.589 J,,m_ 
l'\Ol teljesítc te túl, 

Meg:l.llapf!o . 1 1  a háromszög p
vábbá aZ' i s. hogy eze11 l elj ,;' L  
mény n em  nevezhető kampá.nyi;.Zc. 
rOnrk, mivel Seb5 rzaJ:tt:rs íolyr.
ms t1san jól dolgozik, a gépjármű
vét fokozqt 6vatO•rá1ga1 vezeti és 
t:,z ában ven azzal, hogy a gép.. 
j1rm0ve a nep <ulpjdc>ná.t képezi é� 
ö a <"zoclalizmust ép·t;_ 

Seb6 szak!á.ra eredménye azt 111 

j,'llenti, hogy a Sztntin01V..mozg11lom 
annak dacára, hogy csuk 1Uvid 
multra telcinthet viSS2-a, má.rl5 ki
ierjedt vidékre is � vidéki EZak• 
társaink törekvést mut t,iak a. 
bllszke l!Zta,h:ánovista. clm clnYe.. 
résére. 

Sebö sZak�Arsu.nk ezen eredm6-
nywel el!!lyor\e e ezt·h{i;n.o-,.i-1a clmet 
é,g kt&cö:h�te �nül befrta nevét & 
szocíallzmu.s építésének aranY• 
könyvébe, 

Sr '"' sza.ktlirsunk most egyéni 
vers�nyre hív:a ki Pápa város Ö!:Z
szes gépjármüvez:t3lt. a ver�eny 
célja a karambolok és sér1llések tel.. 
jes kikilEZÖbölése, a javftá$i � 
üzemanyagfogya.sztlist kö'tségek 
m:nlmumra Való c:ökke; t�se. 

Szakszervezetünk harcos üdvllzle
\ét küldi Seb:5 EZak ér. unlm·.k, az 

új sz,:,•IP,•n,v'sta gé!}jármOveze•:',n,"11; 
é3 reméljük. hO!.,ry Pápa város gfJ.p. 
jirrnüveze'.ö! ltövetik Scbő EZakt� 
sunk péld6ját és enneik a munka. 
versenynek, amely az ·tt,nl szak· 
"ársaink közöl� megindult az igazt 
győztese az egész do!g()U) népynk 
le,sg, 
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ltlÁRCIUS 15 
E�ILÉKEZETE 

Március 15-én 102. évfordulóját 
ünnepeltük a forradalom és 

a szabadságharc kezdetének. El
mondhatjuk, hogy történelmünk 
egyik legnagyobb pillanatát ünne
p€ltük, a nagy ébredést. évszázados 
"'O!itikai és szellemi béklyók széttö
rését. Petűf.t, Táncsicsot, Kossuth-a/ 
ünnepeltük, a 48-as forradalom 
élenjáróil 

A polgári történetírás egyáltalá
ban nem emlékszik meg róla, ne
künk azonban elsősorban rá kell 
mutatni a mai munkásosztály ősé
nek, a 48-as pesti proletariátus 
kezdeményező szerepére. 102, illetve 
101 évvel ezelőtt az elmaradt fél
gyarmati Magyarországon a még 
fejletlen munkásosztálynak nem volt 
ereje, hogy döntő befolyást gyako
roljon a szabadságharc menetére. 
De ennek ellenére kezdeményező 
szerepe volt abban, hogy a nemzet 
11:148 őszén behódo:ás helyett a sza
badságharc útjára lépett. Szeptem
ben 28-án ugyanis a nincstelen tö
meg adta ki a jelszót, hogy „halál 
az árulókra", s hajtotta végre az 
ítéletet Lamberg felett. 

A
z idegen önkényuralommal 
leszámolásnak az alapvető po

litikai feltételei voltak, amelynek 
megvalósítására a nemzetnek nem 
volt meg az ereje. Hiányzott az az 
osztály, amely biztosíthatta volna 
a forradalom következetes továbbvi
telét. Hiányzott a forradalom és a 
szabadságharc szervezett ereje: a 
Párt is, hiányzott a követendő út és 
a feladatok elméletí tisztázása: a 
forradalom tudományosan kidolgo
zott ideológiája. Se Kossuthnak, se 
a baloldalnak nem volt pártja. A 
baloldal csak egy irodalmi és par
lamenti csoport volt, amelynek nem 
volt szervezett kapcsolata a néppel. 
Ez a baloldal Pest eleste után el
vesztette közvetlen és könnyen moz
gósítható támaszát, a pesti proleta
riátust, de nem volt képes megte
remteni a kapcsolatát a falu népé
vel, hogy ezáltal új bázist biztosít-
1SOn politikai működése számára. 

1849 nem biztosíthatta 1848 be
fejezésének feltételeit. de örökül 
hagyta ránk azt, hogy ha szabad
ságot akarunk, maradéktalanul le 
kell számolnunk a régi elnyomó 
renddel. örökül hagyta ránk, hogy 
a nemzet függetlenségét és dolgozó 
népének jobb jövőjét csak a dolgozó 
osztályok összefoii;ása és a munkás
osztály vezetése biztosíthatja. Végül 
megmutatta 1848-49, hogy ha né
pünk nem akar elbukni, akkor a ha
ladás nemzetközi erőivel egyesülve, 
a forradalmi diktatúra erejével kell 
szembenállnia a nép és a haza min
den ellenségével. 

helyzetünket a haladó erők döntő 
fölénye jellemzi. A nemzetközi 
reakció mai képviselői azonban egy 
új háború kirobbantásával próbál
nak menekülni válságos helyzetük
ből. Eppen ezért az új, a kizsákmá
nyolástól mentes és virágzó Ma
gyarország felépítése, a szocializ
mus megvalósítása, a forradalom 
eredményeinek továbbfejlesztését, 
függetlenségünk védelmét, a nem
zeti egység szorosa bbrafűzését és a 
reakcióval való maradéktalan le
számolást állítja mint központi fel
adatot előtérbe. 

A
z 1848-49-re való emlékezés 

nemcsak arra a veszedelem
re figyelmeztet, amelyet a nemzet
közi reakció jelent, hanem mai 
győzhetetlen erőnkre is. Erő, büsz
keség, bátorság forrása számunkra 
ma is, hogy a mérhetetlen egyen
lőtlen harcban becsülettel buktunk 
el, de nagyobb erőt ad az a tudat, 
hogy ma, a győzelem biztonságával 
harcolunk. Milliók és milliók ébred
nek öntudatra szerte a világon és 
veszik fel a fegyvert az imperializ
mus ellen. Az imperialisták lármá
ját túlharsogják a kommunisták 
vezette dolgozók tíz és tízmilliói, 
akik legyűrhetetlen „nemmel" vála
szolnak a háborús uszítók terveire. 

A népnek, a tómegeknek ez a ha
talmas megmozdulása olyan bázis
ra támaszkodik, amilyen a multban 
sohasem volt: a mérhetetlen ereiu 
és legyőzhetetlen Szovjetunióra. A 
Szovjetunió körül testvéri szövet
ségben tömörülnek a népi demokrá
ciák, s nap mint nap erősödik a 
béke tábora. Az ellenforradalmi 
Európában elszigetelt szabadság
harc Magyarországát le lehetett 
gyéízni. A népi demokrácia Magyar
országa azonban annak a béketá
bornak tagja, amely legyőzhetetlen, 
mert világméretekben hatalmasabb, 
mint az imperializmus tábora, le
győzhetetlen, mert ügye százmilliók 
legdrágább kincsével: a béke ügyé
vel azonos, legyőzhetetlen, mert a 
nagy Szovjetunió vezeti. 

Március 15-e 102. évfordulóján 
még biztatóbb jövő, még ked

vezőbb kilátások tárulnak fel dol
gozó népünk előtt, mint valaha is a 
multban. Persze, ez egy pillanatig 
sem ok arra, hogy a mult leckéjé
ről megfeledkezzünk. Nem érhetjük 
be azzal, hogy mi a béketáborhoz 
tartozunk s a béketábor oldalán van 
a nagyobb erő - nekünk magunk
nak is hozzá kell járulnunk ahhoz, 
hogy ez az erő még nagyobb le
gyen. Az egyetlen, amit az impe
rialisták megértenek, ami kalandor
politikájuknak gátat vet - a ha
talom, az erő szava. 

Támogassuk a dolgozó 
parasztságot a tavaszi 
munkák elvégzésében 

A kedvező enyhe időjárás lehetővé 
teszi, hogy a napokban nagyobb ará
nyokban meginduljon a mezőgazda
sági munka. A szántások elmunkálá
sát és vetését az ország legtöbb ré
szében már meg is kezdték. 

l(omoly, nagy jelentősége van a ta
vaszi jó munkának, mert a jól sike
rült vetés a jó termés záloga és az 
idejében végzett munka biztosltja a 
termés sikerét. Mezőgazdaságunk ter
melését csak úgy tudjuk emelni, ha 
dolgozó parasztságunk jó munkát vé
gez és idejében elvet az összes szán
tókon. 

Mezőgazdaságunk termelését emelni 
kell egyrészt azért, mert ezzel emel
kedik a dolgozó parasztság életszín
vonala, másrészt. mert csa_k így tudjtik 
az ipari nyersanyag szükségletet és 
az ipari munkásság egyre növekedő 
élelernszükségleteit kielégíteni. 

A növénytermelés terméseredményei
nek emelésére a minisztertanács hatá
rozatot hozott. Megállapí:otta a leg
fontosabb agrotechnikai eljárások á'
talános alkalmazásának szükségessé
gét, megjelölte azt a segítséget, amit 
a kormányzat a terméseredmények 
emelésének eléréséhez szükségesnek 
tari és meghatározta az egyes szek
torokban az elérendő termésnöveke
dés mértékét. Az állami gazdaságok
ban a termésátlagot 35 százalékkal, 
termelőszövetkezetekben 25 százalék
kal, az egyénileg dolgozó parasztok
nál 10 százalékkal keli emelni két év 
alatt. 

Legtöbb helyen ismertették a ter
vet, felbontották egyénekre, munka
csoportokra és alkalmazzák az egyéni 
bérezést. !gy minden dolgozó látja 
feladatait és érdekeltté válik a ter
melés emelkedésében. 

A brigád, vagy munkacsapat, ha 
tervét 1-20 százalékkal túlteljesíti, a 
többtermelés egyharmad részét pénz
ben kapja meg és a tagok között a 
végzett munka arányá15an szétosztja. 

Folyik és egyre jobban kiszélesedik 
az egyéni verseny, vannak már él
munkások is az állami gazdaságok
ban. A falvak dolgozó parasztsága 
pedig figyeli az állami gazdaságok, 
termelőszövetkezetek, traktorok mun
káját, igyekszenek átvenni a bevált 
jó munkamódszerekel 

A dolgozó parasztság látja a tava
szi munkák rendkívül nagy jelentősé
gét, tudja, hogy a munka jó elvégzé• 
sével lehetővé teszi a mezőgazdasági 
terméseredmények jelentékeny növeke
désél Világos minden dolgozó paraszt 
előtt, hogy ezzel elsősorban saját élet. 
színvonalát növeli, úgy az állami 
gazdaságokban, mint a tennelőszövet
kezetekben és falvakban. Látja azt, 
hogy feladatainak teljesítéséhez, a ter
méseredmények eléréséhez a Magyar 
Dolgozók Pártja, a kormány és az 
Ipari munkásság minden segítséget 
megad. 

Lelkesíti az a tudat, hogy a terme
lés emelésével hozzájárul az ipari és 
a mezőgazdasági termelés közötti 
összhang megteremtéséhez és ezzel 
ötéves tervünk teljesítéséhez. A mező
gazdasági termelés emelkedése elősegíti országunk építését és azt hogy hazánk szilárd bástya legyen � békéért folyó harcban. 

VASUTASOK: 
Takács Pál marós (Eszaki Jánnűjavító NV) felajánlotta, 

hogy április 4-re, ötéves tervének első évi tervét teljesítL Lap. 
zártakor augusztus végi tervét teljesítette. 

Lénárt János fényező március 13-án május 3-i kiszabását 
teljesítette. 

Antal briirád (szekrénylakaiosok) március 9-éo ápr. 7-i kJ.. 
szabásukat teljesítették. 

Németh József f.énye;ző március 9-én ápr. s; kiszabás!t 
teljesítette. 

Erdős Géza fényező március 9-én ápr. 9-i kiszabását tel
jesítette. 

Vincze Antal gyalus március 13-án ápr. s; kiszabását tel. 
jesítette. 

Sárosi-br'igád (szekrénylakatosok) március 8-án ápr. 8·i ter
vét teljesítette. (Dunakeszi Járómüjavító NY.) 

Pekelvets István kőműves (Józsefváros om.-ség) 441 
Sándor Pál hegesztő (Eszaki Járómüjavító NV) 412 
Szabó József kőműves (Józsefvárosi om.-ség) 410 
Petter István fúrós (!oszaki Járómüjavitó NY) 407 
Bene András kőműves (Józsefvárosi om.-ség) 380 
Zemlényi Gyula hegesztő (Eszaki Járómfijavitó NV 373 
Szilfai József hegesztő (Eszaki Járórnüjavító NV) 372 
Kovács Sándor esztergályos (Eszaki Járómüjavító lllV) 372 
Srétesi Siindcr forg. szolgálattevő (Diósgyőri Vasgyár) 359 
Elekes Zoltán fúrós (Eszaki Járómüjavitó NV) 359 
Kovács János esztergályos (Esza1d Járóműjavító NY) 357 
Csabai János cserejavító (Szolnoki Járómüjavitó NY) 355 
Petter.brigád (3 fő) (Dunakeszi Járórnüjavító NY) 355 
Tóth Győző műszerész (Eszaki Járómüjavító NV) 353 
Kun Béla cserejavító (Szolnoki Járómüjavító NY) 339 
földes János viUanyhegesztő (Szolnoki Járóműjavító NV) 337 
Vizi Lajos cserejavító (Szolnoki Járóműjavító NV) 325 
Grósz Emília leíró (Bp. Igazgatóság 1. oszt.) 328 
Sági József csercjavító (Szo!nolci Járómüjavitó NY) 321 
Szemes Sándor esztergályos (Miskolc FütőháJ:) 313 
Lukácsi István esztergályos (Eszaki Járóműjavitó NY) 312 
Guta István esztergályos (Eszakí Járómíijavító NV) 312 

HAJOSOK, KIKOTOMUNKASOK: 
Kovács Mihály asztalos (Balatonffiredi Hajógyár) 
Schrenk József asztalos (Balatonfüredi Hajógyár) 
Molnár Géza esztergályos (tápéi hajómühely) 
Balogh Ferenc esztergályos (tápéi hajóműhely) 
HajaJS László esztergályos (tápéi hajómühely) 
Gulicska „200-as brigád" (Nemzeti Szabadkikötő) 
Somodi „200-as brigád" (Nemzeti Szabadkikötö) 

KOZOTI KOZLEKEDESI ALKALMAZOTTAK: 

Takács PM lakatos (Ferencvárosi Főműhely) 
R.omhányi József lakatos (Füzessy Arpád Főmílhely) 
Portis Lajos műszerész (Füzessy Arpád Főműhely) 
Pálföldl János műszerész (Füzessy Arpád Főmúnely) 
Gémes Emll lakatos (Füzessy Arpád Főműhely) 
Varga XIL István hegesztő (Ferencvárosi Fő'llűhe(y) 
Szállltó V. Jóasef lakatos (Ferencvárosi Főműhely) 

GtP JAR.MOYEZETöl(.: 

százalék 
1612 
812 
350 
350 
350 
328 
302 

százalék 
615 
250 
237 
235 
228 
187 
169 

Szabó Zoltán villanyszerelő (Teherfuvar NV) 333 Töke Géza autószerelő (Tcherfuvar NV) 317 
Mondi József autószerelő (Teherfuvar NV) 249 
Besze Illés segédmunkás (Teherfuvar NV) 242 

Sebő József gépjárművezető, Pápa, 141.589 kilométer. 
Reichenberger Gergely gépjármfivezető, Nylregybá.Zii, 

111.500 kilométer. 
Fodor Gerzson, OTl-garage, 97.000 kilométer. 

Budai Pál FOSZER.T-garage, 89.700 kilométer. 
SZALLITOMUNKASOK: 
Budai János, (TOKER.T NY) 
Györkös Sándor (TOKER.T NV) 
Jansik János (TOKERT NY) 
Kovács Lajos (TOKER.T NV) 
Kiss Mihály (TO KERT NV) 
Ujj István (TOl(ERT NV) 
Mezei József (TOKER.T NV) 

százalék 
313 
253 
244 
240 
229 
240 
214 

A 
hatalmas Szovjetunió dicső-
sége-; Vörös Hadseregének 

felszabadítása után eltelt öt eszten
dő alatt a kommunisták, a Magyar 
Dolgozók Pártja, Rákosi elvtárs ve
zetésével nemcsak a reakció fő erőit 
zúztuk össze, de gazdasági, kultu
rális és politikai győzelmek meg
nyitották az útját a szocialista épí
tés megkPzdésének, amellyel nem
csak 1848 programmját valósítot
tuk meg tulajdonképpen, hanem je
lentösen túl is haladtuk azokat. 

�ppen ezért valamennyiünk szá
mára tanulság, hogy minél sikere
sebben építjük a szocializmust, mi
nél eredményesebben fejlesztjük ipa. 
runkat, mezőgazdaságunkat, közle
kedésünket, minél nagyobb eredmé
nyeket érünk el a termelés terén, 
minél jobban megfogadjuk Pártunk 
szavát, szeretett Rákosi elvtársunk 
útmutatását és minél inkább elmé-

A Párt falusi népnevelői és a .,_ ____________________________ .J 
DE.FOSZ dűlöfelelösei minden 'ehe
tőséget felhasználnak és tudato5ítják a vetés jelentőségét tervgazdaságunk és a terméseredmény szempontjából való fontosságát. A vidéki szervezett dolg_?z_ók is mutassa1:ak rá ennek jeIentosegére a dolgozo parasztság között. 

Dolgozóinknak egy része földtulaj
donos. Éppen ezért nem közömbös lyítjük a naii;y Szovjetunió és do!- számunkra, hogy a közlekedés szervegozó népünk kapcsolatait, annál Persze, ez nem azt jelenti, hogy erősebbek leszünk. 
zett dolgozói közül azok, akik maguk 

már nincs mit tanulnunk 1848- is résztvesznek a tavaszi munkák el-
1849-től. Ellenkezőleg. Az elmúlt Ezért kell minél egységesebben végzésében, - jó propagandát fejtse-
évszázad mindkét forradalma egy. összefogni népünk minden al- nek ki ezeknek a munkálatoknak ml-
aránt arra figyelmeztet bennünket, kotó, dolgozó elemét a munkásosz- elöbbl befejezése érdekében. Mozgó
hogy készen kell lennil'nk a forra- tály és Pártjának vezetésével, hogy sltsák a dolgozó parasztság között 
dalom eredményeinek védelmére, mi .i; hozzájáruljunk a békefront lévő ismerőseiket, falubélíjeiket, roko
még akkor is, ha a helyzet alapve- ereJehez. naikat és családtagjaikat a most kö
tően más, mint 1848-ban, vagy Elöre Elt>társak Petöfi, Táncsics, 

1 
vetkező tavaszi munkálatokra. Segil-

1918-ban. Tudjuk nagyon jól, hogy Kossuth szellemében Rákosi elvtárs sék. támogassák őket, mert a munka 
belső erőviszonyainkat, nemzetközi • vezetésével a szocializmusért/ gyümölcse közös. 

Varga Lászlóné: 
Sokat tanultunk 

a Szoviet Szakszervezeti Kiállításon 
T. Szerkesztő Elvtárs! 
Telepünk dolgozóival megtekin

tettük a „Szovjet Szakszervezetek a 
kommunizmus iskolái" képkiállítást. 
Dolgozóink nagy érdeklődéssel 
szemlélték a szovjet sztahánovisták 
munkáját és még a kiállítás után 
is sokat vitatkoztak a látottakról. 

Mindenkinek az volt a vélemé
nye, hogy sokat tanultunk a kiállí
táson. 

Láttuk, hogy az a szociális gon
doskodás, amelyben a szovjet dol
gozó részesül, egyedülálló az egész 
világon( Es egyedülálló az a ra-

gas��odás és szeritet is, ahogyan 
hazaiukat, a munkat, és bölcs ve
zérüket, Sztálin elvtársat szeretik a 
szovjet dolgozók. 

Mi is szeretjük Sztálin elvtársat mert látjuk és tudjuk, hogy boldog 
az az ország és az a nép, amelyet 
ő vezeti 

Igyekszünk ezért ml Is a szovjet 
nép példáját követni, a szocializ
mus építése útján, hogy ugyan
olyan boldogok lehessünk, mint a 
szovjet emberek! Elvtársi üdvözlet
tel: Varga Lászlóné, Tüker 21-es 
telep dolgozója." 

ÉLJEN NÉPÜNK FELSZABADíTOJA 
ÉS BARÁTJA: A NAGY SZTÁLIN! 

I 



4 11'. 0 Z L E K 1!: J> E 8  llllO ,....._ W. 
�------------------------

1945 április 4-e meghozta számunkra 
A SZABADSÁGOT, FÜGGETLENSÉGET 
ÉLETSZINVONALUNK FELEMELÉSÉT, , 

A BOLDOG JOVÖT 
Az emberiség történelmében és é!e

télrn vo:h"- sorsdöntö napok és e6e
menvek. melyek egyes nemzetek és 
osztályok ,sorsát megváltoztatták, dc 
ezy sem hasonlítható az 191 7-es szo
cialista forradalom napjaihoz. Ez a 
fo_rradalom nem egyes nemzetek sorsát 
v�ltozlatla mel!". itt nem egy új kivált. 
aagos osztály szü:etett hanem az 
egész vjlág klzsákmá�yolljainak és 
dolgozó osztálvának történelmében új 
fejezetet nyitott meg. Hazánkban ez 
az új kors:iak 1945 április 4-ével vette 
kezdetét. Azóta még csak öt esztendő 
telt el. Alljunk meg egy p!llanatra és 
tekintsünk vissza ismét az telmull 
é�ek:e, egyrészt azért, hogy ne fe
leitsunk. de másrészt azért is, hogy 
az eddig elért eredménrekböl követ
keztetni és erőt tudjunk meríteni a 
jöv6re nézve. 

A fasiszták által felidézett háború 
nemcsak 600.000 magyar dolgozó pusz
tulását eredménvezte, hanem örökségül 
elP' kifosztott és lerombolt orszáJsot 
ha�ott hátra. Gyárak. üzemek lakó
házak és ködekedésünk romokb�n he
vert. A1, elmult öt év alatt a magyar 
munkásosztály a maj!"Var kommunisták 
irányítása mellett úlláépltette az or· 
szágot és ezzel olyan er�dményt ho
zott létre. mellyel csodálatba ejMte az 
egész világot. 

Ennek előfeltétele volt, hogv az or
szág a nép orszá/?a Jegyen. A do! go
zcSk tudták, hogy mal:(uknak épltik az 
orszáiwt. Létrehoztuk a [öldre[ormot 
azok ka;>ták a földet, akik azt valóba� 
megdo!goz;zák. E1, je!entette a löldes
úr!os1,lálv megszíinését, de egyben a 

magyar parasztság felszabadulását az 
1000 évea iárom alól. A szénbányákat, 
a vil:amos er6forrásokat, gyárakat és 

bankokat államosítottuk. Egyszóval a 
kizsákmlmvolást fokozatosan megszűn
tettük. Van alkotmányunk. A gyár a 
munkásé. A föld a népnek terem. 

Előfeltétele volt továbbá az újjáépl
th.nek az anarhiszt!kus gazdálkodás 
b!!lyett a tenrgazdálkodás bevezetése. 

A hároméves ter-r 

Pártunk kidolgozta a hároméves 
tervet és ami már valósággá vált. A 
tervet két év és öt hónap alatt való
sítottuk meg és előirányzatát a nép-
2"azdasá� minden ág-ában túlleljas[
tettük. Cél az 1938. évi színvonal el
érése voll A nehéT-iparhoz tartozó 

, ioarágak termelése elérte az 1938. évi 
termelés 1 74 s1-á1,alékát. A hároméves 
terv időszakában fogtunk hozzá a szo
cializmus alapjainak lerakásához a 
mezőgatdaságban is. A közlekedés tel. 
jesítménve 1949-b�n az áruszál!itás 
terén 148.5 száza:éka, a1- utasszá!:itás 
terén 222.4 százaléka volt az 1938. 
évinek. A hároméves terv Indulásakor 
a külkereskedelem, valamint a nagy
kereskedelem még a nagytőkések kezén 
volt. A terv Ideje alatt teljesen állami 
kézbe került. Tudjuk azt, hogy a ke
reskedelem bonyo:itja le az áruk !or• 
galmát olvmódon. hogy oda szállítja, 
ahol arra szükség- -ran. De ezen túl
menően ilfen fontos feladata az állami 
készletek gyűjtése. Külkereskedelmi 
forgalmunk egyre nagyobb mértékben 
a Szovjetunió és a néoi demokráciák 
felé irányul. 

A beruházások terén 125.3 száza
lékra teljesítettük a háromévrs tervet. ! 
llj gyárak. üzemek, közúti és vasú\! 

l hidak. utak hirdetik a hároméves terv 
sikeres megva'ósulását. Mezőgazdasá
gunkban 4500 úi traktor, több mini 1 

1600 cséolögép és az eg-véb gépek ez• 
reinek sokasága könnyíti meg az em
br.r munkáiát és növeli a termelés 
eredményeit. Vil!amosílással, a fénnyel 
ezyütt a kultúrát is bevittük 455 köz
ségbe 

Ui iskolák és a1- egyetemek már a 
nép fialnak már a valóságos tudo
mAnyt hirdetik. Kórházak. beteggon• 
dozó Intézetek, szociális otthonok és 
lldülök mlndmegannvi bizonvítékai an
nak a szociális gondoskodásnak, mely
ben ma már az ipa,ban teljesen meg
szünt a munkanélkü'.lség. 

A terv szerint a dolgozók életsün
vonalának 1950 augusztus l-re nyolc 
szá1,alékkal kellett volna meghaladnia 
ax 1938-as s1-fnvonalat. Ezzel szemben 
a val-lsásrban a do'go1-'5k reálbére már 
19tq d�cemb0réb0n tő"b mint 40 szá• 
zaté!.-frnl  meg-haladta az 1938. évit. Czt 

nemcsak a szükség:eti cikkek fog) asz
tásáról SZt>ló s,atisztikai adatok iga
zoljak, hanem ez jut kifetezésre a kü
Iön[é:e szociális juttatások és az egész
ségügyi ellátás tekintetében is. 

Az életszfnvonaf emelkedése melleit 
növekedett a nemzeti jövedelem de 
ezek az eredmények egyúttal szilárd 
alapját hozták létre a szocialista Ma
gyarország felépitésének. az ötévefl 
tervnek. 

Nem állhatunk meg lejlödésünkben 
A magyar do:gozó nép még többet 
akar termelni, hogy még jobban éljPn. 
Ezt szolgálja nép11:azdaságunk ötéves 
terve, meI:yel új korszak kezdődö!, 
népünk é:etében, a swcia'izmus építé
sének korszaka. A terv leendő meg-· 
valósítása során az úiiáépítelt hazából 
efzy új hazát építünk fel. Egy boldog, 
jómódú, művelt nép hazáját. Olyan 
Ipari ország leszünk, mely fejlett me· 
zőgazdasággal rendelkezik. Célul tűz• 
tük ipari termelésünk 86 százalékkal 
való emelését, mezőgazdaságunk elma
radottságánnk felszámolását, élds1.in
vonalunknak további 35 százalékkal 
való emelt'sét. Amit célul tűztünk ki, 
azt meg is valósítjuk. Erőnket meg
sokszoroz:ia, hogy me:lettiink áll most 
is, miként az elmult évek folyamán a 
Szovjetunió. Bízunk sajátmagunkban, 
mert bfzhatunk és számíthatunk Pár• 
tunk és vezetőink bölcs előrelátásában. 

A kétkedök, az ellenségek, akik már 
a hároméves terv mel{Valósltását irreá
lisnak tartották, vegyék tudomásul, 
hogy a választ ugyanúgy meg fogjuk 
adni, mint ahogy a hároméves ten· 
meJ{ValósításávaI megadtuk. Az új t:ir
sadalom erős sziklára: a munkásosz
tálvra épült. 

Harcunkban hatalmas fegyver van a 
kezünkben, a proletárdiktatúra. Ez ér
vényesült az e!lenség felszámolásánál. 
mely a Kisgazdapárt és Szociáldemo
krata Párl jobbs1-árnya, Nagy Ferenc, 
Sulyok és PfeHler képében jelentkeretl. 
S,:abotörök és becsempészett kémek el
nyerték méltó büntetésüket. Népi de
mokráciánk türelmes, de a türelemnek 
Is van hatéra. 

Az e!mult esztendokben hatalmas 
mértékben qövekedett a munkásosztály 
és általában a dolgozók s1,áma. A 
munkásosztálv államhatalma fejlődött 
itt ki. A munkás-parasztszövetség 
megerősödött. Ma már ép[tőmunkában 
az összes dolgozók a munkásosztály 
köré tömörülnek. A oroletárdíktatúrn 
llt ls betöltötte szereoét. Hadseregünk 
a béke hadserege, de ha kell, a forra
tlalom hadsPregévé vállk a külső ellen-
5ée-, a1- imrerlalizmus elleni harcban. 

A-;, osztálvkülönbség meizszünte1és�

nek egyik tényezője a volt uralkodó 
,..,ztálvok műveltségi el!'Yedur?lmának 
fe:számolása. 1930-ban az ipari mun
kásság Magyarorsz:ig lakosságának 
r<;ak 15 százaléka volt, ugyanekkor 
pedig a középisko!a padjaiban csak 
2.7 Gzázalék volt a számuk. Ezek az 

adatok be.szélnek. Elmondják azt, hogy 
a g,ár. üzem_ a bánya do!11:ozóinak és 
a panisztságnak 1nermekei ki voltak 
rekesztve és el vo:tak zárva a tanulás 
Jehetöségétöl. Mesterségesen tar-tolták 
tudatlansáizban a dolgozó ntpet és 
gyermekeit. Itt az eszköz a ködösflés 
és butítás vo!t. 

A felszabadulást követő években 
ezen a téren is me!lVállozotl a helyzet. 
Pártszervezetelnk. sza',szcrve1-etelnk, 
népneve!őink é6 sajtónk rávezette ed
digi elnyomott osztályunkat a tanuW� 
és múvelödés szüksigességére. Nem
c,ak az iskolák kapuit nyitotta meg a 
dol1Zozók számára, hanem ooz1öndíiak 
juttatásával. néoi kollée:iumok létes:té
sével és az étetszinvonal felemelésével 
ehhez az anyagi lehetőséget is bizto• 
sítotla 

Élni tundfunk 

a szabadsággal 
De az Iskolákon kfvfil is tömeg-szer

vezeteinkben, fgy szakszervezeteinkben 
is szakmai, kulturális és tudományos 
téren folyik a do:gozók oktatása. Ez az 
út vezet majd a Uzikai és szellemi 
munka közötti különbség teljes felszá
molására. Mindezeken klvül pedig po
lllikai és szakmai tudás szorosan ösz• 
szelügg a termelés kérdésével. Ha na
gyobb a tudás, több !asz a tenndés, 
jobb lesz az élet Most, hol1:}' elérkez
tünk április 4-hez, mely nap már láng
betűkkel beleíródott a magyar törté
nelem könyvébe, fokozottabb mérték
ben átére1-zük ú i iászületésünk nagy
szerűségét. A német fasizmus már ásta 
a sírt népünk számár�. amikor a di
csö&éges szovjet hadsereg katonái éle
tük feláldozásával megadták azt a 
szabadsáf!ot, melyért évszázadokon ke• 
resztül hiába harcolt a magyar nép. 
Szabad és filggetlen ország lettünk. 
A.z eddigi elért eredménvek pedig azt 
bizonyítják, hogy élni tudtunk a kapott 
szabadsággal. Ez ai ünnep a szocia
lizmus, a magyar munkásosztálv. 
Pártunk hatalmápak erősségének és 
dksöségének ünnepe. Ez a nap a bé
kéért v!vott harcnak az ünnepe. Orök 
figyelmeztetés az Imperialista háborÍl5 
uszítók számára, mert az ilv íinnepek 
bizonyHják a szocialista állam és 
társadalom felsőbbrendűségét. Ez � 
forduló a munka tennelékenységének 
ünnepe. Bs végül ez a dátum az. amely 
megvilágítja továbbiakban is utunkat 
a szocializmus felépítéséhez. Ez adja 
nekünk az erőt ahhoz, hogy Pártunk, 
a munkásosztály élcsapatának é6 bölcs 
ve1-érének, Rákosi elvtársnak vezetésé
vel tántorithatalanul, rendíthetetlen0J 
és minden körülmények között megin
gathatatlanul haladunk továbbra is 
aron az úton, melyet Marx, Lenin és 
Sztá:In elvtárs jelölt ki számunkra, 
mert csak ez az egYedüli b:1-tos zá'.oga 
annak, hogy mie'.őbb megva'.ósithatjuk 
minden becsületes magyar ember kí
vánságát: a békét, a szocialista társa
dalmat. 

Dr. Wlrter Uszl6 

A Gázművek gé pjárnuivezetői 
versenyt indítottak a 100.000 

kilo1néterért 
.,T. Szerkesztőség' oersenyrrlozatomban oaló részué-

Ozemi garázsunk dolgozói fel- telre. 

ismerve a Párt útmutatását  és A verseny lényege a gépkocsik 

Rákosi elvtárs elhangzott beszédei 
élettartamának, mely jelenleg 40-

50.000 km között mozog generálja-
alapján a Sztahánov-mozgalom v itás nélkül, meghosszabítása 100 
nagy nemzetgazdasági jelentöségét ezer km-re. Ezt a célt egyéni fele
s hata !mas szerepét az ötéves nem- lösség, kollektív munka és jókarban-

tartás révén kívánjuk elérni. 
zetgazdasági tervünk sikeres befeje-
zésében, szociallzmusunk mielőbb' 

Reméljük, hogy üzemi garázsunl< 
dolgo1,óinak versenykihívása az or

elérésében, uersenyt i,uJ;tanaf! a 

100.000 km elérésére 
szag gépkocsivezetőinél széles kör
ben visszhangra talál, miáltal mun-

üzemi bizottságunk felkérte a 
Vegyipari Munkások Szaksz�rveze
tének Termelé&I Osztályát, hogy 
szólítsa fel az ország valamennyi 

gépkocsivezetójét, a 100.000 km-es 

kakörünkön belül Is elömozdíthatjuk 
az ötéves terv sikeres befejezését. 

Szijjártó Miklós s. k., párttitkár 
Póczi k  !(álmán s. k., üz�mi biz. 

Fővárosi Gázművek KV." 

Igyekszem szakmámat 
tökéletesen elsaiátítani _ 

sztahánovistáin k tán1ogatásával 
A Horthy-rezsim lceje alatt borbély 

voltam, az akkori na!1'v válságok id je 
alatt tönkrement�m. ScgMmunkásl;énl 
kevés b.:rért sokszor változtatkm 
munkahelyem mert állandóan néltt a 
munkanélküliség-. 1910-ben kerültem a 
BSZKRt Autóbusz föműhe:yéhez, mini 
segédmunkás. Itt ebb�n a mir.öséghzn 
dolgoztam n.if(V anyagi nehézségek 
között, hogy három r.yerme!:em neve!• 
hcssem és közü!ük kettöt Iskoláztatni 
tudjak. 

Nagy anyagi küzdelmek között !as• 
san teltek az. évek 19 14-bm műszaki 
csapat mellé osztottak be borbélynak 
és fogságba estem, majd a Szovjet· 
unióba kerültem, ahol láttam, hogy 
milyen jogai vannak az emb,•rnek. 
Láttam a1-t is, ho"Y milyen igye':ezct
tcl épílf a szoci;illsta ember a s;,abad 
�azáját. Lállam. hopy milyen lehető
ségek állnak e,rv dolg,,zli ember elött 
a Szovjetunióban. Minden ember ké
p•zheti magát ideo'.ógiai vonalon és 
s�nkmcf téren. A swclalista á!l"m 
megad minden lehetőséget és segítsé
get arra, hogy egy magát képezni 
akaró dolgow gond nélkül tanulhas
son. 

1948-ban kerültem haza a Szovjet
unióból az1-al a tudattal, hogy a Szov
jet Hadserei; által felszabadított Ma• 
gyarország-on szabad emberek élnek 
és megvá:tozott a munkás viszonya a 
munkához. Elképze'.éscmben nem is 
csalódtam, mert valójában [gy volt és 
így is van ma is. 

Munkára jelentkeztem a régi mun• 
i<Bhelyemen. Nagy igye!-.ezettel do!• 
gozlam és a szovjet tapasztalatok 
alapján mind nagyobb érdeklődés éb
redt fel bennem a i;répek iránt. Munka• 
társaimmal való beszélgeté:, nyomán 
megértettem, hofzy miért van szükség 
a nehéT-lpar fejlesztésére. 

Beléptem a Szakszervezetbe. Munka
ldö elvéii!:zé,c;e után elméleti téren ké
pezni akartam magam és szakszerve
zeti szemináriumra jelentkeztem. A 
szeminárium ideje alatt megismertem 
Pártunk elméletét és célkltfizéseit. So-

kat gondolkoztam azon, hogy az elm'
Jeli tudást munkámban l;ogyan kap
csolhalnám össze a gyakorlattal. lgye.. 
kezetemnek meg is volt a gyOmö:cse 
és egy munkatárs�mmal újitási javas
latot adtunk be, amiért 100-100 H 
juta'mal kaphmk. 

1949 decemberében jelentkeztem a 
Pártvezetöségnél tagje öltnek. Párt
vezetésünk ef;og-adta kfrésemet &; ki· 
tüntetett azzal, hogy t2gje:öit lehet
tem. 

A S1-0vjetunl6 nagy vezérének, 
Sztálin elvtárs 70. s!ületésnapját 1 
magyar munkások felajánlással ünne
pelték meg-. Mint segédmunkás pro
duktív termelö munkát nem tudtam 
felajánlani, csak segítettem munkájuk
ban a szakmunkásokat. 

A Szovjetunió ·vörös Hadsere� ál
tal felszabadított hazánkban a szov• 
jet tapas1-ta:atok alapján megfndult a1, 
első hároméves terv ennek sikeres be
fejezése után az ö'éns terv. Terv
gazdálkodásunk szerve1-öje és Irányí
tója a Pártunk. A kommunbták se
gítsége és útmutatása alapján Jutot
tunk el addig, hogy tervgazdálkodá
sunkban szakmunk�shiány van. 

Üzemünkben is megindultak az át• 
képző tanfo'.yamok. Vas- és fémeszter
gál�os tanfolvamra jelentkeztem, hogy 
tudaoomat fokozzam és tudásomon ke· 
reszfül én Is részese lehessek 11zrk• 
munkásként az ötéves tervünk végre• 
hajtásának. Minden Igyekezetem az 
hogy ötéves tervünket előbb fejezzük 
be és ezálta l is emeljük életszínvona
lunkat és új országot épfthrssünk fel. 

A Magyar Dolgozók Pártja tette le
hetővé, hogy erre a tanfolyamra Je• 
Ientkezhettem, melyet a Szovjetunió 
példája nyomán Pártunk nagy vezére, 
Rákos! elvtárs bJztO!!ított számunkra. 

ll!érem. hoe:v minden fPhetősi'� 
felhaunálok a 111-akma tökéletes elsa• 
jálítása érdekében Bikov elvtár·s és a 
magyar sztahánovisták útmutatása 
alapján Pártunk elméletének segítségé,. 
vel azt hiszem nem is les1, nehé1, ígé
retemet beváltani. 

Taklcs SirNlcw 

Dolgozzunk becsületesen� 
hogy ötév�s tervünkkel megvalósuljon 

mmden elképzelésünk 
(Gallya te tói levél} 

/{edr,es /(ózlekedésl Vasárnap déli 
órákban érkeztünk meg Galyatetőre. 
Már az úton sok elvtárssal találkoz
tunk, akik szintén oda utaztak és ta
lálgatták, hogy milyen Is a Nagy
szálló, ahol mi két hétig üdülni lo
gunk. Csillogó szemmel mondták, 
hogy a népi demokráciánk milyen szép 
helyre küld bennünket. Gyöngyösről 
a MAVAUT autobusszal mentünk fel 
a szállóhoz. Utközben nem győztünk 
gyönyörködni a táj változó szépségei
ben. A szállóhoz érve, olyan fogadt11-
tásban volt részünk. hogy bizony el
állt szemünk-szánk, hogy még ilyen 
helyre is kerülhet do! gozó ember, 
amit Pártunknak és szeretett vezé
rünknek, Rákosi elvtárs.ml<, a nagy 
Szovjetuniónak köszönhetünk, aki fel
szabadította hazánkat, levette kezünk
ről a bilincset. 

Gyönyörű tágas hallban fogadtak 
bennünket, ahol kiadták a szobakul
csokat. Hárman kerültünk egy szo
bába, a IV. emelet 405-be I(ovács 47. 
és Ordög J. cinkotai HEV kalauz 
elvtársakkal együtt. A ,zoba ablakai 
a hegyekre néznek. A táj gvö:iyörü; 
havas minden. Nem gyöztúnk a cso
d�lk�zásunknak kilejezést adni, csak 
neztunk egymásra és a szemünk 
megtelt könayel. Brdemes volt dol
gozni! Megfogadjuk, ha otthon leszünk 
még nagyobb lendülettel vége1-zük 
munkánkat, hogy minél több dolgozó 
kartársunk kerüljön ide üdülni. 

A szál lóban minden kényelemr61 
gondoskodnak, nagy társalgóterem, 
ebédlő, fedettuszoda, könyvtár, külön 
helyiség a táncolóknak, vizgyógyin
t�z�t. a sportnak ping-pong terem, 
s1lecek, szánkók és még sok más 
sporteszköz szolgálja az üdülők szó
rakozását, sportolását. l(b. 250-en va
gyunk, de olyan mindenki mintha 
már régen ismerné egymás°t; közvet
Ie_nek egymáshoz. Az ebéd: raguleves, 
sult csirke burgonyával, sör, cékla, 
tortaszelet és feketekávé. Délután pi
henés fél 5-ig, utána uzsonna: tej, 

káv1\ ki ,!llft kérf. yacsora: liogrlci
gulyas, sor, bor, lroccs, - választás 
szerint, - retek körözöttet. Kilenc 
órakor ismerkedési est volt ahol külön 
üdvözöltek benniinket és utána tánc 
volt I óráig. Az első nap !gy telt eJ Hétfön 9 órakor a reggeli lej, kávi 
tea, csokoládé, vaj, jam, mé1- felvá• 
gott, • ebéd: húsleves, sertéssillt bur, gony�v�l, sör, bor, ki mit kíván. sa• vanyukaposzta császármorzsa és fe., kete. · 

_ � s�álloda dola,ozól Igyekeznek ai 
udulésunket minél kellemesebbé tenrÍL 
Ml pedig azzal segítettünk nekik. 
�ogy vigyá1-tunk mindenre, a rendre. 
tisztaságra. 

Itt valóban meglátszik, mit jeleni 
Rákosi elvtársnak az a mon,lása 
hogy „legföbb érték a dolgozó 
ember"'. Amit üdülésünk alatt tapasz• 
taltunk, azt soha nem sejtettük volna 
tehát ne legyünk türelmetlenek mert 
minden valóra fog válni az 'ötéves 
tervünkön keresztül ha a munkából 
minden dol:<ozó Önt�datosan leg;obb 
tud,ísa szerint kiveszi r«szét és hoz
zájárul a swclallzmus épitéséhez. 

Válóczi János s. k.. 
Kelenföld, forg. kocsivezetö. 

AZ „EZRED RA(' 

e. szovjet lfjúsál!I tilm szinkron'dU,;a 
b�fejezö"dött. A film ú.l szin!:ron rerde
zöket avatott Lufhor Márfa � Szajk6 
Ferenc személyében. A főszerepl3 kls
fití, Ványa h1ngJát, egy 13 éves tanuló, 
l(urcz Agnes szótam,tja meg, aki • 
próbáknál számos flú·próbhónál .f!,bl,,. 
nak bizonyult. ToffM András, a kpr 
zákflú ,,hangja" harmonlka·ldsérettel 
egy dalt is énekel 

Él jenek dolgozó népü nk legiobb fia i, 
a szocia l ista munka hősei : a - sz ·a 

, . 

anov1s ' k i  a 
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A TÜKER dolgozói lelkesedéssel készülnek 
felszabadulásunk ötödik évfordulójának megünneplésére 

A. BUBTEI..EP MUNKÁJÁNAK 

H AN�
T

OSSÁGAI 

ÖNKBITIKÁNK TÜKRÉBEN 
A TOKER NV do'.gozól lelkes 

munkafe:ajálásokkal készu:nek ápr!.is 
4-cre, ha,z,mk felszabadulásának ötö
d:k évlordu!ójára, hogy kifejezzék há
lájukat és szeretelüket a nagy Szov
jetJnló iránt, amelynek le:szabadulá
aunkat köszönhetjük. 

Az NV központban március 10-én 
meirlarlott termelési értekez:eten Is 
több fe:a ján:ást teltek do'.gozóink. 
Az értekezletnek súlyos rendezésj szép-
6égh1ba1a vo,t az, hogy arra a te,epe
kel nem hivlák meg. lgy az értekez:e
ten, a sok lelkes fe:szó:a:ás elienére 
is, olyan kép alakult ki, mintha a 
TOKER-nél nagy többségben �sak ér• 
telmlségi dolgozók volnának • • •  

Első fe:szó:aló Ezs.ás e:vtárs, a 
12-es telepről. Besz.�dében kiiogá:;o:ja; 
hogy az értekezl'.e!en versenykiéné. 
keiés bejelentések történtek, de erröl 
őket telepi do:gozókat nem is értesítet
ték. Hiányolja, hogy a ver�enykiértéke
lés bejC.:enksekne1 a te.epi 110:gozók
ról szó sem esetL 

A következő telepi felszólaló Virág 
Sánuor e:vtars volt, aki vajl'onkiraku 
brigádja nevében bejelentette, hogy 
apri::s 4-re te:jesítményüket 195 szá
zalékról 205 száza:ékra eme!ik. A to
vábbi felajánlások a következők vo:
tak: 

A 7-es telep ddgozól vállalják, hogy 
hazánk felszabadításának évforduló
jára, április 4-re, am�lyel örömünnep
nek tartanak, 25 százalékkal emelik 
teljesítményükel 

A 8-as te.ep do:gozói vállalják, hogy 
lerme:ésüket 10 sz:ázalékkal cmeLk. 

A 1 1 -es te:ep do:gozói lclajánloltlík, 
hogy ápriüs 4-re - az eddigi napi 
6-/ va11ón teljesllményúket - 8 va
gonra emelik. Vállalják óránként 35 q 
la ki rakásat é6 IS q szén kikosara
;;r;ásáL 

A 14-es telep Selter-brlgádja vál
lalja, hogy te:Jesitményét 24 százalék
kal növeli. 

A 17-es telep do'.gozót áprll:s 4-re 
•álla:ják, h,:-,gy teljesítményüket 200 
százalékra eme;!k. Az értelmiségi brt
iaa :W százalekos önköltségcsoKken
tést vál!al. 

A 19-ea telep .Dózsa György bri• 
gádja" vá:Ialja, hogy tel;es1Lményét 
.l60 q-ról 270 q-ra eme!l azáltal, hogy 
a fíirészeket gépi reszelés he:yelt kéz
-ni reszeli és hajtogatja s így a fűrész 
érzékenyebb ét. gyorsabb váióképes
ségü lesz. 

Ugyanitt a #Petőfi-brigád" vállalja, 
hogy a vagonok ki- és berakási lde;ét 
4 óra JO percről 4 óra 15 percre csök· 
kenU. Ezenkívül a vágóbr,gád 10 q-ás 
töou,erme:esct beköze.Héssel lehelové 
teszi. 

A 24-es telep vagonkfrakó (Papp) 
!iri2'ácJ;a W.:Jes,1111én)'-'1 iOJ százaiéKra 
kivánja eme.ni, úgy, hogy a többlelje
ailményt ésZ1Szerús1tésseJ éri el. A br:. 
11ádon belül kü:ön csoportot szervez· 
nek a szerszámok, rakodó deszkák és 
vajl'-,11uea1.1to eszközök készen,éibe he
lyeiésére. 

Az Antal· és Csizmadia vágóbrigád 
egymást hívta k1 versenyre. A Csiz
madia-csoport 300 q, az Antal-csoport 
250 q fa lűr(-szelést'.t vál'.alla naponta. 

Az adm:nisztrációs Kacsó-brigád a 
hibák kiküszöbölésén kívül vá.!a:ta, 
hogy a szám:ákal 7 perc alatt ki
al',1tJa és ezalatt az idő alatt a te:ep
ról való e:vilelét is bi,ztosítja. Az iro
dai a;ka:mazottak válla:ták még, h�gy 
ápri;is 4-re mindenki e.sajá�tja u 
irodai munka minden vá;!aJát. 

A 29-es te:epröl Balázs Imre, a cso
port nev�ben válla:ta, hogy normáju
kat 33 százalékkal túlteljesítik. De e� 
he� a !.Jazuasagi Usz,á.y segíl.S<ig�t 
ké,-ték. hogy az az ;gény,ésüket röv.d 
idő alatt intézze el. 

Eg,-énl versenykilúTás 

A TOKER 19-es telepén: Boross Fe. 
renc. Tamcsq Mihály és Körmendi Jó. 
zsef, a te:ep 6llandó szalagfűrészesei 
versenyre hívt.ík ki egymást a Telep 
legjobb fűrészese'• címéért. 

" 

A versenyíe:téte.eket 10 pontban 
foglalták össze: 

t. A verseny álland-', tis folyamatos. KI• 
6r�kelés havonta, A clm hat hónap �tlaqtel)esltménye alapján uerezhetó 
_,f• Mind a hllrom fOrisz• Ica llt �lapot, amelyet mindennap r�"el 
f "'°"'"• elk,szlltet a kOl!ln rendel,< ... 
�, bocsájtott reaze!6vel. lqy m•ml 
tuc!Juk, Íd milyen mennylsl!get. hány 
.,,tar f0r6szlap 6s hány drb resze•6 
felhasználásával vé:"1qott fe: lqy az ön. 
lc!l'tsó;csökl,en:és Is mérhetó 
11of.;o.�i�•

1
„ k:.�ni'�st!q':,'f'I cs17/:�!i0

";,,�� 
JUk. A cslllelerak:?' Jeqyzl. melr,ik für• azesnelc hány csll lével rakott •· lqy a 
kiment mennr,lséq, osztva a csllle,sz,m• 111a1. adja a eváqott súlyt. 

•• A ténnoster Jegyzi, hogy 20-25, ftq_y 33 as váqés történt-e. A 25-!ls 
• 1 perces normaal�pn:ik felel r.iot,.. A 20-as 1 .S perccel több. a 33-ns redlq 
�l��c�I. 

kevesebb normap�··cce n• 
S. A mennvla'-J mellett • mlnc5,_, 

la cllln!G, A '" 61tal -it mind• -

nau, ha az Joqos, tO hlbapontnak ni• 10. A veraeny 1950 március 1-ével 
mit. A baltás által emelt panasz S hiba• Indult és az e;so clm, U letve meQálla· 
pont, uqyancsak ennyi a te'.ep„net!I pitás szeptember 1-én lesz. Rá�:osi elvtárs február 10-én meg
;iltal emelt mlnóséql kifoqás is. Célunk, hoqy eldön.sük, eqyenl6 fel• tartott beszédében a Központi Veze-

6. A tarészes köteles minden alyan t6telek és körülmények kllzt, ki • laq• iös<?g előtt, mint fényszóróval világ!• 
vastaq fát Is elváqnl, amely a szalaq Jobb fűrészes a te:epen? Ez " Párt 60 tott rá élesen azokra a hlán)•ossáalatt 4tmeqy. Minden Ilyen le nem vá- aakszervezetr,,ek is lehet6séqet ad arra, 
qott darab fa _ s hibapont. hoqy me11állapf tsa, a T0KER·telepek gokra, amelyek nemcsak 8 párt-, de a 

é fOrészesel között, (a .szalaqtarészesek •.zakszerve�eti mozgalomban is mutat-7. A fQréttes köteles a pét maqa közt) mi lyen helyezest értünl, el? llpolnl, keze:nl, tlsztltanl. E téren <!sz. koznak. lelt h'ányossáq 5 hibapont. Ml meqér;ettQk Rákosi el..Urs aa-
8. Az elblrálásnál sz..imrtásba J!ln a valt, hogy az eqyénl verseny a sz<>- Rákosi elvtárs beszédét � a !\� 

kollektlv aellem érvényesülés:> Is. Ezt clillizmus épltésénei, eszkoze, kcmmu• pont ·1 Vezetőség határozatát alaposan S-1 O Jó. vaqy S-1 O rossz ponttal bi- nlstao módszer■. Ezért a boldoqnbb 
rálJa el a telep kollektJva. Jövc5 épltése •rdekében ki akarJuk és mélyr�hatóan tanulmányozni nem 

9. Számft a szakszervezeti, Illetve po- venni részDnket a szocializmus ,ptésé- I h 1 • i ntlkal munka Is. Minden felszólalás az 1>61 és az ötéves terv minél elc5bbl sl· r égséges. Meg kell vizsgálni e.y1 V • 
érte:tczle.e!tcn vaqy a Szabad Hép Ba• k•r•s DrfcJozéséblll. Szab•dsáql szonylatban Is azokat a hlányosságo-
rátl Körben, 1 Jó pontot Jelent. A pasz- Mlron Sándor •· k , D. b, titkár. kat, amelyekről Rákosi elvtárs be-szlv maqatartás 5, Illetve 10 hlbapon• Boros Ferenc Körmendi József 
tot Is Jelenthel, Tamcsu Mihály, fQrészesek · szélt. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU'llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllID 

MEGJA VÍT.JUK 

SZ1\.KSZEllVEZETI ltlUNKÁNKAT! 
a Gépjárművezetők Szakszer

vezete Elnökséh::, majd 
Központi Vezetősége áttanulmá
nvozta és kiértékelte Rákosi elv
társ február 1 0-én az MDP Köz• 
ponti Vezetősége elötl elmondott 
beszédét, melyben átfogó képet 

bizottságokon belül nem működtek 
a reszortbizottságok és legtöbb 
üzemben maga az üzemi bizotts�g. 
sőt egyedül az OB-titkár akart 
minden mozgalmi munkát elvégezni 
és hogy az üzemi aktiv,1k nem M
tek foglalkoztatva, nem ismerhették 
meg munkateniletiiket, arnr-ly gát!ó
hg hatott a káderek kifejlődésére. 
Az OB a bizalmiakat nem ir.foy!
tottn és ÍR")' nl'm ismerhették ft>l· 
adata ikat, nem tudtak foglalkozni 
az üzem dolgozóival. 

A míi<;zaki értelmiség kérdésével 
nem foglalkoztunk kellően, elhanva
go!tuk. nem láttuk el további fel
:idatokbl és ennek hatása megmu
tatkozott a tennelés területén, de 
megmutatkozott az üzemi szakszer· 
vezeti munkában Is. Ezeknek a hi
báknak következtében a munkaver
senymozga lom kampányszerüvé 
vált. A műszaki értelmiség a sztá
lini mü5zakban jelentős mértékben 
közremtiködött a munkaverseny 
�zervezésében, az anyagelliitásban 
é5 technikai tanácsokkal látta el a 
dolgozókat. 

A munkaversenymozgalom kifej
lödését még ezenkívül hátráltatta 
egyes üzemeinkben a Rov:in-féle 
normaelszámolás, melyet csak Rá
kosi elvtárs beszéde nyomán sike
rült felszámolni. 

Megmutatkozott nevelőmunkánk 
hiányossága a közűti forgalomban 
Is. A gépjárm0vezetők gondatlan 
vezetése nagy anyagi károkat okoz 
nemzetgazdaságunknak és növeli 
válla lataink önköltségét. 

U
•• zemi blzottságaink és. vidéki 

helylcsoportjai11k munkájá
nak ellenőrzését h iányossan végez
tük. ami megmutatkozott a munka
versenyek kiértékelésének gyenge 
ellenőrzésében és abban, hogy az 
üzemi bizottságaink nem minden 
esetben vonták be a dolgozókat az 
élmunkások kijelölésébe. OzE'melnk
ben folyó oktatás és nevelés a rend-

,;zeres ellenőrzés hiánya miatt a 
szemináriumokon komoly lemorzso 
lódásokat jelentett. De február hó• 
napban oktatásunkat átszerveztük, a 
suminá rlumok előadóit, akik nem 
voltak megfelelöek, leváltqttuk e., 

helyettük képzettebb előadókat bfz. 
tosltottunk a szemínáriumok szá
m ára és !gy a sumlnáriuml hall
gatók létszám� a januári 240-el 
szemben február vée-én 352-re emel
kcdf.'tt az Aautótaxi NV-nél. 

Rákosi elvtárs kritikája és útmu
tatása nvomán a h ibák gyors kikü
,zöbölésével eredménveket értünk el 
a termefés, a munkafegyelem és az 
egyéni ver�eny fejlesztése terén. 
Budapesti üzemeinkben januar hó
napban 400. február végén 1 300. 
március hónap elején már 1 633-ra 
emetkedett az egyéni versenyzők 
száma. üzemeinkben 18 minőségi 
brigád alakult február és március 
hónap elején. Ugyanebben az Idő
ben 20 komplex-brigád is megala
kult.. a munka termelékenysége 
üzemeinkben 19 és 21 százalékkal 
('fflelkedett. 

lt unkánk hiányosságainak fel-
ismeréséhez R ákosi elvtárs 

be,zéde segített bennünket. Mun
kánk átvizsgálásánál tanu lságként 
vontuk le, hogy nem végeztünk jó 
munkát. ha megtürjük a lazaságot 
11kár önmagunk. akár mások felr 
és ha nem alkalmazzuk munkánk 
minden szakaszában a b!rálat és 
önbírálat fegyverét. A Gépjánnílve-
7.etők Szakszervezetének funkci6-
nárms11r okulva a hibák és az 
eredmények tanulságaiból, Rákosi 
P1vtárs és Pártunk iránvmutatását 
követve megjavít juk munkánkat, 
ho!IT szakszervezetünk i� hdöllhesse 
azt a feladatál hogy ötéves nép
gazdasági tervünk megvalósításá
va l szilárdan lerakjuk a szocializ
mus alapjait. 

A Gépjármüvezetó � Szakszer

ve:zetének Központi Vezetősége. 

Megvizsgálva üzemi bizottságunk 
munkáját, a műhelybizottságok fa b.u· 
szasbizalmíak eddigi m(íködését, az 
volt a meggyőződésünk, hogy Rákosi 
elvtárs itt járt Burteiepen és közvel· 
len tapasztalaiokat szerzett a helyte
lenül végzett munkákról. 

Telepünkön is tapasztalható a 1� 
megeklöl való elszakadás. Ez egyrészt 
arra vezethető vissza, hogy a szak· 
szervezeti napok megiartása ne,:n 
rendszeres. másrészt üzemi blzottsa
gunk tagjai rosszul megszervez!tt 
munkájuk következtében keveset idoz
nek a dolgozók között. Aktiválnkat nem 
szerveztük meg eléggé, az adminisz
trációs munkák tömege az iróasztal• 
hoz köt bennünket s így mind keve
sebb idő jut arra, hogy a dolgozók 
közölt járjunk. Ez komoly hiba, am� 
l�n a legsürgősebben segíteni kell. 

1 Bizony alaposan megsértettük a 
szakszervezeti demokráciái, amikor e z  
üzemi bizottságban bekövetkezett vál
tozásokat magunk között intéztük el 
és abba nem vontuk be a dolgozókat 
Kirekesztettük ezzel őket a kritika és 
ellenőrzés jogából -s bekövetkezett vál
lozá5okról még csak be sem számol• 
tunk dolgozóinknak. A parancsolga
tás módszerét Is szívesebben és aíí• 

rűbben alkalmaztuk, mint a kitartó � 
fáradhatatlan nevelőmunkát. 

Nem foglalkoztunk eléggé mfö,zald 
frtelmiségünkkel. Amikor erröl a kér• 
désröl volt szó, megnyugtattuk le:ki
ismeretünket azzal, hogy mi nem va
gyunk főműhely és így ilyen prob!é• 
mánk nincs is. Ugyanakkor nem vet
íük észre, hogy kocsimeslereink és he
lyetteseik nincsenek eléggé aktivizálva 
és bevonva. a munkaverseny-mozga
lomba. Magunk között megállapítot• 
tuk, hogy nem aktivak, de nem ve<tük 
észre. hogy ennek nagyrészt mt va· 
gyunk az oka. 

Nő- és ifjúsági mozgalmunk teljesen 
ellaposodott. A nők egyenjoguságáról 
ugyan beszéltünk. de nem tettünk ele
get ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is 
megmuta',kozzon. De örömmel állapít
hatjuk meg, hogy ezen a területen 
már komoly lépéseket tettünk a hibák 
kijavítására. 

A lfZlndikailzmus jelel Is komol:, 
mérte1<ben mutatkoznak telepünkön. 
üzemi bizottságunk tagjai a pártveze
tőségtől elsr.akadva, sőt néha azzal 
szembeállva végezték munkájukat. 
Ez vonatkozik minden 0. B. tagra. 
titkártól, jegyzőig. üzemi bizottságunk 
tagjainak az le,t volna a kötelessé
gük, hogy a pár1vezctöség tagjaival 
együttműködve J-eküzdjék a hibákal 

Ehelyett megállapítottuk. hogy Itt 
csak mi dolgozunk s a ml munkán
kon áll, vagy bukik a termeló és moz
galmi munka Burlelepen. Elszakad
tunk, ónállósílottuk magunkat. Megfe• 
lelkeziünk arról a sztálini tanításról. 
hogy a pártonkívüli szer.-ezetek füg
getlenségének elmélete. párttól elsza
kadt, koriátolt szakszervezeti embere
ket és elkispolgáriasodott hiva.alnoko
kal termel ki. Lenin elvtárs azt taní
totta: a Párt a pro!e,arlátus osztály• 
szervezeterrek legmagasabb formája s 
a szakszervez:et, mint transzmlssziós
szlj összeköti <! Pártot a munkásosz• 
tállyai, a Pártnak kiszolgáló szerve. 
Ha mindezeket ligyelembevéve végei;
zük e területen munkánkat, komoly ja• 
vulást érhetünk el mozgalmi mun
kánkban. 

adott az angolszász imperializ
mus és bérencei háborút előkészítő 
aljas kém. és szabotáló cselekmé
nyeiről, melyeket a Pártunk éber• 
ségével sikerült lelepleznünk. Be
�zédében kiemelte a Szovjetunió ál
tal  vezetett béketábor E"gyre nö
vekvő erejét, a becsületes, jószán
dékú emberek százmill ióinak csat
lakodsát a béke táboráhnz. El
mondotta, hogy a mai;var dolgozó 
nép a Szovjetunió segítségével és 
Pártunk vezetésével nagy eredmé
nyeket ért el, melyek megE"rősítették 
népi demokráciánk politikai és 
gazdasági alapjait és ezzel biztos 
bástyájává lettünk a béke védel
mének. Hároméves tervünk túltelje
sítése, ötéve� tervünk megindítása 
nagy lépésekkel viszi dolgozó né
pünket előre a fe!emelkedé5 útján 
a szocial izmus megvalósítása felé . 
Eredményeink megszilárdítása és 
továbbfejlesztése érdekében Rákosi 
elvtárs beszédében bírálta a Párt 
és szaks�ervezetek eddigi munká
ját és rámutatott azokra a h iányo!l
ságokra. hibákra. melyek előrehala
dásunkat gátolják. Ugyanakkor 
megmutatta a hibák és hiányossá• 
gok kiküsiöbölésének útját. Szak
szervezetünk elnöksége és Központi 
Vezetősége szakszervezetünk mun
káját megvizsgálfa és megállapi
totta. horv h ibák és hiányosságok 
vannak a mi munkánkban Is. 
olyan hibák. és hiányosságok, ami'• 
lyeket csak Rákosi elvtárs beszédé
nek áttanulmányozása során Is
mertünk fel és amelyek kijavítás11 
lényegesen meg fog-ja szakszervl'• 
zeti munkánkat. javítani. Elsősor• 
ban elnökségünk és Központi Veze
tőségünk munkájából h iánvzott az 
aktivitás - ami megmutatkozott a 
politikai kérdések tárgyalásainál a 
kevés hozzászólásokban. Az elnök
ségi és vezetőségi ülésekre egyes 
szaktársak nem jelentek meg -
vagy c'lak késve. pontatlanul ér
keztek meg, ami gátolta a Vezető
ség folyamatos munkáját. Vezetősé
günk eR")'es tagjai a társadalmi 
munkától távoltartották mai;,ikat 
és ezáltal az aktivák felé példamu
tatásunk rossz volt. Vezetőségi ü lf
seken a kritikát és önkritikát ritkán 
1lkalmaztuk. aminek következtében 
hiánvossáf!ainkat nem ismertük f PI 
idejében. A politikai munkatársak 
az fróasztal mellöl és sok esetben 
lclefon mellől irányították a moz
�almi munkát. 

Versenyr e hÍ,·om ki 
az épÍtőipar gépjármo.vezet.öit 

Alulirott, megértve Pártunk Vezeti'!· 
ségének határozatát. a mai nappal 
egyéni munkaversenybe lépek és kihf
vom az építőiparban dolgozó összes 
szaktársalmat. A célkitűzésem a gép
jármíivemmel I I0.000 km·t teljesíteni 
generáljavítás. fődarab-csere nélkül. 
2.70 FI km-es önköltséget 2.40 Fha 
csökkentem. Továbbá minden lehetősé
get kihasználok, hogy gépjárművem· 
mel minél több építési anyagot tud jak 
szállítanl. 

Kérem az épitölparban dolgozó ö�z
szes sz,iktársaimat, álljunk egymással 
nemes versenyben és ennek a verseny
nek, mint minden egyéb munkaverseny
nek, rajtunk kívül az igazi gyözte�e a 
dolgozó magyar nép lesz. 

Szaktársi üdvözlettel 
Fábián Lajos 

gép jármfivezetö, 

Az elmondottak mind komoly hibák. 
eme!yeket a legsürgősebberi ki kell 
küszöbölni. 8lnünk kell - sokkal 
Jobban mint eddig - a kritika és 
önkritika fegyverével s az, minden 
,n1,mkánknál alkalmazni kell. Hálával 
ils szeretettel gondolunk Pártunk 
bölcs vezetőjére, IUkosi elvtársra, hogy 
rámutatott hibáinkra. Hálánkat (ley 
tudjuk legméltóbban ktfejezni, ha sür
gősen kiküszöböljük hibáinkat. 

S zakszervezetünk propaganda-
és nevelő munkája részben 

felszines volt. ami különösen a 
Teherfuvar NV dolgozói között mu
tatkozott meg. Amikor a határozat 
után átvizsgáltuk üzemeinkben a 
,;zakszervezetl mozgalmat, egész 
s'lr szervezési hibát észleltünk. Az 
OR-t'tkárok és reswrtfele!ősnk egv
•észe hlv11talnak tekintették szak
<;7.ervezeti funkclójulrnt. nem láto
"'Atták meg a mííhelveket. elszakad
ti1k a dolgozóktól. á Pártszerveze
!ekkel való egviittmítkö<lésfink nem 
mindeniitt volt k!elegítéi. A moz
o-alml munka helvett főleg a 
TOK"FlRT. OKA. és segélyezési 
ücekkel !oglalkoztak. Ai üzemi 

Ezen eélkltüzéseket Pártunk és 
Rákosi elvtár unk iránymutatása alap
ján kívánom keresztülvinni és vélemé
nyem, hogy minden gépjármüve:i:efő 
szaktársnak 1:gyénl versenybe kell 
lépnie. 

Nekünk, gépjármfivezetőknek sokat 
nyújtott a népi demokrácia, a gépjár
míivek száma hatalmas mértékben 
emelkedett. Közlekedé�ünk ilyen irányú 
fejlesztésére s�mmi más rendszer nem 
lett volna ké�es. 

Az ötéves terv újabb sokezer gép jár· 
művel emeli országunk gépjárművei
nek számát. Egyre emelkedöbb az élet· 
színvonal és amint Sztálin elvtárs 
mondotta „Vidámabb lett az élet. sza. 
porébbao megy a munka"• 

F6városi útépítő I(özséi?i VA!lalat. 
Odor Béla 

Burtelepi ilzemi bizottsági 
titkár 

Április 4-nek köszönhetem„ 
hogy ma már villanyszerelő-segéd vagyok 

Sza.kmunkássA valo !tmfn6s!té- �lében ma már vll lanyszerel6 � 
rm alkalmából köszönetemet feje- géd vagyok. 
z„m ki a szakszervezet vezetóségé
nPk azért a segítségért. amelyben 
szalanunkássá való átmfn6sltésem 
alk11lmából részesített. 

Forró szeretetemet fejetem ki u 
dicsőséges Szovjetunió Vörös Had
seregének. mely népünket felsiaba
dítva. lehetővé tette minden dol
gozó számára a tanulá,t, lgy én Is 
kéJ>ezhettem maiam, minek követ-

Igérem, hogy azt a bizalmat, 
11melyet belém helyeztek, a leg
messzebbmenően, a Pártunk veze,. 
lésével, demokráciánk építése érde
kében a legjobb tudásom szerint 
fogom felhasználni. 

Szabadság! 
Jurátovlcs János 

Ylll.-szerelö. 
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PAPP LÁSZLÓ 
az ország legjobb gépjármúvezetője 

Pályázati na pokat indított a Közlekedési 
Szakszervezet iavaslatok megtételére 

Bebrits Lajos közlekedésügyi mi-
niszter elvtárs díszoklevelét csü- ,. törtökön délután adta át Kraicso
v(ts . �ózsef a közlekedésügyi mi
msztenum megbizottja Tóth Béla 
szak_s:ervezetünk főtitkárának je
lerleteben Papp László elvtársnak 
�� ország legjobb gépjárművezető� 

.A. elllő pal11ár:sati napon 83 jaw:asla.tte„ő liösr.ül 
64•en Icaptali pén'.15jatahna# 

Jenek. 
A Mezőgazdasági Tudományos 

Központ kultúrterme erre az alka
lomra szépen fel volt dekorálva és 
a jelenlévők előtt, úgy a miniszté
rium kiküldötte, mint szakszerveze
tün� főtitkára méltatta Papp László 
elvtarsunk érdemes munkáját ki-
11:i_ngsúlyozva, hogy népi demo'krá
ciank a proletari.átus diktaturájának 
időszakában különösképpen meg
be<:;<;üli az élenjáró dolgozókat, 
maJd Tóth főtitkár elvtárs rámuta
tot arra, hogy Papp elvtárs már 
tavaly megiropta az élmunkás ki
tüntetést, Bebrits elvtárs d iszok
levele pedig feltette munkájára a 
koronát 

Szakszervezetünk azért is büszke 
Papp e:vtárs kiváló eredményére, 
mert ez az eredmény lett az elindí
tója szakmánkban a Sztahánov
mozgalomnak és azóta is a szak
társaink százai követik Papp elv
társunk jó példáját és napról 
napra. kiválóbb eredmények szület
nek. 

- Biztosak vagyunk benne -
folytatta toi.ább beszédét Tóth fő. 

titkár elvtársunk -, hogy Papp 
László elvtárs az eddiginél még 
jobb eredményeket fog produkálni, 
mert � Szovjetunió dicsőséges Had
seregenek felszabadítása lehetővé 
tette, hogy Pártunk Rákosi elvtárs 
útmutatása alapján megnyitja a 
termelőerők fejlődése előtt a kapu
kat. Sztahánovistáink eredménye 
pedig elsősorban a jólétünk gyöke
res változásából ered, de az ered
�-ér;iyeke! _ nagyban befolyásolja 
koz,.ekedesunk hatalmas arányú 

fejlődése, az a tény, amely nem
csak számarányban multa felül az 
elmult éra színvonalát, hanem ma 
már minőségileg is olyan gép
járműparkkal rendelkezünk, amely 
megfelel a kor követelményeinek, 
végül befolyásolja az eredménye. 
ket az is, hogy szaktársaink szak
mai fejlettsége olyan hasonlíthatat
lanul magasabb, mint bármikor 
volt, hisz ma már fizetett munka
id6ben képezik magukat szaktár
saink az A!lami Autóműszaki Isko
lán, a régi cselédkönyves alkalma
zottból szakképzett gépjárművezető 
lett, aki nem a gép rabszolgája, ha
nem a gép szolgálja a dolgozó em
bert. 

Papp elvtárs ezután boldog 
örömmel vette át Bebrits Lajos 
közlekedésügyi miniszter elvtárs 
díszoklevelét és hangsúlyozta, hogy 
kötelezve érzi magát a további jó 
eredmények elérésére és a termelés 
frontján fogja bebizonyítani, hogy 
méltó lesz a jövőbPn is az ország 
legjobb gépjárművezetője cím vise
lésére. 

Amikor a S zovjetun!ó hozzáfogott az 
, első ötéves t ervének megvalósításá• 

hoz, a kapitalista világ minden igye
kezetével azon volt, hogy megnehe
zítse a rohamosan fejlődő szocialista 
ország gazdasági megerősödését. 
Sztálin elvtárs rámutatott arra, hogy 
minden törekvésük kudarcba fog ful
ladni azért, mert a megváltozott tár
sadalmi rendben megváltozott a dol
gozók viszonya a terme!őeszközökhöz 

. és a munkához is. A dolgozók tehát 
maguk lesznek azok, akik folyamato
san fogják feltárni a rejtett tartalékok 
fel nem mérhető mennyiségét. Egyen
ként és összesen érzik felelősnek ma
g-ukat a termelés menetéért, tehát oda 
fognak hatni, hogy a munka térmelé
kenységét állandóan fokozzák. Ez volt 
egyik magyarázata annak, hogy a 
burzsoázia mesterkedései csődöt mon
dottak és a Szovjetunió ipara és 
mezőgazdasága az ötéves tervek fo. 
lyamán ugrásszerű fejlődésével el
érte, sőt túlszárnyalta a kapitalista 
országokat. 

Hasonló a helyzet Magyarországon 
is, azzal a különbséggel, hogy mögöt
tiink áll a hatalmas Szovjetunió. 
Seg-ít, támogat bennünket harcaink 
során, módot és lehetőséget nyújt, 
hogy felhasználjuk többévtizedes ta
pasztalatait. Mégis megtaláljuk a 
hasonlóságot akkor, amikor a dolgo
zóknak a termeléshez való megválto
zott viszonyát vizsgáljuk. 

Népgazdaságunk első ötéves terve 
megvalósítása folyamán hatalmas 
nyersanyagkészletekre és szakkáderek
re lesz szűkségünk. Az állandóan fej
lődő iparunk fokozódó kapacitása el
kerülhetetlenül szükségessé teszi a rej
tett tartalékok feltárását, az anyag es 
munkaerő észszerű felhasználását, a 
selejtnek a minimálisra való csökken
tését. Szükség van tehát arra, hogy a 
dolgozók a munka minden területén, 
annak legegyszerűbb, legparányibb, 
mellékesnek látszó részében is feltár
ják a hiányosságot, rávilágítsanak a 
jobbra, hogy a régi elavult rosszat 
[elválthassa az új. 

A Közlekedési Szakszervezet fenntiek 
érdekében 6Zervezi meg a pályázati 
napokat. 

lehet elkerülni. Az Itt megemlített ja
vaslato',on kívül még számtalan ja
vaslat hangzott el, melyeknek nyomán 
emelkedni fog a termelés és kevesebb 
lesz a selejt. 

Nem elégséges azonban az üzem
vezetés és a szakszervezeti helyi szer
vek részéről a jó javaslatok meghall
gatása, elismerése és jutalmazása. 
Oda kell hatni, hogy a valóban jó 
javaslatok mielőbb megvalósitva hoz• 
zák meg gyümölcsüket a termelésben. 

Foglalkozni kell az ölletekkel az él
munkásköröknek és a különböző kom
plexbrigádoknak is támogatniok kell 
azok munkáját, akik jól mérlegelve a 
termelési prob!émákat. felvetették azo
kat. !gy dolgozva tudjuk csak követni 
Pártunk irányvonalát, Rákosi és Gerő 
elvtársak útmutatásait, lgy fogjuk 
tudni könnyebben megvalósítani nép
gazdaságunk első ötéves tervét. 

Ezek a javaslatok nem egyszer meg
haladták az észszeríísítés fogalmát és 
lgy több újítás is napvilágot látott. 

A kifizetett jutalmak• összege termé
szetesen nem fogja érinteni majd ké
sőbb az újításokért kilizetendő jutal• 
makat sem. 

Oröm volt l:llni a dolgozók amin a 
megelégedettség jelét, mikor Ditrói 
vagy Tausz elvtársak, a fömühelyek 
termelésfe!elősei kihirdették a határ� 
zatot, mely szerint a bizottság egyik 
vagy másik dolgozó javaslatát eJ. 
fogadta és 30-40 forint jutalomban 
részesítette. Az eredmény kihirdetése 
után nem egyszer zúgott fel dörg3 
taps annak jeléül, hogy a dolgozók 
kollektívája teljes el ismeréssel f� 
gadta el egy munkatársuk javeslatiit. 

Amikor pedig a „pályázati nap" 
végetért, a dolgozók azzaJ a biztos 
tudattal indultak haza, hogy ma 
megint egy lépéssel közelebb jutottak 
ahhoz az embertípushoz, akí felszaba,. 
dulva a munka rabságából, igájába 
töri a természetet és a technikát: a 
szovjet emberhez. 

Pető Géza, szakoktatásfelela. 

Igyekszem Pap László elvtárs 
teliesítményét utólérni 

Itt módja nyílik minden fizikai és 
szellemi dolgozónak, úgy forgalmi, 
mint műszaki vonatkozásban, hogy a 
dolgozótársai és az üzemvezetés kol-

ÖNKÖLTSÉG KM-ENKÉNT 22 FILLÉR 

- n,ondia Beichenberger 11r:staháno6'Üda 

1 1 1.000 km-es teljesrtménnyel ííj a fegnagyobb megerőltetésnek van ki
• sztahánovistával bővült ki szakmánk téve és ezzel is akadályozza Reichen
, sztahánovista kerete. berger szaktárs által kitűzött cél el

Reichenberger szaktárs bátran ne- éréséL 
'vezhető Nylregyháza legjobb gépjár- Szakszervezetünk harcos üdvözletét 
művezetőjének 1 1 1 .000 elért km utá1L küldi Re!chenberger szaktársnak, egy

Arra a kérdésre. hogy hogyan érte ben felhívjuk figyelmét az utépítő N_Y 
el ezt az eredményt, Reichenberger üzemi pártszervezetének Brazó „taná-
szaktársunk a következőket mondja: csos úr" működésére. 

Pontosan szemelőt! tartorri a szovjet Melegen gratulálunk Reichenberger 
sztahánovista gépjárművezetők tapasz- szaktársunk hatalmas teljesítményéhez talatait. Ezeknek a tapasztalatoknak 
első és legfontosabb lényege a motor és soha ne felejtse el azt, hogy mel-
kimélése. Ne.liezebb, sáros úton nem lelte áll a pártunk, mellette áll egész 
szabad a motort kínozni, - mondja dolgozó népünk és bárki is akarja 
Reichenberger szaktárs.unk, többször megakadályozni teljesítménye eléréséát kell kapcsolni az útviszonyoknak 
megfelelően. Különösképpen \'igyáz- ben, bizalommal forduljon a pártszer-
nunk kell arra, hogy a motort túl ne vezethez, aki minden egyéni kezdemé
pergessük, nagyon fontos az is, hogy nyezést felkarol. 
mihelyt gépjárművünkön a legkisebb 
hibát észrevesszük, azonnal meg kell Virág Rezsö 

állni a kocsival és a kis hibát kijaví-
tani. Ha a kis hibáknak nem vesszük 
elejét, ezek nagy hibát fognak szülni. 

A harmadik tényező minden pillanat 
kihasználása, perceken és másodperce
ken kell gondolkodnia a sztahánovista 
gépjárművezetőnek. A harmadik té
nyező a legszebb eredményt is leront
hatja, ha sokat járatjuk a motort üre
sen. A gépjárművezetőnek magának 
kell a szál1ítás megszervezését is elő
segíteni, úgyhogy lehetőség szerint 
oda-vissza, tehát az áruszállítás he
lyére terhet vigyen és lehetőleg visz• 
szafelé is tudjon terhelten jönni, így 
a tonna km-re eső költségek nagyban 
csökkennek. 

Üdvözlet a francia 
közlekedési dolgozókhoz 

A magyar Közlekedési Alkalma
zottak Szakszervezete táviratot in
tP.zett a francia közlekedési dolgo-
zókhoz: 

,,A magyar közlekedési dolgo

:-ók neuében harcos üduözletünket 
küldiilk a Metro és az autobusz
vállalatok dolgozóinak hősi 
�ztrájkjuk alkalmáuat, amely a 

lektívája előtt megtegye észrevételeit a Parádi István gépjárművezető 2! 
termeléssel kapcsolatban. fillérre csökkentette le gépjárműve 1 

Javaslatc,t tehet az elavult munka- Ion-re eső önköltségét. 
módszerek, a bürokrácía klküszöbölé- A vízgazdálkodási körzet miskolci 
sére, a munka leegyszerűsítésére, meg- kirendeltségének gépjárművezetöje Pa. 
könnyítésére. olcsóbbá tételére vonat- rádi István szaktársunk, aki a-z ön
kozóan. J avaslatalt egy szakemberek- költség csökkentése terén komoly 
b-1 ·u · b tt · lb' T é eredményt ért el és benevezett az or-o a o izo sa� azonnal e ira Ja s szág legi'obb gépi"rművezetői·e című a megvalósíthato javaslatokat a hely- ,... 
színen pénzbeli jutalomban is része- munkaversenybe. 
sítL Parádi szaktársunknak az az érde-

me, hogy 1949. 1. 19-én átvette a 
Hatalmas eredménnyel zárult két ló- CC 912 rendszámtí „Renault" gyártműhelyünkben az első két pályázati mányú 4 hengeres személygépkocsit, 

nap. Ragyogóan bizonyították be 8 teljesen elhanyagolt állapotban. A 
dolgozók, hogy megértették jelentősé• gépjármíivén minden olyan javítást, 
gél annak, hogy mit jelent számukra amelyet kézi szerszámokkal el tud véaz a körülmény, hogy részesei az gezni, megjavította. A műhelyszerű államhatalomnak és tulajdonosai a Javításoknál csak azokat az alkatré
termelőeszközöknek. szeket végeztette műhelyben, amely 

A Füzessy lömühelyben 46 dolgozó gépi megmunkálást igényelt. Türel
szólalt fel és tett javaslatot. A fel- mes, állandó jó munkájával az általa 
szólalók közül 39-en részesültek pénz• vezetett gépjárművet úgy hozta rend
jutalomban. be, hogy jelenleg is teljesen kifogás-

A Sallai főműhelyben 39 dolgozó talan állapotban van. 
szólalt fel és 25 javaslat lett pénzzel Gépjármüvével nap-nap után reg-
jutalmazva. geltől estig úton van, ezért szabad-

A dolgozók rámutattak a hibákra, s vagy pihenőidejét használja fel arra, 
nem egyszer helyesen bírálták az hogy gépjármúvének javítását, mosá
üzemvezetés munkáját. Például Ujvári sát, zsírozását maga elvégezhesse. 
János, a Sallai főműhely technikusa, A gépjárműve karosszériáját állan
aki rámutatott arra, hogy egy szer- dó, gondos kezelés által úgyszólván 
számgép, amelyre sokszor van szük- újjá . tette. Szolgálati ideje alatt soha 
ség, a műhelytől távol eső raktárban karambolja nem volt. a rendőrségi 
van felállítva és így sok felesleges ellenőrzés során a gépjárművével kap. 
utat kell megtenni a dolgozóknak. csolaiban az illetékes tényezők kilo
Javasolta a műhelybe való áthelyezé- l!'ást soha nem emeltek, noha 1926 óta 
sét. gépjárművezető Parádi szaklársunk, 

Az elhangzott javaslatok alapján �oha még a legcsekélyebb közlekedési 
számtalan munkafázis lesz leegysze- kihágást sem követte el, büntetve 
rűsíthető, így anyag és munkaidő les?. soha nem volt. 

Reichenberger szaktársunk célja, 
hogy gépjárművével elérje Pap _sza�
társunk I 30.000 km-es eredmenyet. 
Ebben a törekvésben azonban a nyír
egyházi Utépítő NV-njJ B1 azó „taná
csos úr" akadályozza, aki ahelyett, 
hogy hosszú útra osztaná be Reichen
berger szaktársat, rövid 3 km-es uta
kou fuvarozta! vele, ahol a gépjármű 

megtakarítva. Például Godor Nándor, Szorgalma, munkateljesítménye, pon. 
a Sallai főműhely lakatosa, egy egy- tossága közismert. Szaktársaival szem. 
szerű szerszámot készít-itt, melynek ben megnyilvánuló jóakarata, segítő 

franci.4 dolgozó osztály millióit segítségével az autóbuszok küszöb- készsége határt . nem ismer, szaklár· 
képes egységbe állítani az elnyo- vasát a , üz�mben lehet egy�zerü mó- sainak éppen olyan jóakaratú kész-

don csuszasmentessé tenm és nem séggel segít a gépjárművek javltásá• 
mással szemben. Tel;es szolidari-

1 

szükséges azt az Ikarus Karosszéria ban, akác csak saját gépjárművét ja· 
iásunkró{ biztosít;uk a francia üzemben elkészittetni Dittner Gyula, a vítaná, ezért a szaktársak bizalma és 

, • . • . h Füzessy főműhely műszerésze egy szere,ete veszi körül. 
dolgozokat a bekeert uwott ar- konnektor beállítását javasolta, mely- Parádi István szaktársunkat méltóan 
cukban.. nek segítségével a gyakoti kábellörést állíthatjuk ai: összes miskolci, de az 

c,rszág összes gépjármÜ\-ezetői ela 
példaképül, mert döntően bebizo.riví
lotta, hogy rossz gépjármű nincs és • 
jó gépjárművezető kezében még a leg. 
rosszabb gépjármű Is megjavul, ha 
azt gondosan, lelkiismeretesen ápolja. 

A fenti lények azt bizonyítják, hogy 
Parádi István szaktársunk átérzi népi 
demokráciánkban megváltozott viszo
nyát a gépjárműhöz, dolgozó népünk• 
höz és tevékenyen veszi Id részét a 
szocializmus építéséből, dolgozó né
pünk, . egé5: nemzetünk boldogulása 
érdekeben es a termelés frontján szi• 
lárd harcosa a békéért folyó küzdel• 
münknek. 

A TÜHER 
"eueny /ell1 í„nsa 

A 17-es telepen dolqozó „Vlllá
brlqád" ellndltotta a 200-as szénsz;U. 
Illó brlqádot és Vállalta a 200 sz6zaJé, 
kon fet;Dfl termelést. A btlqád most 
versenyre hivja ki a TOker NV llsszea 
szénkirakó brlqádjalt, a „leqjobb szé11-
rakodó brlqád- elméért. A verseny 
áprllls elsején Indul és havonként lesz 
kiértékelve a rendes munkaverseny 
keretében, A dönt6 kiértékelés hat hó, 
nap leteltével lesz. 

A francia közönség 
lillak,zása. 

Egymásután érkeznek levelek a 
L'Humanité szerkesztősé�ébe, ame
lvekben a közönség ti:takozik a 
szovietellenes filmek bemutatása el• 
len. Ugyanakkor a francia tájékoz
tatási miniszter teljesen alkotmány• 
ellenesen szervezi át a filmcenzu
rát. Olvan rende'.kezések életbelép
tetését tervezi. amelyek a szovjet 
filmek sorozatos betiltására vonat
koznak. 
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A,,z, eg,,,é,,,.i VUUh� akadá.t,p:,,i � 
a gépjárművezelőknél ! � _j 

Sokat tanultam a Szovietunió 
sztahánovhtáitól, a „Szabad Nép" -bői 

és a „Népszavá"-ból 

Pártunk Központi Vezetőségének 
határozata értelmében a munka
versenyek alapformája az egyéni 
yerseny kell, hogy legyen. 

Az egyéni verseny nemcsak a 

gépjármű km-re eső önköltségének 
csökkentését eredményezi, de meg
szilárdítja szaktársaink egyéni fele. 
lösségé.rzetét is. 

Az egyéni versenyszerzéidések 
megkötés:!nél tehát nemcsak a gép
jár'llÜ önköltségének csökkentését 
tüzték ki célul szaktársaink, hanem 
cé'.ul tüzték ki a karambolok és sé
rülések teljes kiküszöböl.ését, hogy 
gépjárművüket olyan fokozott óva
tossággal vezetik, hogy megfelelnek 
a közlekedés szabá lyainak, f igye
lembe tarlíák a vezetés közbeni sze
mély. és vagyonbiztonságot. 

Ma már szaktársaink 60 száza
léka az ország legfontosabb gép
jármű köz'.ekedési üzemeiben egyéni 
versenyben á llanak és a verseny
szerződések szövege is azt bizo
nyítja, hogy szaktársaink soha nem 
tapasztalt módon érzik az egyéni 
felelősséget, tudják, hogy a közleke
dés fejlődése mit nyujtott a gép
járművezető szaktársainknak és úgy 
kívánják meghálálni népi demokra
tikus kormányunknak életszínvona. 
l�nk emelését, hogy jobb munka• 
végz6sen keresztül az egyéni re:e
löss ·J kidomborításával vállalják a 
versenyszerzödésekben az önköltség. 
csökkentés, a karambolok és sérülé
sek teljes kiküszöbölését, tehát a 
fokozott óvatos vezetést. 

A fenti tények tehát azt mutat
ják, hogy szaktársainkban meg van 
az alulról való kezdeményezés szel
leme és ha nagy üzemeinkben az 
üzemi bizottság helyesen karolná 
fel ezeket a kezdeményezéseket, a 
versenymozgalom az eddiginél sok
kal jobban ki tudna fejlődni. 

A legnagyobb hiba az üzemi bi
zotságok részéről abban nyilvánul 
meg, hogy nem tudják vagy nem 
akarják egyesek megakadályoznl, 
hogy szakfársainkat egyik kocsiról 
J !l1 áslkra helyezzék. 

·.4 r,eraeny aFiadályal 
· .,'A Teherfuvarozó NV különbözö 
telephelyein állandó a profil irozás, 
a,kocsikat egyik teTepr51 a másikra 
he:yezlk és így a gépjárművek ál
landóan vezetőt cserélnek. Ez igen 
nagy visszahatással van a verseny
mozgalom kifejlesztésére azért, 
mert amikor egyik vagy másik 
szaktársunk a neki vezetésre át
adott gépjármüvet már rendbehozta, 
tehát amikor már biztos abban, 
hogy egy lelkiismeretes gépjármű
. vezető munkáját elvégezte, teljes 
biztonságban tud a közúti forga
lomban résztvennl, a vállalat va:a
melyik tisztviselője felszólítja, hogy 
gépjárművét egy másik szaktárs
nak adja át, vagy a gépjárművet 
más telephelyre helyezik, de beosz
tott gépjárművezető nélkül. 

Ezek az esetek az utóbbi időben 
�yan gyakoriak és sűrűn ismétlö
dök, hogy szaktársa inknak elvették 
a kedvét a munkaversenyiől. 

Szaktársaink túlnyomó része ver

senyszerzödést kötött, amely ver• 
senyszerzödésben vállalta, hogy az 
általa vezetett · gépjárművel a gép
járműállapotától függően egy bizo
nyos km. mennyis�get fog generá!
jayítás és fődarab csere nélkül meg
tenni. 

Nem törödneJ, a lai'1611rtl  
' Természetes, hogy a kocsik áthe
lyezése és a szaktársaknak külön
b<:iző kocs;kon való váltogatása 
semm;ssé tette a versenyszerződés
ben vállalt kötelezettségeket és a 
gyakori áthelvezés következtében 
akár naponta újabb és újabb ver

se.nyszerződést köthettek vo:na 

szaktársaink. amely másnap ugyan
cs3k a ko::sik vagy a szaktársak 
cserélése következtében elveszti ér
v�yét. Nemzetgazd:i�ági szempont. 
hói S7-intén komoly k:íroknt okoz a 
s1.aktársak levá lto:ratása a ko�sik
ról, mert igy a káro'mak nincs gaz
dájuk, a feleliíss5get egyik a má
sikra hárítja és az egyéni felelősség 
érzete ep:ymá�t való vádo'.áRra, a 
hibáknak egymásra való áttologa
tására fajul. 

D-intő hiba az is, ha a vülalat-

vezetó1<, a telepvezetök, garage meg, nem jelenti azt·, hogy a kihí
mesterek nem támogatják a munka- vásos párosversenyeket valamint a 
versenymozgalmat és nem tesznek brígádmozgalmat mesterségesen el 
meg minden tőlük telhetőt a hibák kell sorvasztani.  

- így indítottam el a HÉV-en 
a „350 tonnás "-mozgalmat 

megszüntetésére. Az egyéni versenynek koílektiv T. Szerkesztőségi 
A telepvezetöktől és a garage- versennyé kell fej'.ődnie és az Aprílis 4 a történelemben egy 

vezetőktől éppúgy, mint a műszaki egyéni verseny talaján nő ki széles háborús nap, de a magyar népne!t 
értelm'ségtől elvárjuk, hogy a leg- körben minden más versenyforma, �orsfordulat. az új élet hajna:át je
messzebmenők•g támogassák a m·nt a kihívásos párosverseny, bri- 'entette. Ezen a napon szabadította 
munkaversenyt, vegyenek részt a gádverseny, üzemek közötti páros- fel a d:csőséges Vörös Hadsereg 
verseny szervezésében, segítsék \ erseny, műhelyek közötti párosver- hazánkat a fasiszta járom alól. A 

szaktársainkat a kitűzött célok el- seny. magyar dolgozó nép szívébe zárta 
érésében. Helytelen és rossz minden olyan rnnek a nap:iak és a Vörös Had-

Nem tartjuk elegendőnek, hogy a diktatórikus intézkedés, hogy brigá. �eregnck az  emlékét . Bizonyítja ezt 
verseny eredm�nyeit az egyes ga- dokat alakítani nem lehet, mert az az országos viszonylatban folyó ha
ragekban kitegyék a versenytáblára egyéni verseny fontos. ta!mas munkaverseny és a szocia
és ugyanakkor nem korrigálják a üzemi bizottságaink iegdöntőbb lista munkaversenynek a magasabb 
szaktársaink jogos panaszát a ki- feladata felkaro'.ni a versenvmozga- formája a sztah,inov-m:izgalom, me
értékelés hibáit i l letően. lom m·nden formájának létrehozá- lvet e napnak méltó. megü11nt>plésére 

A versenyt diktatórikusan irányí- sát, külfmösen akkor, ha a szak- knrleményeztek a dolgozók. 
tani nem lehet. Az a jó versieny- • társaink alulról jövő spontán kezde- Amikor a h:íroméves tervünket a 
mozga'.om, ahol szaktársaink a leg- 1 ményezéséből származik. P:írt elindí1o'.ta, én a sajtón kere5z. 
nagyobb mértékben résztvesznek a Igy les:z az egyéni versenyből tiil nagy figyelemmel kísértem eg.:• 
kiértékelésben, a termelési értekez. kol lc-ktív verseny, amikor egv-egy ,zen a sztá l ini műszakig. A szta
leteken megbeszélik a kiértékelés garage vagy üzem do'.gozói közö- linl műszak bebizonyította, hogy 11 
helyes vagy helyte!en voltát, a h i •  sen törekszenek a munkamenet jobb rnagyar dolgozó nép azért, hogy 11 
bákon azonnal segítenek. megszervezésére, a termelékenység �znvjet nép é!'. Szt;í J ;, elvtárs i ránti 

Amil10r Pártunk a munkaverseny emelésére. a szocial ista t:írsadalmi • szeretetét bizonyítsa, hatalmas 
alapjául az egyéni versenyt jelö:i rend megvalósítása érdekében. tf'l je�íl.ményt>ket hajtott végre a 

Deák Márta: 

Felszabadításunkért fejezzük ki méltóan hálánkat 

és szeretetünket a szovjet nép hős fiai iránt 
rendre sikeresen, nagy eredmények• 
kel valósítjuk meg. 

rnunkll frontján, amelynt>k során 
megszülettek a magyar dolgozók 
!Pgjobbjai, a magyar sztahánovis• 
1 :1 1, 

1949 december 2 1 -től, szeretett 
Srtálln Pivt:ír�unlc szüktésnaoiától 
még fokozottahb figyc-lemme! kísér
tem mi ·d n mu,k;:ve-s,ny-me-m z·  
dulást. Ezekből a versenyekből é• 
általában a Szabad Népből, a Nép
�zaviiból nagyon sokat tanultam. 

Pártunk irányvonalát, mint pár
tonkívüli, teljes egészében maga-

mévá tettem, mert meggyözódtem 
arr(,l már számtalan$zor, nagy 
amit Pártunk, Rákosi elvtári- vezf• 

tésével kezdeményez, a dolgozó né• 
pünknek csak javára vá:hat. 

Megérlelődött bennem az, hogy 
ezért az ügyért, (llely nekünk dol
gozóknak boldogabb és jobb élr!et 
biztosít, mint a kapital ista társada
lomban volt, harcolni kell, hogy a 

szocial izmus építéséhez én is hoi· 
zájárulhassak. 

Jgy határoztam t-1 magam arra, 
hogy nekem is cselekedni kell. El• 
határozásomat tett követte, mert 
felismerte'll azt is, amit a lcapita· 
lista társadalmi rend egykor jóvá· 
hagyott, azt a szocializmus meg• 
dönti, sőt �l is haladja. 

A hPlyiérdekü v11�útnál fgy ln• 
dítotlam el én i5 a 3 5 0 t o n n á s 
m o z g a I m a t egy kö:,;ös célért, a 
népért, Pártunkfrt, a szoc·al izmus 
fC'lépLéséért, va:amint azért, hogy 
én is előbbre vigyem azt az ügyet, 
amely a rothadó kapitallzmus vere
ségét és a szocial izmus gyö�el
mét jelenti és azérl hogy méltóan 
ünnepelhe!'sem · felszabadulásunk 
5. évfordulóját. 

HÉV mozdonyvezetők előre 11 
dicső Bolsevik Párt példamutatá8án 
haladva Pártunk vezetésével a 
•zoc·;il ista Magyarország felépíté
séért/ 

Szabadság! 
Serényi Ba'á , 

rllvll.rosl HI!lV KV molldonyvezetll. 

.,Szocializmust építö népi demo
kráciánk nekünk nőknek is lehetővé 
tette, ho1w egysorban a férfiakkal 
építsük az új magyar életet. /gy a 
magyar nő is kiléphetett a régi 
háttérbeszorítottságából ; és azokon 
a munkaterületeken dolgozhat, ame
lyekre kedvet és rátermettséget érez 
magában. 

Nekünk, magyar asszonyoknak 
és lányoknak felvi/álfosítással és a 

termelékenységünk még további fo
kozásával kell felelnünk a háborús 
uszítóknak! Lell,ese,, ves�ii.nh rés�t 

A magyar Mk, a magyar Íá
nyok ezt a lehetőséget örömmel fo
gadták és már számos cselekede
tükkel be is igazolták, hogy igenis: 
- a (érfiakkal egysorban me;áll• 
ják a helyüket. 

A MAGYAR NOK nagy rész.e 
Pártunk útmutatását követve veszi 
ki részét a munkából. lg11 az ál
lami, gazdasági és társadalmi élet 
oczető állásait Is egyre nagyobb 
számmal töltik be nők. 

Ott látjuk asszonyainkat, lán11tt· 
infmt az államosított üzemek élén. 

Van már nöi mozdonyvezetőnk 
is. Vannak bíráink, traktorosaink . és 
egyre nagyobb számmal orvosaink. 

A magyar nót ott látiuk a mi· 
nisztertanácsban. az országgyülé
sen - tehát olyan hel_qeken ís, -

ahol régen csak férfiak voltak ta
lálhatók. 

A magyar nó most' már kiveszi 
részét tnittden munkából és a férfi• 
akkal együtt részt vesz a szocia
lista munkaversenyben. Hogy a 
versenyben jól megá/liák a helyü
ket, azt bizonyítia az is, hogy 
16.000 élmunkásból több, mint 
3000 - nól 

Az egqen;o,rúsítcis utcin tehát be
igazolódott, hogy mi nők is becsil
/Pttel megálljuk a helyünket. 

Es még sem szabad elbízntmk 
magunkat . . •  Meg kell látnunk, 
hogy az országépító , asszonyokvn 
es lányokon kíviU vannak olyan nők 
ls, akik nemtöródömséggel nézik a 
mi lelkes munkánkat. Meg kell 
látnunk azt is ugyanekkor, hogy 
t!Zek méf! mind;f! nem tudiák, 
ho,ry mit jelent: a békéért har
colni . . . 

Ezeket a kételkedő nöket, akik 
még ingadoznak, sok türelemmel 
kell megtanítani arra. hof!.!I mi
lyen nag11 dolog, milqen fölemel/. 
érzés a béke és a szocializmus har
cosának lennU Ner.,elómrinkánk 
azonban csak akkor lesz iaazán 
ercdmén11es. ha · mintakéaünknnk a 
szoujet nót tef?ht;n� mind„nben. 

A Vlf. A.GRET(f.T VEDö NAGY 
SZOVJETUN!ó és a néoi demo
krác'ák felé luíbortis széi f11idogál 
uz Imperialista át •amok felől . . .  

A vesztüket érző tőkések kétség• 
beeséstikben háborús órületbe sze
retnék kergetni a népeket, mivt!l 
látják. hogy ml a terveinket sorra• 

Javítsuk a munkánk minöségét. 
mert ezzel az ízlésünket, az igé
nyünket is javítjuk. Törekedjünk 
önköttségcsökkentésre, hogy ezul 
1s 1 emeljük életszinvonalunkat. Moz
dítsuk elő úfitá okkal és és?.szerű
sltésekkel a technikai haladást. 
mert mindezzel a béketábort erősiJ. 
jük. J 

Tegyünk minél tőhben fe/ajánldst 
hazánk felszabadításának ótödik 
évfordulójára. április 4-re, hogy 
méltón fejezztik ki hálánkat , és sze
retetünket a szovjet nép hős fial 
iránt, akik felszabadítottak bennün
ket, és I akik most Is az élen iárnak 
az lmperialisták ellen a béke front• 
já'I. 

Etfen a fvilág békéjét védelmez/', 
béketábor bölcs oezére: Sztálin elo
társl 

Elvtársi üdvóztettet· 
DEAK MARTA s. 1t. 

Terményforgalmi NV .• 
Zsák.alosztály. 

A moszkvai földalatti 
vasut új útvonala 

A szovjet nép „Sztálin4-vasútnak ne
vezi a moszk, ai Metrót. Sztálin volt 
megépítésének közvetlen kezdeménye
zője. 193 1 -ben javasolta hogy kezdjék 
meg a fö!da!atli va�út épílésft és 1()35 
május 14-én a Fö!dalat!i V�sútépítke
zés már jelentette, hogv sikerrel befe
jezték az eső si:akasz építését. A Met
rót azután olyannyira gyorsított ütem• 
ben építették, ho,rv a második világ
háború nehéz éveiben sem szüretelt a 
munka. 1943 január elsején átadták 
rendel\elésének a Zamoszkvoreckíj 
(Moszkva folyón túli) fiildalatli útvo
na!Jt, amely a város központját a 

Sztálin-autóg-y:írral köti össze. Egy 
évvel késöbb, 1914 január 18-án meg
indult a közlekedés a Kurszkaja-ál!o
mástól „lzmaj:ovszkaja'' állomásig 
vezető vonalon. Most, ez év elején a 
4. 5zakasz első részlegét adták át a 
forgalomnak. A moszkvai Metró épít
kezésének minden egyes részletében 
megnyilvánul a szovjet államnak a 
dolgozók iólét1re Irányuló fáradhatat
lan gondoskndása. A s::ovjet korrnánv 
nem k[m;5lle az ál r'oza'.o'·at a főváros 
Metróiának rnegé�ítésé··ét. Valésá:zos 
palotákat alkot a 'ö'd alatt, amelyek 
r<>i'!"..,.:;�,d-1,al . c_-.i-eg po"Tlná iukka1 a 
,ilágítás fényözönében és ragyogásá
ban fürdetik a csodálk0zó szemet. 

A Metró új vonala - építőinek új 
aJándéka. A ' Metró úi szakasza a 
szovjet nép b�kés építő munkájának 
ragyogó győz.elme. 

a ,nagyar ifjúság egységes 
s•erve•eténeli naunhájában 

A magyar fiatalok előtt ú/ tör
ténelml kotszak nyili meg. Az áj 
korszak elindítója a magyar fiata
lok nagy segítőjének és édesapjá
nak, Rákosi Mátyás elvtársnak 
február 10-i beszéde volt. Megmu
tatta az i{júság számára a� utat, 
amikor kijelentette: .,Az ifjúság kö
rében megértek a dolgozó fiata!ok 
minden ·rétegét ös�zefogó egységes 
szeruezet létesítésének elöf eltételei!" 

Küzdenünk kell nekünk, közleke
dési fiatalo.linak is azért a célért, 
ami előttünk áll, az egységes szer
vezetünkért. Nem most kezdődik a 
harc, már a magyar fiatalok nagy 
mártírja, Ságvári Endre és a többi 
elvtársak is ezért harcoltak és on
tották vérüket. 

Ahhoz, hogy most már egységes 
szeroezetünkról beszélhetünk. azt 
e!sösorban a dicső szovjet hadsereg
nek köszönhetjük, kik életük áldo
zásával megteremtették a magyar 
1lolgozók számára a szaúadságot. 
Uj életet ke=dhetett a magyar dol
gozó nép és köztük a magyar 
fiatalok is. Majd pártunk útmutatá
sán haladva, komoly sikereket ér• 
tünk el, amiben a magyar fiatalok 
Is közrejátszottak. De az ifjúság 
korántsem ért el oly eredményeket, 
amit Pcirtunk joggal elvár tölünk. 
Most azonban minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy pártunk bizal
mát a magyar ifjúság beváltsa. 
Ahhoz azonban, hogy ezt be is tud• 
juk bizonyítani, szükségünk van 
minél előbb az egyéges szerveze
tünk mr.gteremlésl!re. Nagy erő áll 
mögötttink. a magyar nép nagy 
Párt;a éi: annak r,ezére. Rákosi elv
társ. 

Természetesen az ef!11séges ifJú• 
ságl szerr,ezet megteremtéséhez 
szükséges,' hogy mi fiatalok idót, 
fáradságot nem sajnálva, küzdjünk 
tÍJ:!.lJ a termelés, mint a tanulás te
rületén egységes szervezetünk létre
hozásáért. Amikor megva[<ísllt egy
sél!es szervezetünk, a reahcló nem 
tud behatolni sorainkba. Vezetni a 
marxl -!enlni ideológia fal{. ami a 
oélda!1épünket, a hős lenini Komszo
mo/t vezette. 

Ha ezt az eszmét magáévá teszi 
ifjúságunk, akkor töltheti be igazán 
feladatát, am;t Rákosi elvtárs ré
szjmkre kiszabott: ,.Lezgeri az ifjú• 

sál! a termelés rohamct;aoatq,•. 
Vállt a vállhoz vetve, m11nkás-pa
raszt-értelmisél!l fiatalok, harcol
junk a béke megvédéséért, e, szo
cializmus építéséért. Ezen feladat
nak pedig csakis az új eg11s(}ges 
szervezetünkben tudunk megf el(.1/ni. 

1i'.bben a nagy munkában mari.� 
oan egy nag_q segitónk és iránu1-
fónk. a SZABAD IFJDSAG. Ez az 
tí jság a mi újságunk: a mau11ar 
fiataloM. A mi ügyünkért harcol 
P<1 mutatja. mint eg11 vilá[!itó fáklya 
" helues utat, amin az ifjúságnak 
haladnia kell. Sokat ;etent szá� 
munkra lapunk. Lelkes hangulat
lmn vártuk úiságunk mel!ielenésél . 
117 eló/izetók száma is naoról-111ZJ)ra 
nn 

Mi, közlekedési fiatalok is meg
értettük az új lripunk fontossándt 
é.� széo számmal oannak közötlÍUlk 
áf előfizetői a Szabad Ifjúságnak. 
fJe ne mszabad félúton mertállnrmW 
Minden köz!ekedésl fiatal kezében 
ott kelt. hogy legyen a Szabad lf· 
iúsál{. Olvassuk és tanulmánuozzuk. 
mert tan11lunk tijságt!nkból. Megis
merjük az ország fiatalsáf!ának a 
problémáit. Egymcist segítve meg
fvgjuk valósítani minden magyar 
fiatal lzós óhajtott vágyát, a /enifli 
Komszomolhoz hasonló egységes 
ifjúsági szervezetünket. 

Közlekedési fiatalok, Pe(ófl, Vas
vári, Ságvári harcos szellemébgn. · 
elóre, a dolgozó és tanuló lfjak 
megbonthatatlan ezységéért. 

Tóth László 

i fjúmunkás. 

- Légltaxl Bratlslavában. Brt
tlslavában a Csehszlovák Légifor
galmi Vállalat rövidesen megin

dítja a légltaxl járatokat. Prágá
ban és Brnoban az új Intézmény 
már kilünöen bevált. A légitaxlk 
kényelmesek, gyorsak, biztonságo
sak, díjszabásuk a lacsony. A kilo

méter-tarifa egy személyre 5, kettő
re 1 ,  háromra 1 0, négyre 1 3, hatra 

20 korona. A légitaxi forgalomban 
beáltftott repülőgépek utazós� 
sége óránként 200 kilométer. 
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Példát veszünk 
a szovjet súlyemelóktól 

A Magyar-Szovjet Barátság Hó
nap;a alkalmából Magyarországon tar
tózkodó szovjet súlyemelőktől sokat 
tanultak szakmánk súlyemelői is. 
Számtalan hasznos tanulsággal szol
gáltak a szovjet-magyar válogatott 
súlyemelő 111érközések. 

Ezek között első az, hogy megdőlt 
egy (égi felfogás. A nagy eredmény 
eléréséhez nem elegendő csak a saját 
sportágban folytatott edzés, a súly
emelésben például az állandó és szor
galmas súlyozás anélkül, hogy mel
lette a versenyző gyorsaságát, állóké
pességét is fejlesztené. Pedig ezek a 
szükséges tulajdonságok bármilyen 
szorgalmas súlyozással sem érhetők el. 

A szo.vjet versenyzők bebizonyítot
ták, hogy a súlyemelés nemcsak erő
sport, nemcsak „uiaskodás az elemek• 
k�!", hanem ügyesség, gyorsaság, Jen. 
dulet és technika sportja is. 

A régi igazság, hogy a tudás sze· 
rénységgel párosul, érvényesül a szov
jet súlyemelők mérkőzésén Is. A szov
jet versenyzők egyszerűen, célratörően, 
minden pózolás nélkül végezték gya
korlataikat, csak az eredményeket és a 
sportszerűséget tartva szem előtt. Ver
senyzőink minden valószínűség szerint 
tanultak ebből a példából és a jövőben 

Előre 

nem fordulnak elő olyan jelenetek, 
amelyek nem a sporteredményt segítik 
elő, hanem a közönségnek, nem egy 
esetben a közönség megtévesztésének 
szólnak. 

A harmadik tanulság az, hogy súly
emelöink nagyrésze inkább „biz.Ion 
sági" versenyzést folytatott, pedig itt 
ennek semmi eredménye sem lehetett. 
S ha egy-egy kísérletük sikertelen 
volt mégis, akkor hamar elkedvetle
ned_tek. Gedő példája mutatja ezt 11 
leg Jobban, aki két sikertelen lökési 
kísérlet után lemondott a harma· 
dik kísérleti jogáról. Nazárou elvtárs 
� _:S7.0Vjet csapat edzője

! 
aki eddig i; 

orult a magyarokkal mmden sikernek 
éppúgy, mint saját versenyzöiének, 
szeretette!Jesen biztatta Gedőt. aki 
végüli s  kiment a dobogóra és 5 kiló
val nagyobb �úllyal kitűnően oldotta 
meg feladatát. 

Dolgozóink sokat tanulhatnak u 
szovjet sportbarátainktól, akik min
den lehetőséget megragadnak arra, 
hogy oktassák őket. De azon túlme
nően, amit tanítanak, amit elmagya• 
ráznak, el kell sajátítanunk tőlük azt 
is, ami nem fér bele a szakmai ma• 
gyarázat keretébe: egész sportemberi 
viselkedésüket és magatartásukat. 

az .llfllK-mozgalom sikeréért 
If:iúanUP.k.ásak! Dolgoz.ók! ötéves badságot melyet a nagy �vje•. 

tervünk legfőbb e}öfelté�ele a tartós unió Sztá.lio elvt-árs veuitésével szá.. 
alkotó béke biztosi,á.<;a.. A mi ifjú. munkra kiv!vott, ha kell fegyverrel 
sAgunknak a munkapadok mellett is megvédjil.lt. 
városon. falun, az élet minden te- Az MHK-sportm.ozgalom az el. 
:rén harcolni kell a békéért. A be. múlt évben indult el hazánkban. 
csüle es, jól végzett munka menea Ezt a mozgalmat a Szovje.unió 
azonban fel kell kéiiZlll.w a béke GTO-mozgaJmá�.k nrl.I:tájá.ra ée 
fegyveres védelmére 1s Ebben a annak gazdag tapasztalatait fel. 
f'elkoozülésben segít be!Dllünket a hasz;ná;lli;,a, l:ndifot'.'ll!k el A mi MHK„ 
Munkára. Harcra Kész sportmozga,. mozgalmUD.k még fiatal·, éppen ereit 
lom, mely biztosttja smmunk.ra a fclko-a>tt érdekiJödésset olvasunk 
sportolást, a rend$zeres testedzést. minden olyan közleményt, mely a 
A béke harcos védelméhez, ö:éves SZOIVljetunió GTO..m.ozgaJmlllvru fog
tervűnlt silteres végre,hajM.sáhoi. lalltozjk, hogy tanuljunk belőle. 
egyará111 életerős, edzett emberekre TanulJunk az egész Világon első be-

van szükség, akik keményen tud. Tven é.116 szovjet testnevelési rend. 
nak harcolD.l h.szájuk és az egé.sz szerből, melynek alapját a GTO. 
Világ dolgozó népének békés jövÖ- mozgalom vete' te meg. 
jéért. Az J.\mK..$portmozgalom se. Ifjú munkások! Dolgozók! ;Je.. 
g!t bennünket feladataink elvégzé- len'kezzetek a Munkára, Harcra 
séhez. Minden dolgozó, aki becsil.- Kész-sPortmozgalomra. Előre az 
letesen fel a.kar készillni a reá váró MaK-mozgalom sikeréért. Erönk. 
feladatokra, részt kell. hogy vegyen Ugyességünk., egéSZgégiink növelésé. 
az MHK.mozgaJomban. Ez2Je1 bi.. ért, hogy mU!ILkára, harera. kégz,,..k 
izonyrtja, hogy valójában hC=á a.kar legyünk a szociali"zmus építésére é-s 
jáiru'JD.! ahlho,z, ho,,.ay ö éves tcrvü.n. a béke védelmére. 
ket sikeresen befejezzük. Hoz.re. ll'arkrf.s 8. Jd,n,os & ik. 
e;kar járulni ahhoz, hogy azt a sza.- Kőbánya, sportfe!elö.<-. 

KÖVETJÜK A NAGY SZOVJETUNIÓ 

HŐS ASSZONYAINAK PÉLDÁJÁT 
A Nemzetközi Nönapot ország

BZerte nagy lelkesedéssel ünnepel
ték meg a magyar dol�ozó asszo
nyok. városokban, falvakban, üze
mekben. a családi életben és min
denhol. ahol élet és termelőmunka 
folyik. Fogadalmat tettek a magyar 
nők a béke meguédésére, felajánlot
ták, hogy még több és jobb munká
val járulnak hozzá az ötéues terv
hez. A felajánlási mozgalom külö
nösen azokban az üzemekben öltött 
nagy méreteket, ahol megértették az 
idők szavát és · magukévá tették a 
szovjet nők példaadó munkásságát 
és életét. 

A Szovjetunió asszonyai egész 
másként ünnepelték meg ezt a na
pot. mint az imperialista elnyomás 
alatt lévö asszonyok. Az Októberi 
Forradalom megadta nekik a teljes 
egyenjoguságot és azóta március 8. 
valóságos ünnepnap. Erre a napra 
csodálatos lelkesedéssel készülnek, 
ajándékot vásárolnak a család min
den nőtagjának, zászlók díszítik a 
házakat és a munkahelyeket. Ezen 
o napon a szou;et asszonyok még 
jobban és többet dolgoznak. mint 
máskor, mert minden szovjet nő be 
akarja bizonyítani, hagy mé[tó a 
munkapad mellett a Bolsevik Párt 
és a nép megbecsülésére. Ujításaik
kal a szov;et nők országszerte is
mertté tették nevüket. A kommuniz
mus újítói között az első vonalban 
vannak és hogy nagy eredményei
ket elérhették, ezt kizárólag a Sztá
lin elutárs által vezetett Bolseviki 
Pártnak köszönhetik. 

A magyar aszonyok között is 
számos élmunkás, sztahánovista, 
újító van. A Nemzetközi Nőnapon 
egymásutdn jelentkezte4 újabb. 

felajánlásokkal április 4-re ország
szerte a női dolgozók, ezzel is meg
mutatták, hogy élni tudnak az 
adott jogokkal, az egyenjugúsággal 
és megértették azt is, hogy köuet
niők kell a Szoujetunió asszonyai
nak példáját, akik a Nagy Honvédő 
Háború idején megállották helyüket 
úgy a munkában szerszámmal ke
zükben, mint fegyverrel védve ha
zájukat a rabló fasiszta támadások
kal szemben. 

Március 8-nak jelentösége meg
nyilvánul abban is, hogy a világ 
legtáuolibb sarkaiban lángra 
gyújtja az elnyomottak lelkét, betör 
a legkisebb faluba és új életerőt ad 
a nők százmillióinak. 

A szocializmus diadalának napja 
uolt ez, a béke diadala, mert a világ 
asszonyai összefogva mutatták a 
háborús uszító imperialistáknak, 
hogy az a harc, melyben a nők mil
lió elválaszthatatlanul egységbe 
forrottqk, mindennél hatalmasabb 
erő, mely utat tör mindenhouá a 
béke és a szabadság meguédésére. 

BALASSA HUGóNE 
tisztv. Székház. 

A brémai kikötő 
rakodómunkásal meQtaoadták eav hadi. 
anyaQQal mearakott haló klrak,sát. 
Ludwlashafen 22 ezer munkása 6s 
tlsztvlselöle (anaol measzálliisi övezet) 
üdvözölte a ral,odó dokkmunkásoknak 
ezt az elhat.trozását. Az amerikai ka
tonai oarancsnok elrendelte a klköt6 
terillet6nek katonai .alakulatok 61tal Wló 
measúllWt. 
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Fokozzuk az ébers«§gel 
és a termelés emelésével 

válaszolunk az imperialútáknal, 

Ma, amikor egy győztesen meg
vívott nehéz harc után erőben, ta
pasztalatban gyarapodva magabiz
tosan fogunk új, nagy munkánkhoz, 
a szocializmus szilárd alapjának le
rakásához, hálatelt szívvel kell 
megemlékeznünk a nagy Szovjet
unióról. 

A magyar dolgozó nép megbont
hatatlan egységben állt helyt a 
a Szovjetunió vezette nemzetköz! 
békearcvonal magyar frontszaka
szán. Népünk eddig is bebizonyí
totta, hogy élni akar és élni tud a 
szovjet hadsereg diadalmas fegy
verei által kivívott szabadsággal. 

BEKES EPITő MUNKANK, jó
létünk, szabadságunk és nemzeti 
függetlenségünk védelmében még 
fokozottabb munkával, lankadatlan 
éberséggel kell helytállnunk az im
perialisták és ügynökeik minden be
hatolási kísérleteikkel szemben. 

A magyar népi demokrácia ép
pen a legutóbbi Standard-gyári 
kémbanda ártalmatlanná tételével 
bizonyította be, hogy vaskezével 
zúz szét minden olyan kísérletet, 
amely békés építő munkánk meg
zavarására irányul. 

A világuralomra törő amerikai 
impPrializmus és csatlósai soroza· 
tos összeesküvéseket szőnek a népi 
demokráciák ellen, és sem eszkö
zeikben, sem ügynökeikben nem 
válogatósak. 

Nagy Ferenc, Mindszenty és 
Rajk leleplezése után a kémek és 
szabotőrök újabb hadát vetették be 
és á lcázott kémeiket mozgósították 
a népi demokráciák építő munkájá 
nak megzavarásara. 

Nézzük meg ezt a legutolsó Stan
dard-ügyet, mi történt itt? - Az, 
hogy ezeknek a kémeknek aljas 
munkája után a Standard-gyár 
csak 50 százalékos kapacitással 
dolgozott, a Szovjetuniónak szállí
tott gyártmányokban a szabvány
anyag helyett pótanyagot alkalmaz
tak, szófiai és bukaresti megrende
léseket elszabotálták és amikor 
szállítani kellett, siiány, hasz11av�
hetetlen felszereléseket küldtek. Mü
k0désük során 60 esetben költöztet
tek át üzemeket, csak azért, hogy a 
gyártást késleltethessék. De ez csak 
működésük egy része voll A másik 
része országos kémkedés volt. 

EZEKBOL A TENYEKBOL tisz
tán láthatja az l!gész dolgozó ma
gyar nép és a világ haladó dolgo
,;óinak közvéleménye, hogy milyen 
tevékenységet fejtenek ki az impe
rialista úgynevezett diplomáciai 
szervezetek. A trockistákra jellemző 
aljas képmutatással megtévesztették 
környezetüket, befurakodtak a Kom
munista Pártba és magas funkcióba 
kerültek. Gyűlölik a Szovjetuniót, 
gyűlölik a szocializmus útJán ha· 
!adó országokat és ezért kommu
nistaként mutogatták magukat ál
�ázva. 

Ezek a trockisták valamennyien 
egyre törekedtek, népünk boldog 
fejlődésének aláaknázására, a ter
melés csökkentésével, az üzemek el
sorvasztásával egész dolgozó né
pünket az imperialisták martalék�vá 
akarták dobnL 

Mi, közlekedési dolgozók ígérjük, 
hogy a jövőben minden vonalon fo. 
kozni fogjuk az éberséget, emelni 
fogjuk dolgozóink elméleti színvo 
nalát, hogy idejekorán leleplezhes
�ük az ellenség aknamunkáját. 

lgérjük, hogy itt, Baross-telepen, 
� termelés fokozása érdekében irányt 
vesr:ünk a késések csökkentésére, ki 
fogjuk küszöbölni az indokolatlan 
betegjelentéseket, hogy mindezek 
kiküszöbölésével minél jobb és mi
nél több termelést tudjunk elérni a 
·,zoclalizmus épitésének minél előbbi 

-frjezésének érdekében. 
Szabadsági 

Mészáros Lászlóné s. k. 
bar-OSSl dolgow, 

Olvastam a Rákosi-peri 
és sokat tanultam belőle 

Tisztelt Szerkesztő Elvtárs, .,Rá
kosi per", ez a címe a „Szikra" 
legújabb könyvének. Ez a sokat 
mondó cím még többet, egy hősi 
eposzt rejt magában, amelynek 
megírására egy Petőfi lánglelke is 
méltó lett volna. Alig olvasunk el 
a konyvból néhány oldalt, érdeklő
désünk már feszültséggé fokozó
dik es hogy egy közhellyel éljek, 
a könyvet már nem lehet letenni, 
m1g el nem olvastuk. 

Ez a per feltárja a Horthy-fa
siszta gentri-söpredék osztálybíró
sagának minden gonoszságát és 
aljasságát, melyhez fogható csak a 
lengyel Slahta, vagy a román bojá
rok kbzt volt található. Ezeknek a 
veszett vérebeknek a kezei között 
volt a ml drága Rákosi elvtársunk 
s ezek a gonosz törpék voltak hí
vatva ítéletet mondani egy férfi fe
lett, .aki minden tekintetben torony· 
magasan állt felettük. 

A könyv olvasása közben elénk 
tárul egy olyan élet, amelyhez ha
son ló csak a római mondavi lágban 
a Gájus, Mucius Scaevola élete volt 
mérhető. Egyébként is Rákosi elv· 
társ élete sok rokonvonást mutnt 
fel ezzel a mondabeli hőssel, aki, 
mint tudjuk, át ment az el lenség 
tfooraba, hogy megölje annak kirá
lyát, mert úgy vélte, hogy ezzel a 
tettel veget vet a háborúnak. A tett 
nem sikerült, mert a király helyett, 
akit nem ismert, annak írnokát ölte 
meg. Elfogják és halállal fenyege
tik, mire ő, hogy a halállal szem
beni félelemnélküliségét bebizo
nyítsa, karját tüz fölé tartotta és a 
rettenetes fájaalmakat mukkanás 
nélkül tűrte. 

Ha összehasonlítjuk Rákosi elv
társ cselekedeteit, aki dacolva a 
nagy életveszéllyel, 1925-ben 
visszajött Magy..irországba, hogy 
ilt újjá szervezze II Kommunista 
Pártot és ezzel megölje a reakciót, 
hogy a szerencsétlen magyar dol
'"ozókat emberhez méltó, boldog 
élethez juttassa, ha megfigyeljük 11 
pPr folyamán tanúsított rdlenlhe
letlen bátorságát, férfias kiállását 
a kommunista eszme tnellett, mely 
még ezeket a vérebeket is meghök
kentette, hogy lehet \'alaki olyan 
fanatikus hivö az eszméjéé 1 t, hogy 
a legszornyübb kínzások dacára -
a. bitófa árnyékában - 11em törö
dött egyéni sorsával, han„m magát 
a tárgyalást is fel tudta használni 
a kommunista eszme prvpagálá
sára, úgy azt találjuk, hogy ez a 
lelki nagyság csak a rómat hősé
vel mérhető össze és 50k közömböst 
is gondolkodásra késztetett, hogy 
az az eszme, amelvnek ilyen fana
tikus, haláltmPgvetö tagjai vannak, 
csak jó lehet . 

Ha vizsgáljuk Rákosi elvtárs 
cselekedeteinek rugóját, rájövünk, 
hogy az a legtisztább, a legönzet• 
lenebb szeretetből fakad a nép, a 
proletáriátus iránt, mert hiszen 
műveltsége - iskolázottsága -, 
nyelvtudása a le�kényelmcsebb 
.,polgári" jólétet tudtak volna szá
mára biztosítani, s ő mégis d har• 
cot, az életveszélyt választotta 
Sztálin elvtársnak ez a legkiválóbb 
mag-yar fegyvertarsa. 

Mindenkinek el kell olvasni ezt 
a könyvet! 

Szabadság! 
Markovics Mihály gépjmfivez. 

Belsped
élmunkások levele 

.Galyatetóról 
„T. Szerkesztóségl Ml, a Belföldi 

Szállítmányozási NV élmunkásai 
boldogan küldjük üduözletünket 
Galyatetóröl a dolgozó társaink
nak. Gyönyörű üdülőhely ez, ahoua 
Pártunk és a Szaktanács küldöt! 
bennünket. Itt üdülve örömmel gon
dolunk arra, hogy érdemes volt a 
munkában elsőnek lenni, mert a 
népi demokráciában minden tekin
tetben rtagg megtiszteltetést jelent 
a munka hősének lenni. 

Régen a kizsákmányolóink, a 
pénzemberek paradicsoma volt ez a 
hely, ahol most 14 napig üdülilnk. 
Mosolyogva beszélgetünk üdülés 
közben is a jövö terveinkröt. Meg
uitatjuk azokai az elgondolásokat, 
amelyek foglalkoztatnak bennünket. 
Nekünk nincsenek léha gondola
taink. A mi érzés- és gondolatvilá
gunknak a szocializmus épitése ad 
tartalmat és értelmet is. 

De az üdülés közben f!Yúlölettel 
gondolunk azokra a vérszívókra, 
akik itt kártyáztak, dorbézoltak ua
lamikor és a mi véres verejtékünk 
árán szerzett pénzen halmozták el 
kétes erkölcsű nőiket itt drága ék
szerekkel. Mennyire lealjasító volt 
ez az élet. Minket azonban nem 
puhít el a kényelem, a szórakozás. 
Pihenünk, hogy újult erővel térhes
sünk vissza a munkánkhoz. 

Most még azokhoz szeretnénk né
hány szót szólni. akik talán még 
ma is kishitűek. Láthatjátok dol
gozó társaink a mi példánkból is, 
hogy aki. a szocializmust építö mun
kából kiveszi a részét, az minden
kor meg is kapja a méltó jutalmat. 

Mi innen hazamenve ezután is 
örömmel vesszük ki részünket a 
munMból, mert tudjuk, hogy 111(I• 
gunknak építünk a szocializmus 
építése útján egy emberibb és jobb. 
világot. 

Eljen a hazánkat felszabadiiö 
dicső Vörös Hadsereg és bölcs ve-< 
zére, Sztálin elvtárs! Eljen a ma-. 
gyar dolgozók szeretett vezére, Rá,,, 
kosi elutárs! 

Elvtársi üdvözlettel: 
Vetterhán Sándor, Jancsó Lászlö, 

és Péteri József 
Belsped-élmunkások. 

A Párttagsági könyv 
A naQybudapesti filmszfnházal< már• 

clus 9-én mutatták be a szovjet film• 
müvészet úi naav alkotását a •• Párttag. 
sáal l<önvv"-vet. A filmet a háromfzben 
Sztálin-dillal kitüntetett P:rJev rendezte. 
akit a „Szibériai rapszódia„ rendezöJ• 
ként Ismert mcQ a maavar kö.zönséQ. A 
forQatókllnvv Vlnoqradsz1<ala munkála, 
aki a • Dics6séa útfa" forQatókönyyé
vel aratott naQv sikert. 

A Párttaqsáai könvv cselekménye a 
második viláoháború elöttl években lát
szódil<. amikor a szovlet nép s:kerrel 
fejezte be a szocializmus építését. az 
imperla1Jsták oedtQ a Szovfetunió elleni 
támadásra készUltek. Az imperialisták 
Dr.óbálkoztak a szétvert ellensé:ies osz_ 
tályokból •• ötödik hadosz;opot" sze..-.. 
vezni. 

A film tartalma - bár a muttról be
szél - ma Is tanulsioos. tberséqre 
tanít. mozc;iósít ai ellenséa ellen. ameJy 
a béke. a szocial:zmus és az ioazi 
demokrácia elleni avü�öletében a leq. 
af fasabb eszközö'�hö,: - kémf� ... d&shez. 
kártevéshez, belsö ellen�tek sz-itásához 
nyúl, 

A forradalmi ébers6a kérdése tárul 
fel elöttünk a fl!m hósnólének tr.;a;kus 
sorsán keresztül. A .,Pártt-aqsáQl könvv" 
című film felveti a szfqorú éberséq 
l<érdfsét. metvet a bo'sevU.::ok Pártla 
nevel a szovjet emberekben. 

A KOZLEKEDt.S SZERVEZETT DOLGOZOINAK EGYStGES LAPJA 
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MIL ��EN FELT.ÉTELE I VANNAK 
� �IEGTISZTELÖ .,.,ÉLÜZEM·· 
ES .,.,SZT AHÁNOVISTA·· CÍM 

EL NV.E.IIÉSÉNEK 
_Az üzem�k közötti verseny tcvább

fe1lesztése es megszilárdítása érdeké
ben szükséges a termelés főbb terüle
\<;in_ kijelö!�i a népgazdaság szempont-
1abot legdontöbb termelési termelé
kenységi, önköltségcsökkentési minő
ségjavítási célkitűzéseket, hogy az üze
mek dolgozói iparáguk legfontosabb 
f�la?atait �alósítsák meg az élüzem 
c1mert íolyo szocialista verseny során. 
_ Ezen cé!kitűzések teljesítésére az 
uzemek kozött szocialista versenyt 
h!rdetunk �e_g a megtisztelő „élüzem" 
tim elnyereseérl. 
_ 1 .  A r<:_n?,eletben �!egjelölt iparágak 
uzerr.ie1 �_ozu_I az az uzem nyeri el az 
.,J!::luze111 _ c1r,net, amely az iparágan
kent kulon-kulön megál lapítctt célkitű
zéseket eléri, il letve a legjobban túl 
teljesíti. A célkitűzéseket ötéves ter
vünk feladatainak figyelembevétele 
m�ll7lt az egyes szakmák sajátos kér
desemek gondos mérlegelésével a so-

ronkövetkező megoldásra váró felada
tok elemzésé\·et állapítottuk meg. A 
�eghirdetett célkitíizések teljesítésén, 
il letve túlteljesítésén !elül az élüzem 
kijelö!ésénél figyelembe kell venni a 
szocialista munkaverseny mczgalmi 
eredményeit is. 

2. A verseny győztese elnveri „A 
Vasút E:lüzeme" címet és a „közleke
dés- és postaügyi miniszter vándor
ziiszlaját". 

3. A győztes üzem a vándorzászlót 
és az  élüzem címet a soronkövetkező 
versenyszakasz eredményének kihirde
téséig tartja meg. 

4. A verseny elbírálása negyedéven
ként az illetékes szakmai szakszerve
zetek részvételé\'el történik. 

5. Bármelyik üzem „élüzem"-mé 
való kijelölésének alapvető feltétele,, 
hogy termelési tervét és nyereségbefi
zetési előirányzatát teljesítse. 

A közlekedés• és postaügyi nli n i'iztéri um 
lelügyelete alá tartozó ü zemek az aláhhi iparági 

megoszláshan versenj·eznek 
a következő fe l tételek melleH : 

1. MAY vontatás ' 1 a) személvhaJónál az utaskilométerek 

A MAV vontat4s ilzemel közill az a !ft�
a 
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sjqek bdl a versenyévneqyed minden rek számát az előirányzathoz képest 
hónapjában az el6irányzathoz: k�pest leqa lább 5 száza lékka l túltetJesitl. 
leqal6bb 1 5  százalékot meqtakarlt, �) vontatásr.iál a ki lád kilométerek 
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A MAV forqalml !lzemel közUI élUzem 
címet elnyerheti az a Jeqjobb vonatin• 
dltó ál lomás, amelyik 
• A. a, az eqy kocsira es6 mozqatási 

����af!k�r������- képest leqalább 5 

b) a vonatterhelési szabványokat feq
alább 1 20 száza lékra telJesltl és 

e) a naponkénti közlekedésre kijelöl t 
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Az a közép-, vaqy kisál lomb, 

a) a kocsitartózkodási eqyséqid6t 25 
százalékkal csökkenti. 

b) .a menetrend szerlntf hthe„vonat
lllrtózkodásokat leqa lább 1 5  százalék· 
lu1l leszorltja. 

3. Jármújavitó 6• egyéb Ipari 
jellegü üzemek 

.t. MAV JármüJavitó és eqyéb Ipari 
)el leqü Uzemek közül az a leqjobb lehet 
élOzem, amelyik 

a) az 1000 meqdoJqozott órilr-a es6 
Wra l apon számltott eqyséqt<itelek szá
mát a saját tervére vetítve, leqa lább 
1 1 5  százalékra te ljesltl. 

b) az eqyséqteljesltményben mért ki
szabást 1 1 0  száza lékra te1Jes lti 1 

c) leqa lább 5 száza lékos önkö ltséq• 
csökkentést ér el a tervéhez képest, 

d) Jótál lási és sele)tköltséqei t  az 
llsszköltséohez viszonyítva, S ezrelék 
a" csökkenti. 

4, MÁV pályafenntartia 
A MAV p"yafenntartás ilzemel közül 

elUzem lehet az a leqJobb osztá lymér• 
nökséq, amelynél: 

a) a tel)esltményl bérben véqzett 
munkaórik száma az összes munka
órák számának leaa lább 80 száza léka, 

b) a teljesltményi bérben véqzett 
munk,kni l a k lteljesítési százal8k az. 
osztál ymérnökséqnél leqa lább 1 20 szá• 
zalék, az al6Juk tartozó a lmühelynél 
leqalább 1-40 százalék. 

tt,,.� hldépít6-üzem akkor lehet élUzem, 

a) • teljesítményi bérben véqzett 
munkaórák száma az összes munka
óráknak leqa lább 80 százaléka, 

b) a kltelJesltésí száza lék leqalább 1 20 
száza lék. 
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heti el .u élüzem cfmet, ha: 
a) 1 OOO forint bérköltséqre es6 ter• 

melésl érték növekedése leqa lább 1 0  
százalék , az el61r�nyzathoz képest, 

b) az 1 OOO forint termelési értékre 
es6 önköltséq az előlrányutn" leq• 
"lább 15 sdzalékka l kisebb. 

A fenti feltételek mel lett " p<i lya
fenntar�si költaéqeket az 1 9•9. év ,it• 
laaqához képest 8 százalékkal lecsök
kenti. 

Közúti vlllamos közlekedési 
iizemak 

.t. közútl vl l lamos közlekedési üze
mek közül az a leq)obb pá lyafenntar• 
tásl ilzem nyeri el ,a.z élüzem cfmet. 
amelyik az 1 váqánykitométerre es6 
fenntart4si köttséqeket az el6irányza\hoz 
képest leqa lább S száza lékkal cs!lkkenti, 

Az a forqa lml Ozem, amelyik : 
a) az eqy kocsira es6 fenntartási 
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b) eqy forqalmi dolqozóra esll kocsi
ki lométerek szám,t " tervhez képe.st 
leqal4bb 1 0  száza lékkal növeli .  

M•iyéplt6Jpar 
.t. mélyéplt61parban . az a leqJpbb 

eredményt elérő Uzem !ebet ·élQzem, 
"melyik leqa l ább 

a) termelési tervét 105 száza lékra 
teljesíti és a munkára el6írt hat.íridö
ket betartja. 

b) az elc51r,nyzott munkaórákat 1 0  
százalekka l  nem lépi túl; 

e) cementnél, vas- és faanyaqoknál 
az anyaqnormákhoz viszonyitva, l,eq
alább 5 száza lékos anyaqmeqtakarltást 
6rt el. 

HaJ6zás 
A hajózás élOzeme lehet az a leq• 

Jobb eredm4nyt felmutató munkahely, 
aihol: 

Közúti gépfármü közlekedési 
üzemek 

A közúti qépJármü közlekedli•I Oze
mek közü l étüzem lehet az a. munka• 
hely, amelyik: 

a) a f6darab,,.;,,k Javítása netkUII kocsi• 
ki lométerek számát a tervhez k,pest 
leqa"bb 1 0  száza lékka l meqnövell, 

b) a nyereséqrészesedés befizetési 
tervét 1 1 0  száza lékra teljesíti, 

ezenkfvUI Javítóműhelyek esetén az 
1949. IV. negyedévi eredményeihez ké
pest termelékenységét 5 SZÁza lékka l 
meqnövel i ,  

közúti qépJárma köz leked4:si Uzemek
nél pedlq az egy ko�1kilométerre esti 
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m�arl- er fii. 
Az élilzemek· kljelö.lése 1 950, 1. ne

qyedf"ének e.-edményei alapján 1950 
május 1-én k�rü l sor. A versenyfe ltéte
lek érvényesek az 1 950. tervév 1 1 ,  n• 
qyedévének verseny.szakaszára is. 

A ,.Sztahánovista„ d1n 
el u;reré�ének lel téielei 

A „Sztahánovista"-mozgalom meg. 
szilárdítása. elöblirevitele és kiszélesí
tése érdekében szükségessé vált meg
határozni azokat a tárgyi feltételeket, 
amelyeknek elérésével a dolgozó el
nyeri a sztahánovista címet. 

A „Sz!ahánovista" cím feltételeinek 
meghirdetése hozzájárul ahhoz, hogy 
a dolgozók mind szélesebb rétegei 
váljanak sztahánovistákká a vi lágo5an 
kitíízött célok teljesítéséért lolvtatott 
szocialista versenyben. 

I , A büszke és megtisztelő „Sztahá
no\ ista" címei a dolgozók kiemelkedő 
mennyiségi, minőségi yagy gazdasá
gossági teljesítményük. vagy a gya
korlatban be\'ált jelentős újitás és 
észszerüsítés révén nyerhetik el. 

2. A sztahánovista kötelessége, hogy 
mun�amódszerét dolgozó társainak 
rendszeresen átadja, 

3. Az a lábbiakban az egyes ipar
ágak legdöntőbb szakmáira vonatko
zólag megál lapítást nyertek azok a 
teljesitménvszintek, amelyeknek el
érés� e�etén a dolgozó a „Sztaháno
vista" cim viselésére méltóvá válik. 

A teljesítmén%zintek a jelenlegi 
miiszaki é5 szervezési adottságok, 
munkafeltételek figyelembevételével és 
mérlegelésevel kerültek megállapításra. 

4. A megadott . teljesítményeket 
mennyis�gben, minőségben és gazda
ságosságb,an egyaránt 3 hónapon ke
resztül kell teljesíteni. 

5, A •,.SztahánoYista" cím adomá
nyozása · ,a meg[elelő szakszervezeti 
sz.ervek részvételével történik. 

1. Mozc:tonyvezetök es I űtók, 
Sz�há.novista � a mozdonyv�zet6 is 

fütd„ akini!k mozdonyán három hónapon 
keresztül - eltekintve az időszakos vizs
qálat ,.,, fél<tusl<ócsen, költséqeit61 
hav.onta )eqfellebb 200 Ft. személyvona
tokriál'  3ÓÓ Ft · Javltási költséq merülhet 
foíl. Sz.nfoqyasztását a kíszabáshoz ké
pest három hóhapon keresztó l Jeqalább 
:tó százalékkal keíl csökkenteni és von
tatasi kesés szolqá latában nem for
dul el6. 

Vaqy: 
Három hónaplq az összes út eqyhatOd 

részé)l,n lega lább 40 szára lékos túlter• 
helt!:st továbbitott' h7báttanu l. vaqy no
vember havi átlaqos haszonkl lométer tel� 
Jesltményét három hónapon át leqalább 
30 százalékkaJ megnövelte. 

2. Pályafenntartási dolqozók. .,Szta. 
hánovista" dmet érdemel ki az a telJe:
sitménybérben dolqozó pályafenntartbl 

munká■, aki h,rom hónapon át havonta 

::.i�:!
b 

11! s� s'ír�t!Ytti� ::u::::::::�:t 
ért el. 

3. Távirda-, si:emafor- és pjly111muter. 
Sztahilnovista az a Uvlrda•, szemafor
vaqy pllyamester, aki  három hónapon 
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mester lltal fennta.rtott berendezések 
hlbAJiból semmiféle forqa lml akadály 
nem keletkezik (vonatmeQál lás, vonat
kese�, stb.) és a qondjaira bizott munka
területen lev6 berendezések fenntartási 
normaköltséqeit ez 1d6 a latt az el6irány
zathoz képest 15 szAzalé'kka l csökkenti. 

4. Villamos- és autobuszka lauz. Sztah,
novlsta az a kalaúz� akt h,rom hónapon 
keresztUI minden hónapban táskapénzét 
a szolqá latl számonk6ntf meqhat,rozott 
normához képest leqalibb 50 százalékkal 
n!ivell, 

S. Dokkmunkás. Sztahánov1sta cim 
elnyerésére Joqosult az a dokkmunkás, 
aki h,rom hónapon ,t minden hónapban 
lleqalibb 1 50 munkaórát teljesltménybér• 
ben dolqozlk és a normához képest leq
alább 200 százahlkos teljesltményt ér el. 

ko�Stv�:f��csl:Ö!Ü}6� l�z �ze�t!�i�: 
vlsQ, aki a 

900-1050 cm3 henqerOrtartalom es• 
tében 80.000 km-t, 

1 051-1 500 cm3 henqerOrtarta lom ese
t<lben 1 00.000 km-t. 

1051 cm3 felUH henqerürtartalom ese-
tében 1 1 0,000 km-t teljeslt Javltás né lkü l . 

b) teherqépkocslventllk közUI az, aki 
u.� t. teherqépkocsi lq 80,000 km-t, 
1 .5 t. teherq6pkocsllq 1 00.000 km-t, 
1 .5 t. felúl 1 1 0,000 k m-t 

l<tlJeslt Javltá• n61k01. 
c) autobusz és kOlönleqeo qépJtrm(l

vezet6k közUI az. aki 
benzinütema Járm(lvel 1 20.000 km-t, 
Dlesel Jánn(lvel 1 00.000 km-t 

telJeslt Javltás nélkUI, 
Kés6bblekben meqál laplthatd benzln

foqyaazt.bi norm,t � qépkocs1vezet4 
közUI szt.ahánovlstává viillhat az a g6p
kocslvezeb5, aki bevéteii tervt!it h�rom 
nonapon kereozt01 1 80 súulékra te!• 
Jesltl. 

�lérnökök, t echnikusok, 
m űvezetők és naesterek 

Mfrnökök, tech"lkusok, mavezet6k 
és mesterekre vonatKozólaq, amennyi
ben a vezet,silk alatt do lqozó Clzem 
mühelyel, mühelyr4azel a rávonatkozó 
termelés! tervet mennylséqlleq fs az 
!inköltséq, va lamlnt a selejtcs6kkent<is 
mel lett klmaqulóan tültelJeoltlk a szta
hiilnovlst& clm elnyerésére Joqosultak, 

Felszabadulási 
EMLÉKVERSENY 

.t. Maqy"" Srabadsáqharcos Sz5vet
séa áprl l ls neqyedlkének, haz6nk fel

szabadulisAnak meqünnepléMre orszá
qos céllöv6 versenyt rendez. A cél löv4. 
versenyben résztvesznek Uzemelnk, 
szervezeteink csapatai és eqyénl wr
aenyz6f .az ahiibbi számok szerint. 

.t. leqJobb Ozeml esapat elméért Far• 
kas Mihály v,ndordlJas csapatverseny 
folyik, melynek ke�etében az Uzemek 
kezdi! céllllv6i m•rl k  llssze tudásukat, 
képesS<!gelket. 

.t. mest.rlöv6sz Jelvény elnyeréseért 
három testhelyzetes klspusk" verseny 
lesz kezd6k számára, 

Az oszt"yozott ver-senyz�knek Is 
nylllk alkalom arra, hoqy !isszemérlék 
tud.tisukat, H,rom versenyszámban 
mérk6znek mest•rlövész•ink, 

A c6lplsztoly. 6s qyorstUzel6plsztoly• 
sziilmok érdekesséqe, hocr, .a kezd6k Itt 
tUnhetnek ki képesséqelkkel, a wrseny. 
kiírás kezd6k részére biztosít tehetc5sé
aet, hoqy úov " .cél-, mint a qyors
plsztoly lllvésekben versenyeznek.  

A verseny orszáqos méretü, széles
köra meqmozdulb lesz szabadsáqhar
cos c6111lv61nknek és el6rel,ithatdlaq az 
üzemek •• szervezetek több csaoattal 
vesznek részt azon. ,s ezAltal Is blzo
nyltJák, hoqy a cél lövc5 sport mllyen 
széles, hatalmas tábort számlil a sza
badsáqharcosok körében. A nevezések 
naqy számával mutassuk meq. hoqy mi 
Is kell6en klvesszUk a nlszUnket április 
neqyedik9nek, felszabadulásunk öteves 
évfordulójának meqUnne,:,léséb6I, 

Üzemi Szalszervezeti Bizottságok! 
Felhívjuk az ü. b. figyelmét, hogy 

az MHK nevezési időszak a befejezés
hez közeledik, ezért ellenőrizzék a I ki
töltött és aláírt nevezési ívek azonnali 
továbbítását, Budapesten a kerületi 
sportfelügyelőhőz, vidéken a próbáz
tató bizottságokhoz. 1 A nevezési ívek 
beküldési határideje április 1 .  

Az  edzések eredményes lebonyolí
tása érdekében tegye lehetővé az ü. b. 
az, eredménylapok mielőbbi szétosztá
sát az MHK-mozgalomba benevezett 
dolgozók közölt. ,_ 

Szakszervezetek 
Országos /Tanácsa. 

19/SO Aprille 1. 

SZTAHANOVISTA 
ÚJÍTÓINK MUNKÁBAN 

Collet kerékes.ztergapad 
csapszorító hüvelye aluminiumból 
Stozicska Ferenc újítása (MÁV Debreceni Műhely) 

A csapszorító hüvelyeket öntött-
, 

mel öntötték kí.
. 
Ahhoz, hogy a szl

vasból készítették s hogy a csiszolt, ritóhüvelyt ki lehessen önteni ,  meg. 
vagy finoman esztergált csapot a felelö méretre ki kellett esztergálrli. 
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szorítás követkE>ztében meg ne sért
sék, megfeleló rétegben fehérfém-

Emlaft a szorítóhüveiy 'annylra 
meggyöngült, hogy a szorítás követ• 
krztében igen gyakran eltört. 

Az újító javaslatára a régi szo
rítóhüvelyeket nem fehérfémmel Jó. 
öntött öntöttvasból készítették, ha• 
nem a luminium öntvényből, amely 
a célnak teljesen megfelelt. A-z el
készített próbadarab hosszabb ideig 
tartó megfigyelése beigazolta, hogy 
ugyanúgy bevált, mint az előzőek. 
Az ára lényegesen olcsóbb mint az 
eddig használtaké, tartóssága pe
dig közelítőleg azonos az öntöttvas 
tartósságávaL 

Bimbalengely módosítása 
Halasi Imre fómüvezetó újítása 

(Peat1111Sentlőrin�. 

Gyönsrői autobus• lőneűhely) 

Az OML. 674. T.tJP• metorndl al
kalmazott sze{epemeló himbatenge 
lyek (gyári átméróje 25 mm) a 
csapágyakban a két végén illeszked
nek, 2 mtn hosszúságban, Ha ezen a 
!tét befekvö helyen a himbaten[a(e/JI 
átméröjét 25 mm álmérójll helyett 
24 mm átméröjüre készítjük, ítletve 
a régieket leköszöriiljük, akkor le• 
hetóvé válik, hogy a hihtbatenge
lyek egynegyed mm-es fokozatban 
néRyszer felhasználhatók a nagy
jauitásokhoz, kopások esetén. Ta
vábbá, ha a himbatengely átmérö
iét, az emeltyük helyén, az eredett 
f{yári 25 átm. mm. helyett 26 átm. 
mm-re -készitiük, akkor összesen 
nyolcszori felhasználást érünk el a 
himbatenge/yeknél. Ezzel megtaka
rítás érhető el. A betétben edzett 
himbatengelyeknél, csak átszabályo-

zási köszörülés szükséges a tovÍíblii 
felhasználásnál, továbbá az emelfy{1 
kiszerelt préseit is alkalmazhatjuk 
a ma[a(asabb felméreteknél. 

Az OML. 67. típusú motor himba

tengely és emettyapersely esetére • 
fenti lehetőség szilitén fennáll. 

MŰVELT NÉP 
,i k.ulturális tömegmozgalom folyó
Irata kultürmunkásoknak nélkűlllz. 

heteUen. 
A Népművelési Mlniszt6rlum 

kiadása. 

Er&J:!té!f
11

a\1 
11;!; io 'fo:.��t. 

Megjelenik minden hó elején. 
Kiadóhivatal: 

Budapest 62„ postafiók 353, 
Telefon, 1 29-480, 

Csekkszámlasztm: 11 ,0ta. 
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•,: 1logyan segített bennünket k_özlekedésünk újjáépítéséb"en 
.,; .a., ielszahadító Szov.jeí•�nió� -� dÍrsős�ges Sz_ovjet Dad�e�,e� 
1950 ápril is. 4-én ünnepeljük törté-

, 
kor a hajózás a fasiszták á l la l  nyu

'nel<i1ünknek legn�g,·obb dátumát: or- galra hurcolt hajóegységek hiány_a 

szi.gunkai és- f\épünket ezen a napon miatt teljesen megbén�lt Has_?nloan :1: 
szabadította fel a dicsőséges Szo,jel vá r helyzet vall a lwzuti ko;,;kkedest 
Had�ereg. A sw\'jet katonák segítsé- 1 kocsipark és létesítmények vonalán is, 
gével '  íogt'ak hózzá a vasutasok, köz- ahol 1 938-hoz , bzonví!va, 82 százalé· 

A fasiszta hordák ezt az örökséqet hc,.qyták ránk. 
vasúton. minden romokban hevert: Uzemejnk, 

képet mutatták. 
Amerre szem ellátott a 
á.l lomá.saink a pusztulás 

úti dolgozók, hajósok. gépjármüveze
tök a romokbanheverő magyar közle
kedés újjáépítéséhez. 

A felszabadulás utáni első hónapok
ban, amikor eltakarílot\uk a forgalmat 
akadályoló romol<al, megá l lapíthatóvá 
\'1Ílt, hog\' a mag11ar vasúti hálózat. az 
1938. évi á l lapotot figyelembe vé,·e, 
mindössze csak 30 százalékos telje
sítőképességgel rendelkezik. Ugyanak-

kos puszlulás következett be. Gépj,ir
mil\ eink csaknem iOO �z{fzaiéka $em� 
rnisült nteg, illetve a nyugatra hur· 
colás következtében elvesztek szá
munkra. 

Ez az alig egyharmadnyi vasúti le l 
jesitöképesség és egyötödnyi i(üz11! i  
közlekedési tetje&itőkéf)CSSég az or:izái:
akkori szét zil.ill gazda:;ági helyutében 
sem -.olt elegendő. 

Reménytelen helyzetünkben 

,;
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a Szovjet Hadsere g segítségünkre siet 

A háború fo lyamán a vasúti ,,011a
h1k, a vasút mozdony- és kocsiparkja, 
.vaJaJ!fiinl, a vasúti raktárak részben 
erösen megrongálódtak, részben el 
puszJultak, melynek következtében a 
felszabadulás u lán  a személy. és áru
fu\ arozás· lebon)olításának s á lta lában 

a kereskedelmi szolgálat e l látásának 
nem yolt meg a lehetősége . 

A Szovjetunió és hös hadserege a 
ielszabadílás után azon1rnl segítsé
günkre sietett !':em hagyoll el ben
nünket elesellségünk idején. 

A VASÚTON 
A dicsőséges Szo,· jet Hadsereg ei,ö 

ténykedése az ,·olt, hogy segített az 
el lenség állal lerombolt távíró- és táv
beszélő vonalakat és készülékeket hel}.
reá l l írani és használható á l lapotba 
hozn i. 

Az ezl követő időben a Szo\ tet_uni? 
különböző országokból v1sszaJrany1-
loc(2 a magyar va�úti kocsikat és eze
ket használatunkra 2dta. 

A magyar kocsipark felép ítésénél a 
Szovjetunió jóakaratú és hatékony se-

A vantlái fasiszta pusztításnak esett jfdozatul ez a oözmozdony is. 

gítségét é lvezzük ma is, amely tárna- letükel teljesen felélték. Ezért sürgő- Es hogy ezekben a szére l \ 6nyckben 
ga,ásnak eredményét a gyakorlatban, sen gor>doskodni. kellett ezeknek e vá• iu, anfzotl á rukat a i,...Jelötlen elemek 
ko;1krél -�redménye.k, k�z!�kedés terén r?fOk:Jak él.elmis�errel való eltátás-a- ne dé:tsmálhassák, a Szov jel Had,ereg 
elerl gyozelmek b1zony1tJak. rol .  Enn;l_; erdekeben_ egyes . szen·eze- katonai  kísérettel bizlo:itot!a e \'On a

_1945 _ i:iovcmber havába_n a MAV ko- !ek ��go1zotla111ak es �1aganosok_nak tok sérteilcn to,·ábbí\ásáL l'gvancs·•k 
cs1parl<Jat a nagy Szov1etun1ó felsza- 1s  v1dekre kel l ett utaznia, hogy elei- . _ .- .. _ . · , .- . 

_ 
badírolia ;itadta a MAV kezelésébe miszerlartalékokat ku tassanak fel és SZOVJet katou�k ortzele a latt  a l l tak 

és hasz1;álatába. Ennek eredméuye- ezekbe a városikba szállítsák. De ki - rendeltetési helyükön a kocsik. mir.<l
ként lehetővé váh a magyar vas.úti ·  fogytak vidéken az i parcikkek is, me- addig, amíg: az áruk eloszlása meg 
közlekedés megszervezése, megindí- l yckkel a ,·áras l átta el  ai: egyes vi- nem történt. 
tása, lebonyolítása. Ezzel a lfpéssel déld gócokat. 
újjáépítés.ünk hatalmas lendületet ka- A ielszabadulás után közrntlenii l  a 
patt. Szo, jd Hadsereg katon�i s-táHHrná-

Kiilönöi,en ki kell emelni  azt a se- nyain khül más vasúfi közlekedés nem 
gíiségel, amelyet Fel.szabadilónk az- volt. Itt is segítségünkre sietett a 
á l la l  nyujtot!, hogy már közvetlen a Szovjetunió hös Hadserege és 1ncgeu
felszabadí!,ís után saját a lakulataival gediék, hogy magimszemélytk katon3-

bevezette és megszervezte von�
Iainkon a mcnetir�nyító szolgálatot 
és ez az alapja ma is menetirá-

nyító szolgálatunknak .  

A Szovjetun ió közvet lenül a felszaba
dulás után helvreállítfal ta miíszald 
c.sapalaha l  a legíontosabb Duna- és 
Ti,za-hidakal. Ezek között is jelenlős 
volt a záho1iyi, tiszafüredi, swlw,ki, 
szegedi \'asúti Tisza-hidak. valamint a 
budapesti összekötő vasúti Duna-híd 
és a b�1jai vat-úti ,,c:níonhid hé1 .reál
l íliisa. Ezeken khiil közel 1 000 kö• 
zépnagvságú és kisebb ideiglenes hi
clat épített: 

, onallal utazhassanak s vidéhen be-. 
szerzett élelmkikkekei m�gukka l vi
hessék. A nagyobb· me11 11yis.égben vi ·  
dékre szállítandó iparcikkek és a vá
rosokba iuvúozandó ·élehniszereh, . hi
zelőan)ag részére a Szovjet Hadsereg 
saját kocsiparkjából kocsikat boe,;álotl 
rendelknésünhe s ezeket a. kocsikat 
a szo,·jel katonák iéliiúelele mellcti 
kalonarnnatokkal továbbiiották ren
clelletési helyükre. 

Amikor a Szovjetunióva l megköli>l
tük az ideiglenes kereskedelmi 0s IJa
üiriorgalmi egyezményi, a Szo,jd
u11ió lí1tott c l  bennünkel nn�rsanv:1-
gokka l .  l gy indult meg i izetnéinkbe;, ll 
munka. Ezeket a· nyersanyHgokal is sa
ját muzdonyai\·al é$ koc,ijaival fu\ a
rozla. 

A felszabadulás utáni idökben lehái 
a halaim-as Szo,•jdunió hijs hacl,;crcgc 
biztosította , asúlunkon a forgalom. a 
személyek és áruk fuyarozási1nak meg
indulását, ezért soha semmiféle el len
szolgáltatást nem kért, annak elle
nére, hogy a vasút az 11!�:;oklol és· a 
fu\·arozlatóktól a meneldijal. i l l etőleg 
'fuvarozási díjat be,zedle. Ezzel hozz.i
járull ahhoz, hoi;y a kezdeti nehézsé
gekkel küzdő MAV a befol y11 fuvarn
zási díjból fi zethette a vasút dolg,,
�tlit. 

Az élelmiszerek és iparcikkek szál l í 
tá.,.ának megindításahoz a Szovjetunió 
saját moulony- é� kocsiparkjából egész 
szerel\ é11yl bocsátott rendelkezésfrr ikre. 

Nagy segítség- volt számunkra az, 
hogy soronkh·ül hazaengedték a hi1d-

A fQ" VA' ROS 1 m ii\'Pklek során fogságba esett mér-
ni\ki\ket ,  míiszaki értelmiségieket é, , . .  , , 
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me""i<1dilha l t1tk. 1 Hasonluan a vasuthoz, segiise'l'et 
1 945--46 és 1 946-47 telén a Szóv-

1

1,,·ujlnlt a fel<zahaditó Szovjet Jfadse
iet Hadsereg _mijs. za

.
k i  CSi!pa,ai íel it1é!- rPg a . fő'.áms \'i! lamoskiir. l�ke_d�sének 

heletlen srg1b,·g-et nyuJtoltak srn- h<"l·yr�alhtasa teren 1s: Netkul uk az 
munl;ra az idPigl�nes hidak i�g- és i"d iá�p il�si muni-.í,hoz hozz� sem kezd-

dőbe menjenek. A romok el!akRrít.ás�• 
hoz segítséget adtak, szabad mozgúst 
biztos_ito,lak dolgozóinknak, hngy 
azok teljes• l}iztonságg.a !  •do!g-ozlwssa
nak a púl1·albtek hel1reállít;ísú11 
:-.:agy felentősége vóíl annai; is, hogy 
sok helyen élelecw'Jlel is ellátt.ík dolgo
zóinkat. 

A hatalmas Szovjetunió dicsc5séqes Szovjet Hadsereqe mar felsza�dításunk 
első napjaiban segitséQűnkre sietett. A hc5s szovjet katon.ik teremtettek össze.. 
kőttetést a Duna két partja között. hoqy meqi11clulhasson a:z élet. Kénl.inl< a 
déli összekötő vasűti Dunahidat ábrázofja. amiht az · elsö szerE'1vények eQytke 
„lépésben" áthalad az ideiQlenes hídon. hogy iparcikket · viqyen a: nélkUlöz6 

vidéki lakosságnak. 
ár\'édelménél, melyet akkor, a még hellünk \"Olna, mert a fel 'nem rab
elégtelen ielszerelésünkkel semmikép- bant bombák. lövedékek és a szert'.e
pen sem fudlu1rk rnlna ellátni. Ezzel szél he, erö tank- és gytironcsok n�m: a hős Felszabadító Hadsereg lehetővé csak akadályt, de él#veszé!yl is 1·elenletle. hogy újabb veszedelmes károk-
tól mentcsü l jünk és azl, hogy a vas- leltek dolgozóink sz·ámára. , A hős 
úti forga lon'I kiszélesedjen és ezzel ha - szovjet katonák életük veszélyezlelése 
zánk újj,,épílése kezdetét vehesse,· árán ilszlítollák 1neg lelepeinkel a lő-

A SZOVJET HADSE�EG á l l ította szermaradványoktól és már •a fclsza
helyre távíró, távbeszélő, , i l lamos ha- badulás első napjaiban őrséget á i l i 
harangjelzö stb. berendezé&eink légveze- toltak pá tyaudvaraink elé, nehogy az 
lékeit is. A különböző harci cselekmé• értékes és  akkor meg püfolhatallan 
nyek kövelkezlében földön hernrö íelszerelési tárgyak, aHyagok veszen
Yas- és bronzhuzal vezetéki anyagból, 
fáradsága! nem ismerve. úi távközlö 
vonalakat épített. Gondoskodott arról 
is, hogy a vonatközlekedés megindítá
sához elengedhetetlenül szükséges láv
beszélő, távíró.készülékkel az iize
met felvehessük. Számos vona l unkon 
úgynevezett dispatcÍ1er távbeszélő be• 
rendezést létesített, melyek azelőtt jó, 
formán lel iesen ismeretlenek voltak a 
MAV-nál .  A re11dszeres vonalforgabm 
megindulását elsősorban ezek a dis
patcher-vona lak !ették l ehetővé. 

A felrobban!olt pií lyákat helyreál l i
totta és a legszükségesebb védÖjelző
és bizlosítcibrrendezéseket is íiz�mbe
�elye�te .. K�lönösen az ország északi 
es ke,e11 reszem tett 'ezzel a Szovjet 
Hads�reg. igen nagy szolgálatokal. 
Hozzaseg11ette a MAV-ot rádiólá\'író
berendezései újjáépítéséhez és üze,nbe
helyezéséhez. 

összefogásunk ·é� mcgfesz ile!t mun
kánk azonban nem lett \'olna  ele
zendő !,,iiziekeclé.,iink megindítására. A 
S?.�nhiány akadá lyozta az áramfei!esz
!fsl. Kispest szovj<!t parancsnoka és a 
iövúos akkori tiarancsnokhelye11e:;e: 
Popusui/i, \'a lamifÍt a budai keriiletek 
szovjet katonai para nc·snokoi magu-

' ké1 á tetlék_ a , árosi. közkked<i.s iig,·ét 
és Tel'ietové fflt�� l'iögi·-h"'drr;,1a1 kis
pesti útamfejléstl:o 1e lépe és az Elek-
1ro111os Míink za>iarta lanu l  megkap
hassák az áranr· clií;i l l ításához szüksé
ge� szfnmennyiséi;i;t. 

Amíg a vonatok • a kellő mennyi
s�gii .')zcnct. OCJ--0. tu�;tEtk );_ ls�i\11ita� 
tani Budapestre, ,addig szovjet ha
jó� Ílozták a szenet a iövárosba. 

E1mek \·olt köszöt1hető. hog) 1 94:i 
ápri l is  20-án már öl ikerkocsi,a l já
ratot im:lítoitun.k , .Kispestről a '\ag)
várad-térig. 
· A kezdet: munkák a meglévő fclsö

,·ezet�ki ké,zleteket. hamar ielemész
te1l,;k. Sú11i i 1 ,:,es,höz hiánvi1ban a v i 
dél<i g:. it::a kból nem tL1dlunk to,·libbi 
anyaw·l lál�sl kápni. Ekkor ismét a 
Szo1jet Hadsereg · sjelcil segílsé
günkr<". tc11crcmi6kat boc�:,ü:lt rendel 
kezésü11kre, úgyhogy Sa lgótarjánból 
íl · i lnl(aYPZf'lé-ket, Pécsrrn p�di,:.r por
é�l lúnszigetélőket 1 tJlil'unk íelszá!Hta1ri. 
Bttdapest főv:aros közönsége tehát. 
amikor elismeréssel gú11dol a , ilrnsi 
közlekerles helyreá l l í!óira, elsősorban a 
�icsőséges \örös Hadseregre gondol 
hálával és szeretettel. 

A felszabaduás ulán az otlhonu:dól 
elszakaclr csaladok és személvek hoz
záfarlozóihhoz igyekeztek elj�lni. Az 
ostrom alatt a nagyobb városok, fő
ként Budapest dolgozói, é le lmiszerkész-

A SzovJet �fadser99 áldqzatkisz•rr, �érl módon seqftett talP,raá,llnunl ez me0mutaUc�zott az élet minthn t�·-füetéh. Képünl<ön talsül.!Vadt fol�f1.t+t� uszalyokat emelnek ki es ti.:z'.itanak mea az is..;aprá'.<:r,:tS\ 
• Jttili e ·-'- e• & a, 

ÉLJEN NÉP(!l"VK FELSZA B,:c1,D"iTáJA "i"S B1I B�Í� - A NA G Y  SZ TÁ LIN! 
- . 



A naqy Szovtetunió hös -sztahánovista vasutasainak példáfán indttottuk el a 
,.l000 tonnás" és az •• 500 kilométer.e-s'• mozqalmat, amellyel sokmillló forint 

megt_akaritást érünk el„ 

AZ· AUTÓKÖZLEKEDÉSNÉL 
1945 elején a ha'zai gépkocsiközleke

dés reményie_!en volt. A 'fasiszlák el
hurcolták gépkocsijaink nagy részét, a 
még megmaradtak im;lig az ostrom 
alatt elpuszlultal\ 

A Szovjet Hadsereg segítségünkre 
si�tett itt is. Magukhoz hívták az 
autójavító vállalatok vezetőit és meg
beszélték velük az üzemek azo1rnali 
megindítását. Boldogan sereglellck 
dolgozóink a m(íhelyekbe és halásan 
fogadták a jó meleg leveseket és ki
adós kenyéradagokai, amelyek a leg
szörnyűbb nélkülözések idejen szi'lte 
az utolsó percekben érkeztek szá
munkra. 

Az autószakma diJlgozóit magával 
ragadta a szovjet katona qagy lelke-

szét mí kaptuk meg, pedig a háború 
ekkor még nem ért véget. Megindult 
a·z újjáépítés szédületes irama. Gépko
csijaink hordták a romokat és az újjá
építéshez szükséges anyagokat. A köz
igazgatás jóformán csak gépkocsikkal 
tudta munkáját megkezdeni és megol
dani. 

Mégis kevésnek bizonyul! autópar
kunk. A Stovjet Hadsereg bérmunka 
iejében gépkocsikat engedett át és bol
dogan ment ki a minisztérium autó
osztályának vezetősége a szovjet ka
tonai autótáborokba, hogy kiválogas
sák a kis hibával rendelkező gépko
csikat. Egy katonai gépkocsi kijaví
tása ellenében egy gepkocsi magyar 
(ulajdonba ment át. Hatalmas fellendü-

Gépjármúáflomiinyunk sokezer ilyen és hasonló új qepjármúvel gazdagodott 
felszabadulásunk óta. 

sedése, munkaszeretete és a Szov.iet 
Hadsereg gépkoc6íjah·al egyidőben 
megindult a magyar roncskocsik fel-
építése. . 

/l. BARATI SZOY-JETU, 'ló minden 
�zközzel tamnga .ta a gépkocsifor
ga-lom fejleszté:s�t. A SZO\jet katonai 
hatóságok egymásután a�_ták kt '.' Jor: galmi •engedélyeket, a kozlekedesugyt 
minisztériummal karölh·e. Gomba. 
módra szaporodtak a �ehera,utól�. és 
hordták az élelmet a rnros ehezo la
kosságának. A Sióvjctunió mindez;k�n 
felül ittlévö gépkocsijainak egy reszét 
Vas Zoltán akkori polgárr.ester ren
delkezésére bocsátotta. hogy ezzel is 
elősegítse a főváros élelmezését. 

Ujabb súlyos problémák merültek 
fel. Nem volt benzin, olaj és gumi. 
Ujból segített rajtunk a Szo,jetunió, 
nagymennyiségü i,, üzernanyagd kap
tunk. A gumigyfu- • a Szo,jetunióból 
kapta az első nyersgun1iszál;ítmán�t, 
hogy megindulhasson az abroncsg) ar
tás. A Szovjet \-Jadsercg indította meg 
a lispei oJajlermclést. Az olaj egyré-

!és köYetkezett be az autójavitó szak

mában. 
Szinte hihetetlen, hogy tehergépko

csi állományunk, amely 1945 elején 
nem is létezett, a Szovjetunió jóvoltá· 
ból a �tabilizáció ideJére már megha
ladta az 1�38-as állapotot. 

A stabilizáció utáoi évben már meg
indult az új autók behozatala. A nyu
gati import azonbar mind nehezebbé 
,·ált. Az imperialisták súlyos dollárral 
fizettették meg gépkocsijaikat. E kö
rülmény rendkivúl drágává telte i,z 
autókat és más értékes n\'ersanyagok 
importjáról kellet1 lemon·dani, hogy 
dollárral fizethessünk. Amikor a gép
kocsihiány már kezdett érezhetővé 
válni, újból a Szovjetunió baráti keze 
segltett rajtunk. Anélkül, hogy az áru 
ellenértékét előre kifizettük volna, 
mcaindult a lényegesen olcsóbb szov
jet

"' 

gépkocsi import. Az amPrikai, úgy
nevezett ,,pléhmadarak" helyett a sok
kal komolyabb és hosszabb élettarta
mú szovjet személy- és tehergépkocsik 
jelentek meg utcáinkon. 

Uj tenqeriáró hajók iárJák a távon tenqereket hird_e�e népi .. államunk naqv 
eredményeit, melyeket a Szovjetunió seqltseqevel ertunk el. 

A HAJÓZÁSNÁL 
A magyar hajópark egy része akna

és bombalta•lá!�ttól elsüllyedve wigy a 
nyugatrahurcolás előf_ menekülve ön
süllyesz.téssel a Duna med1'<é�n feküdt, 
másrészt a fasiszták által Ausztria és 
Némelors1..ág ango!-amer'kai megszál· 
lási övezetébe irányították. 

Budapest felszabadítása után a Szov
jet Hadsereg csónakok és a rév átke
lési egységek beállításával megterem
tette az összekötletés.t Buda és Pest 
között. Az első napok után ezeket az 
egységeket a magyar hajósoknak ad
ták át, akik mindaddig, amig az el
süllyesztett csavargözös.öket nem si
került kiemelni, ezekkel biztosították 
az átkelést. 

A Szovjet Hadsereg aknaszedöhajói 
tisz.titották meg a Dunát a ledobott 
aknáktól, roncsok, elsüllyedt hajók el
távolításával nemcsak a hajózó utat 
bízta itatták, hanem jelentős mérték
ben hárították el az á-rvízveszedel
met is. 

Szovjet mérnökök és műszaki csa
patok segítségével és irányításával a 
magyar hajós dolgozók a kisebb köny
nyebben hozzáférhető egységeket ki
emelték. Ezzel az áruforgalom meg
indult. E kiemelt kis deregly�kkel. 
uszályokkal biztosították részben Buda
pest tüzilaellátását és a környezö 
dunamenti községekből ezekkel a ha
jókkal hozlak a romtakarítást végzó 
dolgozók rész.ére élelmet. 

KOZVETLENOL A FELSZABADU
LAS UTAN a szovjet megszálló ha
i<5ságok visszaadták a magyar kor· 
mánynak a „Tisza" nevű Duna-tenger· 
járó hajót, amely Dorog-Budapest vi
szonylatban szenet suíllitolt, ami által 
Budapest elektromos energiával való 
ellátása fokozódotl 

1946 tavaszán a Magyar-Szovjet 
Hajózási RT. alapításával kapcsolat
ban 23 hajót kapturrk a Szovjetuniótól, 
amely hajókkal már komoly kül- és 
bellorgalmat bonyolítottunk le. Ez 
gazdasági , ' etünl.. la.lpuálJításában 
hathatós segítség volt. Az anyagi se
gítség mellett szakk-epzett kiváló hajó
sokat, vezető- és műsZJ!ki embereket 
kaptunk 

A szovjet műszaki emberek �rányítá
sáv:d kiemelt csavargőzösökkel kezd
hette meg a MEFTER a személyhajó· 
zást a Tiszán. 

A fasiszták által nyugatra hurcolt és 
az imperialisták állal jogtalanul visz
szatartott hajókat csak a SzoYjetunió 
erélyes és határowlt diplomáciai se
gítségével tudtuk visszakapni. 

1946 őszén a Szovjetunió kormánya 
újabb 46 hajót adott vissza, amelyet a 
háború folyamán hadizsákmányként le· 
foglalt és amely a nemzetközi jog sze
rint a Szovjetuniót illette meg. A 
Szovjetuniónak ez az újabb, nagyielkü 
segítsége telte lehetővé, hogy a mind
inkább fellendülő gazdasági életünk 
ipari szektorának egy részét folyama
tosan el tudtuk látni nyersanyaggal. 

1947 tavaszán a Szo,·jetunió segít
ségével visszakapott hajókka,l meg
indíthattuk a Dunán és a Tiszán a 
személyhajózást. 1947 110\'emberében a 
Szovjetunió kormánya az ausztriai 
szovjet övezetben elsüllyedt 27 hajót 
visszaadta, sőt ezek kiemeléséhez mű
sz.aki segítséget is adott. 

1948-ban a Szovjetunió következetes 
baráti politikajának és segítségének 
volt köszönhető, hogy a belgrádi dunai 
egyezmény, mely a dunamenti álla
mok szabad hajózását biztosítja, 
létrejött. Az egyez.mény k;zárja a duna
menti parttal nem rendelkező impe
rialista nagyhatalmak beavatkozását a 
Dunával kapcoslatos Üg-yekbe. 

A LÉGI
KÖZLEKEDÉSNÉL 

A Szovjetunió és dicsőséges hadse
regének segi\sé11e nélkül a repii!�s 
megindítását csak a bék0szerzö<lés 
megkötése. után lel1eletl volna - elk�z
deni, de már 1945�ben 11 közforgalmi 
repülőteret é� számos sporlrepülötere• 
bocsátott rendelkezés,fr'i e, ,amelyel.;en 
segítségükkel mégiridi oltuk a_z úiiá
építési munkálatokat fienfeliil több. 
korszerű forgalmi- és taxirepülőgépet 

A •romokban hever6 f6városi vlllamoslcöztekedést Is a Szovjet Hadsore<i 
seqítsé-Qével állítottuk helyre. Ma már nyoma slnc.s a pusztulásnak. Harcalil 

villamosok siklanak -az. utcikon s szállltJák � doigozókat. 

kaptunk a szükséges tartalékalkatré
szekkel együtt. 

A modern repülés biztonságához 
múlhatatlanul szükséges rádió- és 
hírközlő berendezéseket ugyancsak a 
Szovjetunió támogatása révén szerez
tük be. 

A vidéki repülőtereken a városokkal 
való összeköttetésre szolgáló gépjár
műveket bocsátott rendelkezésünkre és 
állandó támogatást nyujt szakembe
rekben, üzemanyagban egyaránt, Kü-

lönösen nagy súllyal esik latba az, 
hogy a felszabadulást követő időben, 
amikor elektromos áramszolgáltalá• 
sunk még nem volt, vagy még nem 
volt tökéletes, szükség-áramforrásokat, 
(agregátorokat) bocsátott a magyar 
légiközlekedés rendelkezésére. 

Magyarország légiközlekedése, a ha
talmas Szovjetunió segítsége nélkül 
nem állhatna lenn, mert repülögéppar. 
kunk pótlása csaknem kizárólag a 
Szovjetunióból lehetséges. 

A felszabadulás óta 
ielmé•·hetetlen segítséget nyujiott 

a Szovjetunió 
Hosszú oldalakon sorolhatnánk a 

hatalmas SzO\jetunió és dicsőséges 
SzO\ jel Hadseregének segítségét, tá
mogatását felszabadulásunk után, majd 
az azt követő öt esztendő alatt. 

UJJAÉPITÉSONKBEN Dől\JTO MO. 
DO. mutatkozott meg a Szovjetunió 
segítsége, a kommunisták kezdemé
nyezése és Pártunk vezetése. Ha ered
ményekről beszélünk, csakis ezekkel 

eredmények a hároméves terv alan, 
amikor nemcsak termelésünk, de élet
színvonalunk is meghaladta a háború
előtti \iszonyokat. 

A hatalmas és győzedelmes Szovjet,, 
unió nemcsak anyagi eszközökben segí
tett bennünket, hanem átadta gyakor• 
lati tapasztalatait, szlahánovistáinak 
példaadó munkamódszereit népünknek, 
közlekedésünknek, s csakis ennek se-

A oolqári és sportrepülés ts úliáéledt naqy barátunk. a uvözclmes SzovJetunió 
seqitséqével. Ezüstös gépmadarak közlel<ednek vidéki városaink között. 

az eriikkel számolva érhettiik el hatal
mas gazdasági és oolitikai gvözel
meinket. Hasonlóan elévülhetetlenek eb
ben a győzelemben a munkásosztály 
érdemei, a dolgozó paraszlság és ha
ladó értelmiség eredményei. 

Ujjáép;tésünk sikereit külföldi se
gítség nélkül, a Szo�jetunió. a n�pi 
demokráciák segítségével és saJaE 
erőnkre támaszkodva értük el. Hatal
mas mértékben emelkedtek ezek az 

gitségével fejlődhetett ki hazánkban a 
szocialista munkaverseny. így vált le
hetővé. hogy közlekedésünket korsze
rűsítsük, megindítsuk a „2000 tonnás" 
és az „500 kilométeres" mozgalmat és 
kialakítsuk a szocialista közlekedés új 
embertipnsát. 

Mi, a közlekedés 220.000 szervezett 
dolgozója méltóak leszünk a nagy 
Szo,·jetunió és a dicsőséges Szo,·jet 
Hadsereg értünk hozott áldozatára! 

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWIII llllllllllllllllllllllllllllllllltlNllllllllllllllllll!llllillllllD 

Ez is a Szovjetunió segítsége 

Dráqa Sztálin elvtársvr.2< 70. születésnapfán indult el elsö útjára a föuaros 
do1qozóinak !<edv�nc ki:lz1'?1-cedési eszl-cöze: a •• trolibusz''. Ez is a Szovjetunió 
ser,ritséqe, támoqatása révén került hozzánk. hogy eqyre növekv6 közlekedési 

qondJainkon könnyítsen. 
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Egy hón ap alatt 
háromezer 500-as szerel,·ény 

Március 25-en, szombaton ünnepélyes kUlsóséoek között indult e l  a 
háromezredik 500 km-es szerelvény. A feldiszltett szerelvény elfnditása el6tt 
Imre József elvtárs, a Vasútpolitikai OszU:ly helyettes vezet6Je tartott besztitet. 

- Ma eov hónapja indult el hazánkben az $00 km::es mo�alom - mon
dotta és ma már a vasutasdolqozók lelkes munkáfa kovetkezteben elérkez
tünk a háromezredik 500-as vonat indításához. Az április 4-t nemzeti 0nn!" 
Jeqyében meqindult 500.as mozqalom hiven fejezi ki a vasutas . doloozok 
hál4Ját és szeretetét a �Zovjetunió, a felszabadító Szovjet Hadsereq iránt. 

Prieszol József elvtárs, a közlekedési- ,s postaüqyi. minisztérium állam. 
titkjra arról beszélt, hogy eqy hónappal ez:el6tt sokan ketkedtek e n .. �avlelen
t6séQü mozoalom sikerében. Ma a maqyar vasutascik már azzal bUszkélked• 
hetnek haqv a háromezredik SO&i!as szerelvényt indították el, 

Ba0

lról Jobbra: Imre József, Luk.ics Péter és K"to11a József efvUrsak. 
A 3000..ik 500-as szerelvényt Katona József m„ vezet.S, ZavaQyel Sándor 1161 
Slio József fllt6 elvtarsak továbbitottilk. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllllla 

Takács Pál marós : 

Április 4-re háláDl jeléül 
a n a g y  S z o ,, j e t u n i ó i r á n t  

beiejezeDl ezé,·i ter,'eDlet 
„T. Szerkesztő Elvtárs! Közeledik 

11 nagy nap, ápri l is 4-e, mikor meg 
kell mutatnunk érzéseinket felsza
badítónk, a d icsőséges Szovjetunió 
és annak bölcs vezére, Sztálin elv
társ iránt. 

Április 4-e, amely a maga teljes
ségében tárja fel előttünk öt év 

nagy győzelmeit, a jövő nagyszerlÍ 
perspektíváit, há lánk és szeretetünk 
kinyilvánitása mellett, egyben a 
békéért folyó harc ünnepe is. Fi
gyelmeztetés az  imperialisták szá
mára, hogy mi lyen sors vár rájuk, 
ha a béke eröi, a legyőzhetetlen 
Szovjetunió el len merészelne tá
madni. Figyelmeztető számunkra, 
a dolgozó m,igyar nép számára, a 
magyar közlekedés szervezett dol
gozói számára, ho11van l�tték tönkre 
hazánkat a fasiszták, hogyan sza
badított fel bennünket nagy bará
tunk az elnyomás al61. Figyelmez
tetés arra, hogy csak a hatalmas 
Szovjetunió mellett á l lva biztosít
hatjuk függetlenségünket, szabadsá
gunkat, békénket. Figyelmeztető 
arra, hogy mit jelent számunkra a 
Szovjetunió és a népi demokráciák
kal való szoros szövetség. Megmu
tatja, hogy miért szüks�ges a hon
védség fejlesztése mellett a munka
verseny kiszélesítése, a Sztahánov
mozgalom továbbfej lesztése a béke 
megvédése szempontjából. Figyel
meztető arra, hogy ifjúságunkat 
döntően a szocialista hazafiság és 
proletárnemzetköziség szellemében 
neveljük. 

Nem utolsósorban ·azonban ápri l is  

4-e az éberségre f igyelmeztet ben
nünket, arra, hogy fokozzuk az  
éberséget minden területen. Sike
reink mellett ne becsüljük le az el
lem,ég erejét. Harcoljunk következe
tesen a kapita lizmus gazdasági és 
ideológiai maradványai ellen. 

üzemünk, az Eszaki Járóműjavító 

NV dolgozói átérzik ennek a törté
nelmi napnak a jelentőségét. Va la
mennyien i gyekszünk, hogy még 
több és jobb munkával, új kezde
ményezésrkkel minőségvá l la lásal, 
új sztahánovisták nevelésével bizo
nyítsuk hálánkat felszabadítá
sunkért. 

A magam részéről felajánlottam 
és be is fogom tartani ígéretemet : 
ápril is 4-e, hálám jeléül a nagy 
Szovjetunió i ránt, befejezem ezévi 
tervemet. 

Megfogadtam Pártunk, szeretett 
Ráko:;i elvtársunk szavait, harcolok 
a bürokratizmus ellen és ugyanak
kor kritika és önkritika a lka lmazá
sáva l megvizsgálom munkámat, ki
küszöbölöm a hibákat és azokat a 
hiánvosságokat. melyek akadályozói 
lehelnc-k a még na11:yobb teljesít
mény elérésének. 

Éljen felszabadítónk, a hatalmas 
Swvjetunió, a vi lágbéke őre! É ljen 
Sztálin elvtárs, népünk nagy ba
rátja !  El jen a dicsőséges Szovjet 
Hadsrreg! Eljen győzelmes Pártunk 
és a mi nagy tanítónk, Rákosi elv
társ! 

Elvtársi üdvözlettel: 
Takács Pál sk. marós. 
Északi J áróműjaviló NV 

P1ner e111trs, 
úl szt1hin11lsténk 

300 százalékosteliesltménnyel 
ktszll a ■agy napra 

Az Észáki Járómüjavító NV szta
hánovista dolgozója Petter István 
fúrós. Havi átlagteljesítménye 300 
százalék. 

Petter elvtárs a sztál ini -műszak 
óta á l landóan 200 százalékon felü l  
teljesítette munkáját. A sztál in i 
műszak a latt 525 százalékot ért e l  
és most az a célja, hogy - a sztá
l ini-műszak tapaszta latait felhasz
nit lva - az akkor elért eredményét 
á l iandósítsa és túlteljesítse. 

- Legnagyobb nemzeti ünne
pimk: felszabadulásunk méltókép
peni megünneplésére 20 száza lékos 
munkateljesítményemelést ajánlot
tam fel, - mondja Petter elvtárs. 
Ezt a felajánlásomat azóta már tú l 
is teljesítettem. 

- A szovjet sztahánovisták pél
dáját követve újításokkal és a 

munkamódszerek észszerűsitésével 
igyek�zem teljesítményemet tovább 
fokozni. Egyik újításom a rúgó
hevederek fúrásának meggyorsítása 
egyszr>ríí készülék segítségével. 

- Szaktudásom nem rejtem 
véka a lá! Ujításaimat, munka
módszereimet dolgozótársaim
nak is áladom, s ma már a 
műhelyünkben dolgozó fúrások 
átlagosan 160 százalékot telje• 

sítenek! 

- Szemináriumokon és külön
böiő brossurákból megismertem a 
Srovjetunió Sztahánov-mozga lm;it. 
A 57.,iviet sztahánovisták pr-jája 
lelkesít�tt engem is, amikor meg
értve f'ártunk felhívását és úlmuta
t ií�;ít. én is a Sztahánov-mozgalom
ho:t c�i>tlakoztam. Pártunk irány
mutatása átsegitett bennünket a 
ke1deti nehézségeken és tanítómes
terünk, Rákosi elvtárs bölcr veze
tése pedig biztosítja számunkra a 
siker t :  az új. szocia lista Magyar
,1rs1.ág- felépítését! 

Petter István sztabánovisla fú ró� 
az eimú lt napokban már 420 szá
za lékol teljesített. 

Dolgozóink február havi 
újitásai közel 1 mlllló forint 
megtakaritást eredményez

nek 

A .Közlekedé�- és Postaügyi M:

nisztérium Ujtási Osztálya most 
adta ki a február hóban benyujtotl 
újí tásokkal kapc olatos jelentését. 

Ezek szerint fehruár  hóban 801', 

VASUTASOK 

Zemlényi Gyula ívhegesztő (E.szaki Járóműjavitó N V) 473 
P ásztor András műszerész ( " " ) 450 
Farkas József hegesztő ( " ,. ) 435 
Sándor Pa.l hegesztő ( ,. • ,. ) 4 12  
Lugosi Ferenc öntő (Szolnok Fűtőház) 4 1 1 

Takács Pál marós (le.szaki Járóműjavító NV) 387 
Szilfai József hegesztő ( ,. ., ,, ) 384 
Nyitrai JózS<Jf kazánkovács (Szolnok Fűtőház) 382 
Gula István esztergályos (le.szaki Járóműjavító NV) 375 
J(ovács Sfodor esztergályos ( ,, ,, ) 375 

Telekes Zoltán fúrós ( ,. ,. ,. ) 371 
Molnár lstv.n eszifrgályos (Szolnok Fűtőház) 370 
Te<leki Ferenc fúrós (Északi Járóműjavító NV)  360 
l(oscsisák János esztergályos (GySEV) 353 
H uszár Lajos esztergályos (Északi Járóműjavító NV) 350 
J(un Béla cserejavító (Szolnoki Járóműjavltó NV) 346 
Terenyei János c�rejavító (Szolnoki Járóműjavíló N V) 346 
Zsabka György pályamunkás (Sz.-fehérvári Omség) 346 
Meiszter Albert villanyszerelő-brigád (Dunakeszi J. NV) 343 
Peller István fúrós (E.szaki Járóműjavító NV) 342 
Bede István pályamunl,ás (Székesfehérvári Omség.) 342 
H orváth Ferenc villanyhegesztő (Debreceni Jármj. N V) 342 
J(amplc� István kazánkovács (Tapolca Fűtónáz) 332 
Vizi Lajos cserejavító (Szolnoki  Járóműjavitó NV) 331 
Fellner Mátyás k őműves (Bpest, Józsefvárosi Omség) 327 
I gnácz József mázoló (Szolnoki Járómű javító NV) 325 
Dobó István mázoló (Szolnoki J áróműjavító N V) 325 
Csabai János c:serejavitó (Szolnoki Járóműjavító N V) 320 

SZALLITOM UNKASOI( 

Bárdi Andrá9 
Miron Sándor 
Markó József 
Körmendi József 
l.andesz Gyula 
Kukucska Pál 
Hadnagy István 

százalék 

(Tűker NV. 19. sz. telep) 430 
(Tűker NV. 19. sz. telep) 394 
(Tüker NV. 1 9. sz. telep) 386 
(Tüker NV. 19. sz. telep) 385 
(Tüker NV. 1 9. sz. telep) 367 
(Tüker N V. 1 9. sz. telep) 345 
(Tüker NV. 19. u. telep) 335 

H A JOSOK, J(ll(OTöMU NKASOK Sl&izalék 

Gerö „200-as brigád" (Magyar Nemzeti Szabad Klkötö) 382 
Vargyas „20Q-as brigád" (Magyar Nemz. SLab. J(lkötó) 286 
Szücsi „200-as brigád"' (Magyar Nemzet Szabad J(ikötő) 258 
Torma Lajos lakatos (Balatonfüred, Hajógyár) 254 

Szekttes Mihály hegesztö ( Balatonfüred, Hajógyár) 254 
Scharf József hegesztő (Balatonfüred, Hajógyár) 254 
Geipl !(álmán hegesztö (Balatonfüred, H ajógyár) 254 
Jurena Lajos here.sztő <Balatonfüred, ha.jógyár) 254 

GEP JARMOVEZE TóK · 

Be�e Illés seirédmunkás 
Dobos István gépjáművezető 
L.endler Gyula taxi gépjárműve· 
Kupi l�tván hegesztő 

Hallai Gyula autószerelö 
Cserven Karoly kovács 
Kovács Vilmosné kannatöltő 

KÖZLEKEDÉSI ALl( ALM AZOTT A K  · 

százalék 
327 

1 03.000 k ilométer 
223 
317 
281 
220 
209 

"Záz.alék 
Szatmári Miklós brigádja (Főváro.5I Vasútépítö J(V) 
Darnyik-brigád (Pálffy Főműhely) 
stadler-brígád (Fövárosi Vasútépítő J(V) 

újítást nyujtottak be, ebből 1 79 j a•
'--------·---------------------' vaslatot fogadtak el .  A február hó-

Deák Piíl (Ferencv·áro�i Pályaienntartási Fömühely) 
Németh László (Ferencv. P ályafenntartási Fömúnely) 

297 
220 
1 98 
162 
160 

ban megítélt díjazás forintértéke 
70.674 - a várható évi megtakarí
tás forintértéke pedig pontosan 
907.930. 

A benyujtott javaslatok megoszl á  
sát i l letően a következő a helyzet 
495 javaslatot a vasutasok, 1 5 1 -et 
a közúti közlekedés dolgozói, 27 -et 
a hajósok, 1 35-öt pedig a gépjármű
vezetők nyujtottak be. 

A javaslatokból 84 vasutas, 21 
közúti közlekedési dolgozó, 6 hajós 
és 68 gépjármüvezető újítási javas
latát fogadták el. 

A megítélt d ijazásból 43.628 lo• 

rintot a vasutasok, .J.722 forintot 
a közúti közl\!kedésiek, 5220 forintot 
a hajósok, 1 7. 1 06 forintot pedig a 
gépjárművezetők kaptak. 

Ami a várható évi megtakarítá� 
eloszlását i l leti, 621 .98 1 forintot 11 
vasutasok, 60. 1 95 forintot a közúti 
közlekedés dolgozói, 76.400 forintor 
a hajósok és végül 1 49.374 forintot 
a gépjárművezetők á ltal benyujtott 
újítások után ér el nem;;etgazdasá
gunk. 

MOLNAR VINCÉNE ELVTARSNO
NEK, RACALMAS, E R ZSEB ET·TER 

372. Mindkét levelét mel(kapluk és 
abban fo11lalt kérelmét sür11ös elintézés 
vél(ett mel(küldtok a Budapesti MAV 
l11az11atósá1t" Vasútpolitikai Osztálya 
vezetötének, Benkovits De:iső elvtárs
nak, aki intézkedni fof panaszának 
orvoslása iránt. 

Várhegyi Ferencné fúrósnő: 

Fela_ján lásommal és újításommal fejf>zem 
ki  hálámat a fe' !-zabadHó Szovjet Hads.=-reg 

és szeretett Sztálin elvtársunk iránt 
,,T. Szerkesztőség! A népi demo

kráciában, nagy. újjáépítő munka 
közepette én is megtaláltam és el
foglaltam a magam helyét. 

Mull év augusztusában kerültem 
az Eszaki főműhelybe, mint furósnö. 
Azóta a Ifi/A osztályban dolgozom. 
70 százalékkal kezdtem és fokoza. 
tosan eljutottam a /05 százalékhoz. 
Minden fúróslársam és én egy da
rabig megálltunk a /05-110 száza
léknál. Ereztem magamban annyi 
erőt, ltogy ezt a 105 százalékot 
emelni tudom 130 százalékra. Ezért 
versenyre hívtam a főműhely összP.< 
fúrósait. 

Kihívásom után munkatársaim 
sorra eljöttek megnézni azt a bátor 
asszonyt, aki versenyre hívta öket. 
En nem tudtam elérni csak 145 
százalékot, munkatársaim közül vol
tak olyanok is, akik a 400 százalé
kot elérték. Nagy örömömre .�zo/gált 
mindenesetre, ho11y egy nö kihívása 
ösztönözte őket arra, hogy ilyen 
maflas százalékot elérjenek. 

U jításommal igyekeztem a munka 
l menetét pontosabbá tenni. Ezzel 

teljesen ki tudom küszöbölni ·a se 

/ejtet és csökkentem az önköltséget. 
Ujításomat 150 forinttal jutalmaz. 
lák. Aprilis 4-re 30 százalékot aján
lottam fel és egy újabb ujításom 
<Jan, amit felszabadulásunk ünne• 
pére szeretnék átadni, hogy ezzel 
is előbbre vigyem az ötéves terv 
sikerét 

Felajánlásomrnal és ú.iításom
mal fejezem ki hálámat a fel• 
szabadító Szovjet Hadsereg és 
szeretett Sztálin elvtársunk 

iránt. 
Az imperialisták lebombázták � 

1,1nkrefették otthonomat. de népi 
államunkban. megtaláltam a lehető
ségét annak. hogy ezt újra felépít
sem, mert a Párt, Rákosi elvtár
sunk vezetéslmel kivívta o. nók 
egyenjogúságát. Mindmlun.ek al
kalma van. dolgozni és mindenkit 
munkája szerint jutalmaznak. Ot. 
éves teroii11k nagy lehrtóségeket tár 
elénk. Munkámmal is harcolok a 
békéért és a szocializmusért! 

VARHEGYI FERENCNE s. k. 
fúrómö, Vili/ A osztály 
Eszaki Járműjavító NV 

SZT""\l,IN ÚTJÁN!, RÁKOSI �IÁTY1Í.S VEZETÉSÉVEL ELŐRE 
AZ ÖTÉVES 'l'ERV SIKEHÉÉH'l, ! 
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A Vasutasot és Hajósok Országos s· ZTAA ,i,;,.' 11..10v1 STA. Szak�zeryezete március 22-én, a ma- � 1"1111111 
· 

gyar �µohá'OQlrist-a vasutasok és e-i:évi • • , 

m(iszak gépeipek jó ,ré:;ze vlilanyfény 
mellett kibasznála'tlanuI' ,íll. 

l(ossulh-dijasaink tiszteletére vacsorá-
�s K" O' SSUTH DIJAS 'VASUTAS. OK Yal. egybekötqtt össze jöve!�!� rend�zett. 1:: . - · ·, 

Ezen az összejövetelen a szakszerve'.. t �  

Pozsonyi Mihály elvtárs, a MAV 
lstvántelki Járómüja,·ító NV sztahá
novistája elmondotta, hogy december
ben a kovács szakmában 120 száz3'é
kot értek el, januárban már 130-at, a 
február 20-í k.értékelésnél pedig már 
143 százalék volt a kovácsműhely át

zet központi vezetőségét) -kívül, részt. •. 
meg 1...,0{V'J'e'le.,;"e a· e..,.. h

. kszervezet K özt>nn_ tiában vett Rózsa\·ölgyi József · elvtárs, a V(.,,J,,_,, /,4 J J.:...U, 
r,� • v :,· 

Vasútpolitikai Osztiily Pártszervezeli 
Ak:_

.

sztály�na� vezetője és Csanádi 

l 

tonnás"-mozgalom megindírója hosZr ·Gyorgy e,vtars, az Allamvasutak ve- szabb beszédet mondott. Beszéd-�ben zérigazgatója is. visszapi l:.antást nyujtot\ a „2.000 ton-Végh Lajos eivtár5, elnök me!eg 11,ís"-mozgalom elindítására és ki · szavakkal üdvözölte a szakszervezet emelte, hogy Iva,i B/inov szovjet sztakedves Yendégeit, · a hős szovjet szta- hánovista mozdonyvezető _példáját köhánovisták köveröit. vette és feladatul tűzte ki a 1 00  Beszéde tO\·ább; során Végh elvtárs e'egytonnaki!ométerre eső önköltségelmondotta, hogy ez a ta lálkozás sor- csökkentést. ' ban a ha.rmadik és a-zt a célt szolgálja, 
hogy áta djuk tapasztalatainkat. n1eg
tárgya:juk azokat a prob!émákat, ame
lyek megoldása útján még jobba n 
előrevihetj ük a szocialista munkaver
senyt, a szocialíz,mus mielőbbi meg
valósítását. 

Végh elvtárs hivatkozott Rákosi elv
társ február 10-i besúdPre és önkri
tikaként említette meg, hogy ezeket a 
megbeszéléseket a Vasutas Szakszer
,ezet másfél esztendeig elhanyago:ta. 
Beszéde végén megemlékezett azokról 
a szaktársakról és elvtársakról, akik a 
vasutas munka hősi halottjaikt'nt az 
elmult napokban hunytak el. A jclen
léYők megemlékezésük jeléül felállás
sal áldoztak a hös vasutasok emlt<ké0 

nek. 
Utána Lengyel József �Jviárs. az 

„500 kilométeres"-mozga:0111< efinditója 
szólalt fel, Hangoztatta, hogy a mun 
kásosztály legjobb fiai, a doigor,ó nép 
legjobb fiai a mufüal eUentétben· ij 
munkájuk után érdeml ik ki a leg
nagyobb és legsz,ebb kitüntetéseket, 
majd hangsúlydzia, hegy azt a lehet&
séget, hogy a magya r sztahánovisták 
összeülhetnek közös megbeszélésre ba
ráti körben az orszái.- minden részé
ből, azt 

a hatalmas Szovjetuniónak, a di
csőséges Szovjet Hadseregnek és 
Sztálin elvtársnak, Pártunknak és 

l{ákosi elvtársnak köszönhetjiik. 
Kon:mun:st a becsüietlel át fogom 
a dni a munkanmdszereimet - mon
dntta többek között -, hogy könnyít
sek dolgozótársalm munkáján s 
előbbrevi·ve a sztahánov'-sta-mozgaJmat 
hozzájáruljak a SZQ!l!alizmus megvaló
sításához. 

Ezután az ú1iiások körül tapasztal 
ható hibákról · beszélt. E'mondolta, 
hogy sokan vannaR még, akik akadá
'lyozzák az újító-u,iozgalom ldh;j löd :-• 
séf. Még a mult év júniusában beadta!' 
egy 540.000 forint értéknek m�gfe1 el_o 
és megtakaritást jelentő újitást. Mar 
5-6 tárgyalás is lezajlott ebben az 
ügyben, majd arról értesíte,tték _az ér
dekeltet, hogy „hivata lbol k1 van 
adva". Nézetem szer;nt az a helyes, 
hogy ha valamit kiadnak, akkor azt 
vezessék is be. Még a ma i napig sem 
történt intézkedés ebben a z ügyben, a 

Vasútpo:i l '!rni Osztály segítségét \'et
t iik igénybe. Pártunk mutatott rá, hogy 
.,zt az újítási vezessék be. 

f,e11gye/ elvtárs elmondotta még, 
ho1v a mozdony kihasználasa komoly 
probléma az .,500 klométere;°'·mng:a
lnmnál. J gyekeznj kell a ,.gep-sovtnlZ· 
mus" letörésére. A br:gádkérdéi; na
gyon fontos ké'.dé�. _ A_ sztahánoYist�
nak nemcsak kóle'.�ssege, h0gy egye
nHeg versenyezzen, hanem önmagával 
i,- versenyezzen, adj a át üzemében 
munkamódszerei.t., ,szervezzen brigádo
kat, komplex-bfigádókát. Vonja be a 

műszaki értelm 'ségel, hw,y segítsenek 
� fizikai dolgozók11ak, .En tudom -
fejezte be l:reszé.d-él L1mgyel elvtárs -, 
ho,gy [oj!nak is nekünk s.�F,íteni„ a 
munkánkban, mert ef'vern,t erovel 
akarjuk , elemi a szo�ia l izmus meg
'"a�ósu'.á�át 

1 óth l lL  Jlm.o� : -Brieádom 
a f án) m nrvez re.,zi fel 

Tóth elvtár& a továbbiakban bejelen
tette, hogy ápril i s  4-re tett munkafe!
aján l,ását mijr befejezte. Uja bb !el
adatk!nt áprili s  3-án az „500 ki :ométe
res"-mozgalom keretén belül egy 
2.230 tonnás szere!vényt további <ok 
brigádomma l Ózdról Budapest-Fe· 

,;encvárosra és onnan Miskolcra. 
Ezen az úton alkalmazom először 
a P ányin elvtárstól tanult idömeg· 
rövidítést: vonatunkat 45-50 
km-es átlagsebességgel fogjulí 

továbbitani. 

Ez alkalommal a brigádom a PánY: n· 
nevet veszi lel. Ezzel is le akarjuk 
róni a na gy szo,·jet nép iránti hálán
ka t és szeretetünket. 

Felszabadú!ásunk ötöd;,k éviordulója 
közeledik - mondotta beszéde végén 

Tóth elvtárs. - Ezen a· napon m2'tóa n  

aka rjuk 1ei-óni hálánkat '. a .  S'i:ovjetunió ,  
iránt, a nnak bcl'cs vezére, Sztál in elv
társ icán!, hogy nekünk szabadságot 
·és !üggttlenséget a d.ö.tt és�hogy dol
gozó népünk vezetésére legjobb ma
gY.a r taajLvá ny_át. Rákosi elvtársat 
küÍdte hozzánk. 1 gérjük, •hogy felszaba
dílásunkért időt és fáradságot nem 
kimé!Ye, ígérjük Pártunknak és szere· 
lett vezériinknek, Rákosi eh·társnak, 
hogy a Sztaháno,·-mozgalmat még
jobba n  kiszéle>ítjük, eredményeinket 
mégjobban nöyeljük, hogy ez>ill�l . is 
előbbrevi gyük hazánkban a szoc1ahz
mus építését. 

A miskolci mííhelyben 
ertünk el eredményeket, 

ezek azonban 
nem eié�ségesek 

'C.sotbd' elv'fars nagyobb beszédben 

:smc't',etll! a' miskolci műhely mun ká
ját. Elmondotta, hogy üzemükben ér· 
tek el bizonyos eredményeket, ezek az 
eredmények azonba n  nem elégst'.gesek. 
A hibákról szól •a megál lapította, 
hogy a műszaki értelm·ség már tett 
helyes lépéseket a termelés fokozás� 
érdekében, ez azonban nem Jelent i  
azi, hogy munkáját beiejez.te. Előf�:· 
du It az. hogy egye& reszortvezetok 
nem vették lel a szoros kapcsclalot a 
!:zikai dolgozó!,kal a termelés !oko
zása érdekében, igy technikai ludasuk, 
magasabb szellemi felkészülts�gük nem 
jutott kifejezésre az eredmen yekben . 
Sokan nem érteiték meg a mun krv_er
senyek fontosságát a szocial izmus 
építésében. Jtt - folytatta Csorba elv
társ - kritikát kell gyakorolni úgy az 
üzemi szervezet, mint a szakYonali 
fupkc:onáriusok felé, akik nem [ejtet· 
tek ki megfelelö munkát. l(ülönösen 
vonatkozik ez a �'Zakvonalb�li fu nkc;o
nár ius�kra , ál<,ik még min di g a régi 

kapital;sla felfogáson keresz�ül nézve 
végzik munkájuk�\ és f_él ne_� u1at, J�b
ba! alkotn i .  Ezaltal [ekezo1ve, hatar· 
öreiv,! váln ak a szocial izmus [ejlődé· 
sének. Nagy h:ba még a ,·ers�nymoz
ga!om kampányszerű�ége, 'ame:y , űz:· 
münkben is  megnyi lvan ult. A, szrnltm
műszak al ait értünk el eredményeket, 
de önteltségünkben megfeledkeztünk 
Pártunk cél1dtüzéseiről és b'zonyos 

Az úi I(osstith-dijasaink 's felszól al- mértékben megállotiunk a terme!és 
tak, Tóth [ I I .  J.jnas elvtárs, a „2.000' szin\j_én�k továbbvi_t�!ében . 
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Csorba elvtárs részletesen ismertette 
a misl<0lci műhelyben elő!ordu!ó hiá
nyosságokat. Besúll a bürokratizmus 
túllengéséröl. Beszéde tovább i során 
saját munkája fejlödisének történelé't 
mondotta el a felsza-badulástól kezdve, 
majd arra kérte a szakszervezeti vezt
töke, és _a szakszolgálat jelen:évö ,·e
zetö:t, hogy termelő munkájuk megja 
víi<isa céljálxil l,hsák el a tniskolci 

műhelyt, egy 1 000-1500 kg-os lég-, 
vagy gözkal apáccsa l . 

Csorba elvtiirs után Pummer György 
elvtárs a GYSEV vontatási osztályá
nak sztahánovislája szólt az ériekez
lelhez. E lmondotta, hogy régi rend
szerű gépekkel i s  eredrn-!nyeket kell 
elérni. 1 agy elfoglaltsága mel lett is 
arra törekszik,  hogy a Szovjetunió hös 
vasutasaihoz hasonlóa·n kivá!ó szta
hánovistákat neveljen, aki szakmailag 
és ideológiai lag is fejlettek. 

Pummer elvtárs után Gáspár 'Sándor 
elvtárs, a Vasutas Szakszervezet íö
titkára üdvözölfe a magyar sztaháno
vista vasutasokat, maj{i Takács Pál 
elvtárs, a,z Eszal<i Járómüjavító szia
hánovi.�ta marása szólal fel. Be
�olt „ 1!2'�aha.novtstia. lla.nácrlrozás. 
ról, majd isme1.·tetto az ti7J6n1ill< ver. 
seny,moogalmát, majd önkritikát 
gyakorolva, a sz,,ahánoviBbák mUlllká... 
já v�a kápc.solatba.11 rnegjegyc:r.te, 
hogy 'a S2':tahánovist,á;IGiak előre keil 
lá.1ni0k a szoci11lista f.ejlödé,:, irány. 
vonalát é3 lgy állandóan újabb és 

űj&,bb feladat.Dkat kel) 
lűzniök. 

maguk elé l a gteljesitménye. A Nagy Évfordulóra 
ezt a lendületet tovább [ckozzák és l0 
százalékkal emelik teljesítményüket. Takt:ros elvtárs ezután bejelen. 

rette, .hogy felszahaduJáaunk 5.ik év. 
fordulójára, április 4.re 

ötéves tervének ei,iö évi klsmbá. 
sát betejezl. 

Ta,kács edvtárs ut,;;n LiHline,· Józ;ef 
elvt,át·s, a p:é>!s,i fűtőház szlahánovis. 
t<áj� bt:sz-.élt. Elmo:idctta, hogy a 
V&.,-<U(,as dolg-orok nem á,J]h,'ltnalk meg 
a ke2rleti sikJerGknél és meg kell fo. 
gadni Pányin elvtárs tanttását. A 
Szovjetunióban nincs kiszabva ,,iz 
idő, mikor kell a g,ipe,t főy,,vít.ás 
miatt műhelybe kil!ld<>..ni. Több mint 
100.000 krlométer · fut;i,cl, be a moz.. 
donyoik a Szovjetunióban. amíg mti
hely� kerilln-ek, Nált111Jk még mindig 
az a, helyzet, hogy minden hat hó. 
napban résztagvizsgálatra, minden 
két és félévb,,n föjavílá.sra le kel] 
á.Jllfta.:lWlJ< a mozdonyokat, 

Brlgá,dom ncvéber. ,·e1·8enyre hí. 
vom ki ar: or8mg val.aanennyi 
mw.donysz;Cmélyzetét: kl fog 
több ki\ométert lefutni anélkül, 
hogy gépét nagyobb javításra 
le ke&ne áJlit;•!lli, sőt fővir.sgá.. 
!attól· fővizsgáiatig, anélkill, 
hogy mOhelybe klilc!ijük a gépet, 

FEwké!'em az ország mozdonyvezetölt 
és fütöi •, hogy felszaboditá.sunk év. 
fordu�ójái kapcsolják össze a „2000 
ton!ll:á;,' és az „500 kl lom:teres" moz. 
galommsl úgy, hogy több kilométert 
fu�unk le komolyabb javitás nélkül. 

Szekeres Erzsébet elvtársnő, az Or
szágos Magyar Repülő Egyesület szta
hánovistái neYében üd\'özölte az össze
jöYetelt. majd ígéretet tett arra, hogy 
az OMRE műhelye dolgozói wéltóan 
fogják kivenni részüket a munkafel
ajánlásböl, hogy a maguk vona: án erő
teljesen segítsék a szoc:alizmui; éJJí\6-
sé!. Végül bejelentette, hogy a mühelv 
egy teljesen új gépet épí( fel ápri
lis 4-re. 

Erdélyi Julianna elvtársnő, a Duna
keszi Járómüjavító NV fúrósa adta át 
munka módszereit és hangoz.tatta, hogy 
csupán harmadik hónapja szakmunkás, 
de már:s átlagos 222 százalékos telje
sítménynél tart, ame;yet aprilis 4 -re 
250 százalékra fog ielemelní. 

Lokker Antal elYtárs, miskolci fütö, 
sztahánovisla Kossuth-díjas beszédé
ben kiemelte, hogy minden sikerünket 
a nagy Szovjetu niónak köszönhetjük. 
Fr.lszólalása további részében hiányos
ságként eml ítette, hogy sok mozdony
\·ezetö ya n , aki nem beszéli át !íitőiv�l 
és nem mutatja meg a gépen vég
zendő gyakorlati munkát. Fogadalm1t 
tett, hogy ápril is 4-re telt felajánlásu• 
ka t maradéktala nul elvégzik. 

Városi István eldárs, a Felépít
ményi és Va sanyagjavi!ó XV sztahá• 
novistája besa;ámolt üzemük te'.je5íi
ményéről. Elmondotta, hogy Ráko,;i 

Rózsavö'�vi József elvtárs : A sztahánovista járjon élen elvtárs beszéde előtt átlagos teljesit-� J  • ményük 134 százalék volt. Rákosi elv• az április 4-i felajánlások minfüé�i m�;avításáért társ beszéde a dta meg a lökést, a Ien-
Utána Róz5avö-lgyi Józ,•f elvtárs, 

a. Va.sútpoliilikai OMltály Párt�zerve
zeti Al�ztá,lyán-alk verei.iíje üdvö. 
zőlte " sztRhá,novistákat. B�szé<\é'i>en 
•kiem„lte, hogy száz év VMúti. nor� 
m�ját döntö.ttik meg. Az ápri\15 i., 
foln;ié.nJ.ással kapcsol1l.tbm megáHa.pi. 
tottJI., hogy nt szép ered•nényekkel 
tei,iesitik a. vasutas dolgozóK _azon. 
bart c,;ak me,nnyiségileg - mmőSégi. 
leg vannak hiányok. 

R,5zsavölg,yi elvtárs .a tov4bbiak. 
ban ha-,gsúlyoz..a, hog'Y közelebb 
keH v<ln:nl a Szt.ahánov.mozgalm•t a 
Pánlioz. A Sztahánov-mo1.gal= 
nem önoél, a pártszervezetPknek 
egyre jnkább foglalkoz:ii kell 11, 
mtmkavei-senyekkel. ltt is vannak 
hib,á,k mert a dolgozók nem k"'resik 
fel prob)J{m'li.l:kk-il a Pá.r,ot é,\ nem 
táirják fel a Sztahánov.mozgaiom 
nehézségoi1 . Sok helyen ni:l.C.S " 
munka. fotyamato;Bá,ga biztosítva. A 
€Ztahá.novisták feJa.data, hogy tel. 
szfnre hozzák a hiányos..ságok�t, . a 
t�mne'és szük kerP.sz.met&eteit es 
tá,jéko2,tassá,k a helyi pti.rbszerve7,t>tet 
róla Ha a mozgalmat közelebb tud. 
juk

. 
vinni a �ai problémákhOll, 

nagy mél"\lé:kb';m fog fejlii<bi a moz. 
gallOm. A szsk..s:zervezetet pedig _kö. 
zclebb kell Vinni a dolgozókhoz, JOb. 
ba n kell a sza,kszerve:ze.; veze töknek 
a. sz!aMrtovis1ákra támaszko'.lni. 

Ró:Jsa,vöZgy;. el�rs a sz.t.ahálnovls. 
ták elsőrendű feladatául jelöhe meg, 
ihcrgy . ., ,pá,rtlszerveze1ekkel kaO'öltvo 
!küzdjenek a· v.asúl=iál meg-bujt 
rea1kció ellen. 

Felsza,baduLásttnl< eml:é'lrunnepiwel 
bpcs<>latban R6�savölgl{i ;?lvtá,rS 
kifogásolta, hogy a va„uta..;; dolg�zó!t. 
nalk csupán 41 százaléka va.Jla.It 
konkrét felaján1Ast. A teJa.já_n�5;°'� 
jórésze meony:iség,i és nem rru::iosegi 
fola.jánltti.a. Itt komoly" lemuadiíst 
kell behozni. 

Beszéde további során elmondott:<· 

Járómiija,vitó sztahánovistája beszédé· <lületet a rra, hogy a áttörjék a terme• 
ben tapasztalatairól s.zámolt be. majd lés frontját I smertette a m[íhely ne
i smerteite az üzem munkamódszerét, héz munkáját, majd a sztahányvisla amellyel ma már olt tartanak, hogy a mozgalommal kapcsolatban beje!en-brigádok átlagos napi teljesitményüket .. .. . . , ,,. 1 , a felajánlott 150 százalék helyett J60 tet_te, hog'. uz

_e
muk n�pt _al.ag'.e Jesi:• 

százalékra teljesítették. Hibaként em- 1 
menye mar honavak ota 230-234 sza• 

litelle meg, hogy a beá:-lilott második :.:alék. 

Gáspár Sándor elvtárs :  

Felaiánlásunkkal is a béke táborát erősítjük 
Gáspár Sándor el\'társ, a Va utas a hatalmas Szovjetuniónak és dicsö�

Szakszervezet főtitkára záróbeszédé- ges hadseregének azért, hogy ,érjik 
ben hangsúlyozta, hogy a hiányos· hullatásával szabadítottak fe1 be11nün
ságokat elsősorban magunknak kell kel. A Szovjetunió újlípüsú ffl!bere 
kiküszöbölni a magunk munkatcrü- dolgozóink mintaképe kell, hogy -le
letén Előbbre kell vinni a terme· gyen s a Szovjetunió támogatása! 
lést és előbbrehozni az előirány- nekünk mindenben ki kell érdemel• 
zalot. A Politikai Osztály segítsé· nün k. 
géYel előbbre tudjuk vinni a terv- A kritika és önkritika kérdésé\'el fogelö:rányza10t. Meg tudjuk nyi tni a zsi- lalkozva megjegyezte, hogy a kdikát l ipeket és elö tudjuk segíten i a Sztahá- alkalmazni kell azokkal szemben , ákik riov-mozga lmat, Pártunk céik1lüzéseit. munkájukat nem \·égzik helyeserl. Be-- A sztaháno\'istáknak nemcsak jelentette, hogy a jövőben is rendsze. magasabb száialékol kell elérni - resitik a sztahánoYista ösHejöve!elemondotia Gápár eh·társ -, ha nem ket, készüljenek rá a sztahánodsták, meg kell értenü nk, hogy ez köte'.ez mert a jövőben több pn:tívumot kel l benniinket és a kitüntetések semmi· kihozni. A l egközelebbi szt�háno\·ista esetre sem arra jogo&itanak bennünket, összejövetelen már kritikát kell gyahogy „babérainkon üljünk", h_anem, korolni a sztahánov;stáknak egymás hogy tovább folytassuk a mu�kat és munkája felett, ki mi lyen százalékot mínél több elvtárssal tudatos1tsuk ezt ért el, hány munkatársát tanított meg 'I moi,galmat. módszerére. Hajtsuk végre és ha lehet Gáspár elvtárs a továbbiakban ki - teljesítsük túl munka!elaján!ásunkat, �melle az elméleti képzés fon tosságát ebben a munkánkban segits,;lgünkre P<. azt a fela datot, hogy az újtipusú lesz Pártunk, Vasúlpolitikai Oszt:í· Pmberl kineveljük. Adjuk át módsze- lyunk, s1.akszervezetünk. re,n ket és változtassuk át tudá1mnkat 
anyagi erővé. A politikai éberséget Gáspár elvtárs a m a-gyar sztaháno
niiveln i kell a termelés fron tján is. Tá- visták harmad'k összejöYetelét a hatal
mogatni kell Pártu nkat a reakció mas Szovjetun:ó, a nagv Sztálin, __ a 
leleplezésében. felszabadító Szovjet Hads�reg, Par-

A felajánlásról szólva hangsúlyozta tu nk és tanítónk, Rákosi elvtárs élte• 
Gáspár elvtárs, hogy felaján lása inkkal lésével zárta be. A jelen l éYők szűnni 
is a béketábort erősítjük. Ezért is nem a-karó éljenzéssel és ütemes tap�
u.ükséges, hogy a felaján lást tömeg- s�_!_ éltették dolgozó népünk felszabadí
mozgalommá tegyük. Ezzel tartozunk toi at. hogy különböző pro.vokáci? e� p}etyka. terjed az „500 •kilom�ea 

mozgalomról. - Itt a legk�t,111yebb 
válhazt kelI meg,edni - fejezte be 
R6;,</00ölgyi �1'1/'tál's felszólnllái!lát. 1 
- Ujabb és új)bo ef{'.dmény�ke_l, ; 
feJa.jáinlái&okkal. a normák �onté
sével váJ11CZol1.C!lt. Mi, a pá,r'sZerv�. 
z,,t és a. VasútpoNtiltai OsZtály. re. 
rikröI bi7,toaítjuJt, lipgy az ellenség-

i ne.k ezt a támg�--,á,t leszereljük és 
1 bizio:eit juk azt a helyet a mo�. 

irn,k, amelyet, a Párt jelölt ki � 
mára. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111m1111111111111111111111111111111111111111m11111 

Rózsavölgyi elvtárs után Vigh 
György e!vtárs, a GYSEV egyik szt_a· 
hánovis,táia si:ól a '. t  fel Ismertette 
mlinkamóil&zerét áz asz.talosmühely
ben, azt a munkamódszert, amellyel 

, napi. ,átlagos telje&iimén,'ét 400 száza-
, ékra fokoz la .  Beszéde végén beje'.en,; 
'e-l!e, hogy as GYSEV oo'.gozói ml· 
<Tulciíva tették a munkafe:aj�:1'.ás' moz-

i 
�almat é& a 70.!)00 forint érlékű üz.emi 

·:rela,i�nlásf,_ nem�sak;_teljesidk, hanem 
· 1()11 ()00 f>:it,nt,-0 cm· .1k tel . 

Veresi Imre elvtárs, a Szolnoki 
A ·t6város közlekedésének büszkesCqe: a trambU!iZ01< 11.aqy számban száll í tják 

a dolqozókat munkahelyükre. 



1( o Z L E  K.E D t  S ,,.,.,... 
., 

Túlszarnyaljnk és állandósítjuk 
a sztálini m.űszak eredményeit 
mondják munkafelajánlásukat túlteljes ítő üzemeink dolgozói 

Szolnok fűtőház 1-es női brigádja : 
· Teljesítményünket 118 o/o -ról 150 o/o-ra emeljük, 
hogy· kimutassuk el nem múló hálánkat Sztálin elvtárs, 

felszabadítónk iránt 
�A sztahánovista módszer nem az 

ember- ffzlkal erejének fokozottabb 
megfeszilésén, nem a munk.8s fizikai 
fáradságának fokozásán alapszik, ha
nem elve a régi magyar közmondás: 
.többel ésszel, mint erövel!" 

(Rákosi Mátyás) 

Ozemein,k dolgozói munkafelajánlási 
mozgalma mind szélesebb és sz�J.esebb 
hul lámokat vet és naponta túlteljesítik 
'ápri1is 4-i [elajánlásukal 

A Dunakeszi. Járómüjai•ító NV üze
mében Meister Aibert vi l lanyszerelő 
brigádja három fö, 3 16  százalékot ért 
el. Sz,getvári Béla marós, 300 száza
lékos teljesí.tményét akkumulátor
csukló készítésével érte el. E&zszerűs-í
tése révén egyszerre kél gépen do'.go
zik Azelőtt egy kést kellett külön
külön beállítania, most ugyanazt a 
munkál két gépen egyszerre végzi el. 
Polczár lsh·án asztalos 250 százalé
lékot. Szakál Sándorné fúrós 225, Pet
rik Mihály asztalos bri.gádja pedig 250 
wzalékot teljesített. 
' Az lstvántelkJi Járómüjauíló NV üze
mében s;nai Gábor vasöntő 294, Pin
tér Vince vasöntő 269, Bartos Jc\zsel 
esztergályos 256, K.oresz Káro:y vas
öntő 254, Oprea Joachim vasöntő pe
dig 250 százalékra teije&ítette nor
máját. 

Az /!szaki láróműjauífó N\1 üzemé
ben Pásztor András műszerész 450 
százalékot teljesített. Ezt az eredmé
·nyét rendkívül i  szorgalmával, észszerű 
munkabeosztásával és tekercs'.ebontó 
újításával érte el. Takács Pál marós 
387 százalékot ért el a munka észszerü 
·megszervezése, valamint a gép száza
lékos kihasználásával . Két-három gé
'pen do'.gozik. Telekes Zoltán fúrós 
'385 százalékot ért el, eredményét Pet• 
·ter István újításárnJ szerezte meg, 
·akitől munkamódsrerét álve-tte. Petter 
lsh•án fúrós 339 százá lékot ért el . 
Gyártási munkán, fiiggőlegesszárnyú 
·lúrógepen, saját újítási munkamód
·s�rével érte el ezt az eredmém·t. 
Multhavi át lagos teljesítménye 280 
ezázalék volt, az úiitás bevezetése 
'előtt jóval ke,,esebb volt teljesítménye. 
Szilfai József villamoshegesztö 345 
·s,záialékos átlagteljesítménnyel dolgo
zik Eredményét nehéz vasszerkezeti 
munkán xarrathegeszlésfk.kel. a m�nka 
'észl;z.eríi i:iregszcrnzésével és a mu11-
ka ;dő kihasználásával is emelni tudta 
eredményét. Kovács Sándor esztergá
lyos 375 száza lékot ért el, amelvet 
Bikov elvtárs módszerének bevezetésé
vel teljesített. 

Április 4-i felajánlások 
Sok dolgozónk már nemcsak befe

jeite munkaíelaj:ínlását, hanem azt 
túl is teljesítette. Ai, Északi Fömíí
hel1•ben G.ula István ifi-esi,tergályos 
például 50% -os felajánlást tett. Azóta 
326% -<)s átlagteljesítmény mellett 
101.4% töoblettel jPsitményt ért el. 
L11kácsi István esztergályos 70%-os 
felaj.ánlást tett, ami 140 munkaórá
val egyenlő. Atlagteljesítménye 276% ,  
többteljesítménye 5 1 .6%.  

Ezzel szemben például Zánkai Jó
isef esztergályos 10% -os felajánlást 
tett, ami 20 órával e�yenlő értékű. 
Atlagteljesítménye 100 %. Indult 
l 10.3%-kal. A március 23-i jelentés 
szerint 

indulásho,: viszonyítva 10.3 száza
lék visszaesés mutatkozik. 

Debrecen fiitöház11ál Bánhidi Gyula, 
Papp Lajos főmozdonyveeztők éf, Papp 
Gábor, Barabás János, Hajdú Sándor 
és Kribo,•ács Lajos mozd".lnyiütök áp
rilis 4-ére mozdonyukkal l0.000 km-es 
fordulót indítanak be, Budapest-Nyír
egyháza között. Mozdonyuk az 500 
km-es mozgalomban is résztvesz. A 
mozgalom lényege, hogy mozdonyuk a 
bonos fűtőházba nem áll be, annak 
esetleges javítását a személyzet a [or
dtJ:ló állomáson végzi. Ez[ a munka
lnódszert. a hős szovjet vasutasoktól 
tanulva, akarják megva,lósítani. 

Nyíregyháza állomáson Borbás Mi• 
hály sorompóör vállalta az 52 méter 
hosszú kertnek a parkirozását, köztár
sasági címer és a nagy szakszervezeti 
jelvénnyel készíti el a diszítóst vi· 
rágból. 

A pksi osztálymérnökség motorhaj
lány vezeti;íi versenyfelhívást leltek 
közzé, amelyben kihívták a MA V ösz
szes motorhajtányvezetőit április 
4-ének felajánlással való megünneplé
sére. A motorhajtányvezetök vá!lalfák, 
hogy hajlányalk kilométerteljesítmé
nyét főjavítástól, föjavításig 50 szá• 
--.- ;rnw,w 

zalékkal emelik. vagyis_ 25.000 kilo- János kocsikenők 232, Lékai István 
méter helyett 37.500 kilométerre tel jesí- kQOSikenö 290, Halász Kálmán kocsi
tik. Ezenkívül vállalják, hogy a ko- tisztító Celldömölk 253, a Budepest
csiknak kilométerteljesitményét az osz- Keleti Fűtőháznál Beri István lakatos 
tálymérnökségi és igazgatósági vá- 236, Müller Dezsó lakatos 230 szá:,;a
gánygépkocsivezetök főjavítáatól fő- likot értek el.. 
javftás'g 100 s.zázaiékkal emeHk vagyis - Túlszárnyaljuk és ál landósíljuk a 
50.000 kilométerről 100.000 kilométerre, sztálini műszak eredményeit - mond
teljesitik Vállalták, hogy 1950 decem• ják a munkafelaján!ásukat túlteljesitö 
ber 3 1 - ig a benzin- és olajfogyasztás-! Üllel11eink dolgozói. De ugyanígy véle
öt százalékk&I csökkentik. kednek azoknak az üzemeknek dolgo-

A pécsiek is bekapcsolódtak az 500 zói is, akik még folyama(osall teljesítik 
kilométeres mozgalomba és 5 10  vo!Wl• munkafelajánlásaikat. Dolgozóink lát
tot továbbítottak edtlig. Jelenleg napi ják, hogy a Szovjetun:ó segitségéYel 
60 vonatot továbbítanak. és Pártunk vezetésével milyen eredmé-

A székesfchért•ári osztá!gmérnö.'uég nyekd, győzelmeket könyvelhetünk el. 
létszámúba tartozó Zsabka György Látják a köz1ekedés újjá5zü!etését. 
pályamunkás 346. Bede István pálya- Saját maguk szemeivel látták hogyan 
m1mkás pedig 342 százalékot muta- in<lult el dolgozó né-pünk a mél�pont
tolt fel. ról, a szovjet katonák, a kommun!sták 

A Szolnoki Járómiljavító NV-nél támogatásával, l átták a hároméves 
K11n Bc'la cserejayí(ó 346 száialékol. terv győzelmét és részük lesz az öt
Terenyei János cserejavitó pemg 347 éves terv hatalmas perspektíváinak 
százalékot, Vizi Lajos cserejaví!ó 331, győzelmében is. Eppen uérl nern le
f 1<nácz József m,íwJó 325 és Dobó k.int :k öncélnak �zl ahánovis'ának ltnni 
István mázoló 326 szár.aiékot ért el. és ar.on igyekeznek, hogy a sztálini mü-

A Szombathelyi Ftitöháznál LMa Jst- sz11k eredményeit elérjék, t1•lszárnyal
vá11 kocsilakatos 3 1 2  százalékot fr\ el. ják, megszün,essék munkájukban � 

„T. Szerkesztőség! Mi, Szolnok 
Fűtőház vontatási kocsiszolgálatá
nak l -es számú női brigádja, látva 
a szocial ista munkaverseny halai· 
mas lendületét, az 5000-ik 2000 ton
nás vonatot, az 500 km-es mozga• 
lom épitőerejét, elhatároztuk, hogy 
teljesítményünket 1 1 8 százalekról 
1 50 százalékra emeljük, hogy ki

mutassuk el nem múló hálánkat 
Sztál in elvtárs, felszabadítónk 
i ránt. 

Mozgalmunkat kiszélesítettük és 

bevontuk a kocsiszolgálat többi dol
gozóit is. lgy a kocsiHsztítókkal, 
rámolókkal ,  kocsívizsgálókkal ,  la•  
katosokkal megbeszéltük, hogy a 
1 50 százalék teljesítése mel lett 

százszázalekos minőségi mun-
kát végzünk. 

A kocsik tisztítását, a,: önköltség 
ci;ökkenlését, az anyagmegtakarítást 
rmellett szigorúan szemelőtt tart
juk. A munkaiegyelmet fokozzuk. A 

késéseket megszünletjük, a munka
időt alaposan kihasználjuk. Ezzel 
segítjük a „2000 tonnás" és „500 
ki lométeres" mozga lmat. Jó mun
kánkkal hozzájárulunk a bőnfutások, 
kocsikisorozások számának leszorí
tásához és az éberség fokozásához. 

Ezen elhatározásunkat a fent el
mondottakon kivül a dicső és hatal
mas Szovjetunió sztaháoovistáinak 
példája vezeti, akik megmutatták H 
utat a szociál izmus építéséhez. 

E!ien a felszabadító Szovjetunió, 
a világbéke őre! 

Eljen a hazánkat felszabadító df. 
csóséges Szovjet Hadsereg! 

Eljen Sztálin elvtár!. és hü tanft
vanya, Rákosi Mátyá:i! 

!=:!jenek a dicső sztahámwisla 
szovjet vasutasok! 

Szabad,á2t 
5:tolnok Fútóluíz 

t .  u. női brigá.dj4. 

Rákosi Fíiliiház üzemében ffair.',í k:vnpányszerííséget és áliandósitsák 
József bognár 2R8, Szakál Lá. z!ö azl ct le 11·há 1 k .k .. .,, "" ,_ L 
koc�ilakatos 269, Szolnoki filtr,�á.mál Dolgozóink nagyon jól ruóják, h<>gy Ji re,n r .LY.L t ty 1, o,:omunRas: 
Moinár l siván Pstlergáiyos 370, Nyit- ápriJ;s 4-ének int•nkaf�Jajánlá�o�kal 
raj József kazánkodcs 382, a Hr..tvont val<i megiinnep:é.se, a dolgozók kezne- A' • 1 •  4 b • 'd 255 ül, Fíitőházrrál Baranyai Mihály kömíives ményeté;;e, a Szovjetunió iránti szere- pn IS -re nga om 70 •OS 
25S, a Püspökladányi Fűtöh:ímót tet és nregbecsülés bizonyí\fka s 

1 Gyökös Sánrlor e,pla',atos 2:18, Nagy ezért foko:wtt üte-n1ben végufl jó 'ti t 1 •  't ' 't )Oa/, J 1 • •• k István g�pl?l(afos 2,1(), Sári J;\l'OS r,1111kájuki·al, a munJ.aielajánl.;s si,e- a ag e Je S I  menye 70 -a eme JU 
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0 . .  -,to·· .-le'n ·� 1al .. �nt·�r.,�t 1 ,.T. Szerke<ztő Elvtárs! Mirólunk,
,

qzinvonal a háborúelőtlih�z visio-., •• i II. .:::- .. .:::; � � , kikötőmunkásol,ról azeléi1t a mi nyitva, milyen nagy n,értékben 
' •, • 4 b 

� • •• •- j ke<1vPlt új�:\g•Jnk. a Közlekedés, emelkedett. 
an1•1 IS -re e.e•e§§Un '.:'em i�en emlékezett meg. Mi olyan Mindezt a nagy Szovjetuniónak 

r II hából vagyunk faragva, hogy nem köszönhetjük. Eppen ezért hálánk 
.,T. J<öikk!'drs SzerkPszl{;�ég,:! _.�z ! hsj(Hs�n�I . ellmterve! í� késr.ítdliin�,

! 
1 sze;eliink dic,ekedn!, nem .Jut�at- é� . szeretetünk kifejezéseképpen !el

l sh'ii11ld:i Ji,·,·,m·iia•·ító NV ónlorl�1f• am,t apnl !s 4-re be 1s fogunk fe!ez,!.' · Jllk ' magunkat. Ogy gondoljuk, aJanlom, hogy 
nek d,, i((ozói iog a lko�tunk a Politikai Eir.�1 . _k i�ári ják az is•vánt�lki .<:nlok be�zéljent>k helyettünk JZ eredmé
Bizot,5,,g hat rozatáva l, a11t ma- meirr.alalni 8 na,:y Szo:1etunmn_ak, mek. Mégi3, e"yszercsak arra 
gunké, á lév• az üzemünk a!apszerH•i A,>i�k sz"r�•�tt. bölcs ve�e,e, S;;talm ffi;rveltiink 1d, hogt a k ikötéimunká
mcg-lárgv�lták .�7. e_n<'l �apr•rila'?t' el·.!arsnak iranturk tanl's:tott szere- sok sorba, egvmásután bekerültek 
teendőket. A muhelyb1zotlsaR'] tags�� letét. K ··-r-k 1 · .  '-, ,· . i, • · k" · -bizalmi te,-tü!ete llöbb röpgyúlé6 kere- A seiejt-konforenrián elhan1,?zott ér- a 0·. e, e ·•"?•!?2 .esegem c,mu 
WY'n tárgvalta a kérdést A mo;-.t lesz- té!.�s tapaszrnlat,,kai iiz4münkr� viszo- rovataba, mert JOI dolgoi:tak. 
utóbb Leza jlott öntö;;elejt-koni�ren.;ia 11viiv� alkalman"k é� ar edd\g lesr- .J ól e ett nekünk, mert nem kér
értél,l:s ta'!)asz[atatait les?.iirve, az m n��nh!J ilelrjt�1at\Jélmn�. �mi 4.11 tiik, munkánkkal érdemesülhink rá. 
tanakodtunk, hogy a mi régi, e:a, ull szá�a !ék volt, va..,ö11tö,1ei vonalon 2.4 
berendezé. íí üzemünkben miképpen s1.ázalékra kí•;ániuk ieszo-ítani, merl 
tudjuk selejtiinket a minimumra szo- az elavult berendezésünk ellen�re is 
rítani. Mi, öntök, s1,eretnénk a sajtó í&möntödei , oiialon 1 .33 százalék se
útján elinfi'zni, hogy a nehézipari mi- !ejtünk voll. öntőink Rákosi elvtár,unk 
ni�ztéii11rn kMölné  az öntö-ujság:hqn, szavait a Sz,ahánov-tanácsko1.ás után 
ábrákkal illusztrálva, az egyes munka· magukévá léte, e(!véni munkaver
menetck<'\, mert üzemi \ iszonrlatunk- senyben sokan megki\zelítik iis jó
ban teiie:sen más szisrtéma szerint néli.inv közül iirik hetek óta 200 s1-á
dolgozunk, mint a kmtí üzemek Mi za lékon f,-IiiJ hajtják végre a tervet. 
egy leöntőt ké$zitünk, ugyanezt a ki11li A. lellutc\bhi zarlatunk is átlagosan 
üzemek két leöntövel és két tápfejjel 181 szár.alék volt. ami igen szép ered
készítik el, nevezetCBen fémcsapágyrói ménynek mor.t!hat-ó. öntöink Igyekezni 
beszélve. fognak, hog-y a lennelés fokozásával 

Minel<Utáu a MAV berkein be!ül továbbra is elősef,(íl�ék ötéves tervünk 
csak egy öntöde van, sr:eretnénk töl>b sikerét. de ugya'1akkor kéri a nehéz
tapasztalatct;erét lebonyolítani a kinti ipari minisztérium támog.atását a se
üzemekkel, hoR'v ezzel is a Politikai lejt elleni küzdelemben. 
Bizottság határozatát híven kö,·etni Elvtársi üdvözlettel; 
tudnánk, de sajnos, még az ön\őink 
között fenná l l  a szakmai sovinizmus. 

Az első negyedévi tervünk végre• 
Végh űyula s. k. íémöntö, 

lsh-ántelki Jarómüjavító NV" 

A Szovjetunió iránti szeretet és hála jeléül 
elindítjuk a ,,10.000 k ilométeres" -mozgalmat 

.,T. Srerkesztő Elvtárs! Hazánk fel ,  
szabadításának 5-ik évfordulója alkal
mából a Szovjetunió iránti szeretet és 
hála jeléül elb,atároztuk, hogy magun
kévá téve az MDP Központi Vezetö
séeének határozatát, a szovjet vasutas 
sztahánovisták példája nyomán a 
424. 154 sz. mozdonn •tal „ I 0.000 kilo
méteres" -moz1ralmet indítunk. 

A „ 10.000 kilométeres"-mozgalom 
lényege, h�y a gép, amely eJ:'yébként 
az „500 kilométeres"-mozgalomban is 
részt vesz. 10.000 kilométer teljesítése 
után áll be a honos fűtőházba és a& 

Elvtársi üdvözlettel: 
Papp Lajos tömozdonvvezetö, 
Bánhidi űyula iömozdonvvezetö, 
Papp Gábor, Barabás J,Jtos, 
Ha(du Sándor, Kovács Lajos fűtök. 

•• AZ IGAZ.SÁG ERE.JE .. 
Sz. SzerqeJev kritikus tollából tanul• 

m,ny Jelent meq a szovjet film vlláq• 
tterte betöltött hivatllsáról, A"bbl l<i• 
vonat „Az iqazsáq er•I•" e. tanu1m,ny. ból való: 

időközben elöállott javításokat a for- A szovjet nép vil,qttirténelmi Jetent6-
duló állomásokon a mozdonyszemélnet ■eqa qy�zelme a ful:,mus felett a vlláq 
végzi el. Ezen mozgalmon keresztül dolaozóinak rokonszenvét a szovjet, 
7-8 napi meddő mosási időt takarítunk unió felé fordította és utat nvitott a 
meg. Ezen mo:r.galom megindítását ha- azovlet filmeknek olvan orsz,aokba Is. 
zánk felszabadításának ötödik évlordu- ahol uel.6tt 1110• volt l�zani azokat, 
1 · ·á . . 1 ·  k f I h 1 . lll Ma szov,et filmeket vetltenek többek 0 1  .r.a .. a 1an tu e · Of!'V �zze is . � · kllzlltt N,metorszáqban. Ausztriiiban -Seetls�k . � �•a,su�as Sztahanov•i�ozga-

, 
Oluzoraziaban. Jaoánban, sót Azsi� lom k1f: 1lodes:t .es ezen keresztul �ép- •• a fllldkerekstl!a tivoli vidékeinek gazdasa1<unk oleves tervének m,elo'bbi dolaozól Is élvezhetik a szovlet fllmal-megvalósílását. , kol,ao1cat 

Közel<'g április 4-e. hazánk és a 
munkfisok lelszabadulésának nagy 
ünnepe. Magyarország a multban 
az „urak" országa volt. A munkást 
nem vették emb„rszámba, nem ér
dekelte őket, miből élünk, mit adunk 
enni csa iádunknak. lgy volt a ki
kötőben is. Ha nMl jött h�jó, tétle
niil ác�orogtunk egész nap és egyet
len fi l lért sem kere tünk. ha pedig 
volt munka, olyan órabért fizettek, 
ami a legszűkösebb megélhetésre 
sem volt t'lé1r. Az ,.urak" a tiszti ét
ki:'7.Mh<'n fnhitoztak, mi pedig külön 
konyh,iról ehetetlen egytál ételeket 
kaptunk. A régi munkások emlékez
hetnek rá, hogy a raktámokok jó
dolgukban nyugágyon heverésztek 
és vödörrel locsoltatták magukat. 
Amikor a ki kötő munkásai 1 937-b..->n 
sztrájkba léptek, hogy tűrhetetlen 
helyz<'lükön változtassanak, rend
őrökkel verették ki őket a lj:ikötő
böl. 

Az „uraknak" ez a népellenes po
litikája háborúba sodorta hazánkat, 
amely nagy károkat okozott a Sza
badkikötőnek. A tárház, a daruk, a 
raktárak meg érültek, vagy meg
semmisültek - megállt nálunk az 
élet. 

JU�nn1l„el más moid 
az éleiiink 

A dicsőséges Szovjet Hadsereg, a 
hatalmas Szovjetuniónak . köszöo
helji.ik, hogy felszabadított bennün
ket és a kommunisták jó munkája 
nyomán, élve a szabadsággal, az 
urak országából a nép országa lett. 

Büszkén mondhatjuk el, hogy az 
újjáépítés külföldi segítség nél kül ,  
a nagy Szovjetunió és a népi demo
kráciák segítségére és saját erőnkre 
támaszkodva, Pártunk vezetésével 
tqrt.ént meg. 

. A szemünk előtt zajlott le az in
fláció, a jó forint megteremtése, a 
hároméves terv győzelme. A ma
gunk bőrén éreztük, hogy az 'élet-

április 4-re brigádom 255 szá• 
ulékos átlagteljesítményét 1 0  

uúalékkal emeljük és igyek-
szünk megtartani. 

\pri lis 4-re egyébként 220 százalé
kot ajánlottunk fel, de azt már 
35 százalel<kal túlteljesítettük. 
Egyéni átlagtelje�ítményem 455 
százalék. Ha tudjuk azt, hogy ilyen 
magas százalékot. mint ami lyet a 

kikötőmunkások elérnek, nehéz füi
kai munkával érik el, kétszeresen 
érdemes a többi dolgozók megbe
csülésére. 

Mi, kikötőmunkások, azt akarjuk, 
hogy a munkaverseny kiszélesitésé
vel, több és jobb munkával a ma• 
gunk tl"rületén is biztosítsuk fel• 
szabudulásunk méltó megünneplé
sét. Elvtársi üdvözlettel: 

Stremler Mihály s. k., 
ki kötőmunkás" 

Felhit:á11 

üzemszervezete in khez 
A közelmtíltban több beJeientés ér

kezett arról, hogy egyes budapesti c�
gek vidéki kereskedelmi títjukon llzem. 
szervezeteinket is meglátogatják. Ilyen 
látogatások alkalmával bizonyos ellen
szolgáltatásért arra szeretnék rábírni 
üzemszervezetelnket, hogy kapc5olód
jan1tk be a& üzep, dolgozóival egye
temben részletiizetéses áruvásárlási 
akcióba. 

Tekintettel arra, hogy llze„szerve• 
:ietelnk ve:r.etöségének, de minden 
eryes tagjának funkciójával összefér
hetetlen lizleti tevékenység elősegítése, 
megszervezése, vagy a:,; abban való 
részl'étel, valamint az a tapas.talat, 
hory kellő ellenőrzés hiányában eset• 
leg korTUpció is előfordulhat, - a leir· 
szigorúbban megtiltjuk ezekben az üz
letekben, illetve részletakciókban va16 
részvételt. 

Erre annál inkábl, nincs si.llk,�g, 
mert minden lizemnek és uolrálatl 
helynek lehetősége van arra, hofY a 
hivatalos szervek által fenntartott, el
lenörzlltt hltelszervet: u Úll)'nevezett 
Ol(A-t, i1rénybevegye részletfizetésre 
tllrténö áru vásárlásánál. 

A Vasutasok és Haj6solc Or1116ros 
Sakszervezete l(llzpontl Ventlcfge. 

ÉLJEN G JTÖZEL1ffEINK SZEB VEZÓJI!}. IJIOTO.IIJA. 
A .LUA G YA.B DOL GOZÓK PÁB TJA !  
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Ka Hó Imre vá l l a latvezető : 

M_in�ent · elkövetün k, hogy a Dunakeszi 
-Járóműiavító NV e lsők között legyen 

a vá l lalt mun kafelaiánlások 
· t·el iesítésében 

' . 
; _. , \ 
,:,':r. .Szerkesztö Elvtárs! i\\arcius 

22-éh termelési ét't<'kczletet tártotlunk 
a D'_!.\llakeszí Já rómííja\'iló NV egy�s 
osztaly.iiban,. Ezen az értekezle;cn 
meJ?:néQtifü, hogyan vi'szonvu!unk nngv 

· barátunk, táinászunk és lelszabaditónk, 
a bátalm11S S;rovj,:,tunióhoz. 

Valamtnoyien örömmel vettük tudo
másul, ho!Iy áprllis 4-,H, dolgozó né

.µ�nk leR:nagyobb. ünnepét felnj,ínláöok
kal, termelési eredményeink lokozásá
v11!, s ha lehet. a sztálini műszakban 
elé'r:t: eredményeink túlszárnyalá:;hal 
fogíuk dolgozóink kezdeményezésére 
m,)'g· ep,;tél;euiesebbé tenni. 

Ozemü.í1k minden _egyes dolgozóját, 
mü\;z.iki értdtniség-ét, a müvezetöket, 
az osztály- és res.zorh•�zetöket, az 
irodai Í11unkatársakat is áthatótta a 
hála �"S· sz�-clet érzésének iiyen ará
nyó .megJTyilatkozása. 

Március 18-tól április 4-ig 12 kocsi 
újjáépítését és a lemaradt fö\'ízsgán4J 
1 20  szazalék többletet ajánlott íel üz�
m'üt1k, a szertár pedig" 20 vagon ócska
rns elszál l ítását \'á ltalla. A fényezők 
210, a tanműhely 200, a ,·i t lanyszerelök 
és dinamósok_ 230. a vi l lanyhel!'esztök 
160, a kárpitosok 1 40 százalékot aj.ín
lottak lel. 
. Oze.müni<ben nagy a lelkesedés é, 
tudják dolgozóink, hogy ielajánlá:;uk
.kal bizonyítják hálá jukat és hűségüket 
a hatalmas Szovjetunió iránt, forró 

szeretetíiket Sztálin. elvtárs és a 
Szovjet Hadsereg iránt. Ez megmutat
kozik a felajánlásoknál is. A villamos
lakaiosok 275, a bádogosok és fénye
zök 230, a szekrénylakatosok 160, a 
gózfütésiek és west'ngesek 145, a vil
lamosíYhegesztők 160, az asztalost'k 
180, a szekrénvváz-asztalosok 1 70, 
szíjgyártók 160, fényezők 220, betű
író!- 1 70 százalékot a jánlotak fel. 

Alla lában osztályaink vállalták az 
eddig elért eredmények 20 százalékkal 
való túltcl jesítésél. Ezenkívül vállalt:\k 
a légvezetékek teljes rendbehozatalát 
és a munkában lévő gépek megjaví
tását, üzembehelyezését. 

üzemünkben javasoltam, hogy a mű
vezetők üjítsanak országos viszonylat
ban versenyt 

a „legjobb művezető" címéért. 

Háromhavonként kiértékeljük a műve
zetők munkáját, amely igen szép és 
nemes versenynek ígérkezik. 

Mindent elkövetünk, hogy a Duna, 
keszi Járómüjavító NY elsők között 
legyen a vállalt munkafelajánlások 
teljesítésében és abban, hogy azáltal 
bízonyí,ani tudjuk hálánkat hatalma5 
felszabadítón;k, s szeretett Sztál in elv• 
társunk iránt! 

Elvtársi üdvözlettel: 
l(aUó Imre s. k. 

a Dunakeszi J�rómű_javító NV. 
vállalatvezetöje 

Fela•lie Ferenc usf3S•ilyl.ornsányos ; 

Szabad hajózásunkat, boldogulásunkat köszönhetjük 
a Szovjet Hadseregnek� Sztálin elvtársnak 

.,T. l(ö7.fekedés Szerkesztöstlgc1 All:• 
kor a téli állás után megkezdjü;, a ha 
józás,l és első ötéves tervünket, hogy 
ezáltal építsük hazánkban a szociuli::
mu�t. egy percre se feledjük el, heg\' 
magunknak építjük az új haz�l. Ne1;, 
.azr imperialistáknak. Mi szabad ország
ban élünk és szabad országnak vagyuul, 
a fiai. 

Ezt pedig, hajós elvtársak és sz�!-.
tár�ak, valamint szabad hajózá�unkat, 
boldogulásunkat kÖ$ZÖnhetjük a Szny
jet Hadseregnek. Sztálin elvtár�nal.. 
Nekik kö-zönhetjük, hogy lelszabam 
tolták hazánkat és népünket a fasisz
ták járma alól. 

Ezért fogadjuk meg mi is, hajós dol
gozók, Sztálin el\'lársnak, hog-y mi i� 
résztveszünk derekasan a szocializmus 
építésében. Fogadjuk meg, hogy elsil 
ötéves tervünket jóval a határidő előtt 
sikeresen befejezzük. Mutassuk meg
szeretett v<!zéri;n;knek. Rákosi elvtárs
nak és dolgozótársainknak, hogy � 
,eánk váró szállításokat még az eddi
ginél is nagyobb százalékkal fogjuk 
emeini. Vállaljuk, hogy a hajóteret Jl):.l 
százalékig ki fogjuk használni., A ja
vításokat, amennylbcn ez lehetséges, 
saját magunk végezzük el. Az árut 
pontosan be- és kirakjuk. 

Hajós el\"l.írsak, szaktársak! A nagy 
évforduló elött lebeg jen mindannyiunk 
szeme előtt az, hogy a háta és a sz� 
retet · érzését t�g jobban szoci alis:,, 
munkaversenyben végzett jó munkánk
kal. tudjuk kifejezni. N\eg kell mutat
nunk, hogy még több élmunkás ,,, 

sztahánovista kerül ki közüiünk, minl 
eddig. 

Mutassuk meg végíil Tru111annak I-s 
csatlós kutyáinak, hogy mi a b&et é, 
a szocial izmust építjük. Hiaba sz6rnak 
ránk rágalmakat, hiába fizetne!: Nain 
Ferencnek és társainak ha,·i 300 dol
lárt, hogy hazug rágalmaikat 5zór ják 
a magyar demokráciára. Ez minket nem 
zavar, mert mi nyugodtan tovább !rn
ladunk azon az úton. amelvet Lenin é� 
Szttilin eh·társak mutatnak. 

Fekete Ferenc s. k. 
ukorm. MSZHRT 803. sz. uszály. 

l(ÉR,ÉSSEL FORDULOK MIND-
AZOl(HOZ, akik férjem: Molnár Jó. 
zsef (szül. 1912-ben. éde�nyja: Russzo 
Erzsébet) hollétéf"öl tudnak valamit, 
hogy értesí1sene'k erről. Férjem a MAV 
Északi Főműhely IV .  osztályápan. mint 
moz<'onylak?.tos do!gozolt és 1944 
december t 5én vooult be harctéri szol
gálatra. 

Azóta nem kaptam hírt felőle. Címem: 
Molnár Józsefné Budapest, XVIII .  ker. 
Csongor-utca 50. 

* 
ELCSER,ÉLNÉM Budapesten a I X. 

ker. Gyáli-utca t 5 E, I l l .  lépcsőház I I .  
emelet 30 szám alatti I szoba, konyha, 
l<amra, előszoba és üvegezett veran
dából álló vasúti lakásomat, 1 szoba 
komfortos olcsóbéríí, privát lakásért. 
Erdeklő<lni lehet v�sárnap délelőttön
ként a fen.ti cím alatt. 

ÁPR I L IS 4 

HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK ÜNNEPE 
cimü művészi kivitelű képes album 
tartalma híven tükrözi felszabadulá
sunk óriási jelentöségét és népi 
demokráciánk 5 év alatt elért hatal
mas eredményeit. 
Népünk nagy vezérének Rákosi 
Mátyás elvtársnak szavait olvashat
juk az album első oldalán. 
„A hálás ma�yar nemzet soha nem 
felejti el, hogy szörnyű elesettségé
ben a fasiszta barbárok kiverése 
után a Szovjetunió és a nagy Sztá
lin segítö keze állította talpra." 
Hatalmas eredményeink a szclalista 
építés lelkes, harcos lendülete, 
amely egész dolgozó népünket át
hatja, mfüóképpen fe jeződik ki az 
,lbumban és így átlít emléket an
nak, akinek mindezt köszönhetjük: 
a felszabadító nagy Szovjetuniónak. 

A megjelent képes album 32 oldal. Ara: 2.- FI. 

l(aoható: MDP PARTSZERVEZETEl(BEN. 

l(iadja; MDP Í(öZPONTI VEZETöSEO, AGITACJOS O�ZTALY. 

K O Z L EJ( E D É S  
� 

1950 6.prilia 1, 

Hit ..ak, A Nyugati pályaudvar dolgozói 
,o1we1-.u..,..a,u1.41Mot 42 nemzeti vállalattal állapodtak meg 

C) CUUl+kta /eofdfá14 ' 
. 

:· . : 

',itt t 'uJc, k,il,il,� :. az áruk azállitá.sáaak •eggyorsiiá1tara es a kou1k 
f O f 'r'P' ,:e • • • kirakására 
1950 április 4-én ünnepeljük ha

zánk felszabadulásának S. évfQT· 
dulóját. E napon lesz öt éve atuuikr 
hogy a dicsőséges Vörös Hadsereg 
let•etle a bilincset népünk kezéről 
és me{1flyitotta _az utat, a szabad
ság. a felemelkedés és az egyenló
ség felé. 

Hogy nekünk, nőknek, anyáknak 
mit jelent az április 4-e, azt az el• 
mull öt év eredményei mutatják a 
legvilágosabban. Az egyenlőség ne
künk, nőknek az igazi felszabadu
lást jelenti minden vonalon. Míg a 
multban a legnagyobb elnyonwtás
ban, megaláztatásban volt részünk, 
q,ddig a nagy Szovjetunió áltat fel
szabadított, boldog, szabad n{!pi 
demokráciánkban elértük, hogy 
„egyenlő munkáért, egyenlő bérezést 
kapunk". 

Aprilis 4-e nekünk nőknek ledön
tötte a válaszfalakat, a férfiak és 
nök közötti kisebbségi érzet meg
szüntetásét,el. Hála, nagy Pártunk 
és uezetöje, Rákosi elvtárs felé, 
hopy utat mutatott nevelő munkáián 
kercsztlll a nőknek, hogy milyen 
fontos az öntudatos női dof.gozók 
lerme!ése a szocialista országunk 
építésében. Büszkék uagyunk arta, 
hogy rna már a munka minden 
frontján, mindenütt ott állanak a 
11ök. Elfoglaltuk helyünket a ne
héziparban, az cíllamapparálusban 
és a politikai nevelőmunka terén is. 
l\li11dezen kifiintetésn.ek a háláját, 
a munka megbecsülésével, a munka 
termelékenységének az emelésével 
bizonyi1juk. Női sztahánovisfáink 
élenjámak a szocialista országunk 
é-pilésében és ezen keresztiil utat 
mutatnak a többi do[gozóinlmak, 
ho1w hogyan ketl kiérdemelni, ·meg
hecsiilni és megvédeni hazán.kat, 
függetlenYégúnket és szabadságun• 
kat. 

Aprills 4-ének a jell'tliőségét, 
hogy mennyire átérezzük, mi sem 
bizo11yiija jobban, minthogy a 
mu11kaf1!laj,inlási mozgalom .szinte 
órár61-órára nöt•ekszik. Oröm /áiJú 
és Jrezni, ahogy versenyeznek asz• 
szonyainl,, letínyaink a munka túl
/e/jl'sílésében, mert tudják. hogp 
mindannyiunk élefszínvo,w/ának 
emelését jelenti, - mert boldog, 
megelégedett ember csak szabaa 
országban lehel. Elértük azt a nagy 
kitiin/elést is, hogy mi reánk, nökre 
komoly fel-adatokat bíztak. Ezt mun
kánkon keresztül iparkodtunk telje
síteni, meri munkánkkal építjük a 
iövől, békénket. 

Soha olyan átfogó jelentösége 
riem volt napnak, mint április 4-nek. 
Alig 5 évvel ezelőtt, milyen szömyü 
11usztítást és vérengzést rendeztek 
a fasiszta hordtík - és ma a riyu
gati imperialista országok vezetöi 
ismét ezt akarják. Meg akarják 
akadályozni építőmunkémk sikerét, 
mert tudják, hogy ez az imperializ
mus elkerülhetetlen, örök pusztulá
sát ;etenti. 

Mi nők, ismerjük az imperialisták 
aljas szándékait, mert eleget sa
nyargatlak hosszá évtizedeken ke
resztül. Ha párhuzamot vonunk a 
Szovjet Hadsereg révén az 1945. év 
április hó 4-én elért szabadságunk 
és nwtt helyzetünk között, akkor 
mé[! egységesebben és szilárdabban 
kiállunk a szabadságunk és a béke 
megvédése mellett. 

· Mi nők, anyák, feleségek a béke 
hivatásos örei vagyunk. Ezen fogal
mat a gyakorlatban is megvalósít
juk. eoíliin.k, termelünk és fiainkat 
is ugyanilyen szellemben neveljük. 
Aprilis 4-e meghozta nekünk a - di
csőséges felszabadulást és ehhez ra
aaszkodunk minden csepp vérünk
kel, de ha valaki reánk tör és a bé
kés építömunkánk!wl felemelt ne. 

pünket újra a korlátlan kizsákmá
nyolás és elnyomásba akarja taszí· 
tani, - mi nök is tudjuk, hol van 
a helyünk: kéz a kézben, férfiakkal 
vállvetve harcolunk, a nagy Szov
;etunió és mindannyiunk szeretett 
vezére, Sztálin elvtárs vezetésével, 
a demokratikus béketábor harcos 
tagjai között, a szocializmusért! 

H ajóz,ísi és légügyi szakosztály 
dolgozója: 

Brandstiitfcr Józsefné 

.Budap·est · Nyugati pályaudvar keres
kedelmi és forgalmi dólgozói napi mun
kájuk során azt tapasztalták,_ l)ogy 8 
velük szállítási kapcsolatban allo nem
zeti vállalatok és a vasút dolgozóinak 
munkája között nincs meg a.z az ö_ssz• 
bong mely a fejlődés mai szakaszaban 
a m�nka termelékenységét és az ön
költségcsökkentést kellően bíztositauá. 

Ezért elhatározták, hogy felszabadu 
lás1-1nk 5-ik évfordulójára történő !et
ajánlásképpen felveszik a kapcsol�tot . a 
pályaudvart igénybe,,e\·ö, nem;._ett . '?1-
lalatokkal és kózvetlen targyal«3 ut1an 
mindkét s1ektor munkáját megja1•ítják, 
hogy ezen az úton magasösszegíí meg
takarítást érjenek el. 

Az értekezletet, Patkós László állo
másfőnök és Heincz József · raktárfö 
ni\k- Lóránd Rezső árupénz\.áriönök '5s 
De�eter László üzemi . párttilkárhelyet
tes elvtársak ismertették a kezdemé
nye_z,;s jelentőséiz�t._ majd 29 :,eri:i��!i 
vállalat képvise\éíJenek hozzuszolas� 
uián határozatot fogadtak el. 

Ebben a határozatban kölcsönöset, 

igéretet tesznek ami, hogy levetkőzik 
a szakmai soviniz1111Jst és mankapro
grammjuknál alkalmazkodnak egymas
hoz. A s;i:állítás technikai kérdésénelc 
�avartalan megoldása végett szállítási 
felelőst jelölnek ki. A �zállítást új ala
pokra helyezik. Eg'y újításuk · módot �'1 
a vasút dolgozóinak arra, hogy egy 
közúti kocsira rakott árumennyiséget 
maximálisan 45 perc alatt fuvarozásra 
felvesznek. Az állomás összedolgo1-ik 
a vállalatokkal azért, hogy irányokként 
megfelelően !elkés:zülhe:;setJeJ.. " �záil•• 
tásra. Az értekezlet résztvevöi vállat
.ták hogy minden eszközzel előm9zdlt• 
ják' a külföldi kocsik rakodási időalat!i 
be- vág\· kirakását, hogy a valuti'iris 
többletkiadásokat k;küszöböljék. 

Az értekezlet helytelenítette a fél• 
kilences munkaidő kezdést a nemz�U 
vállalatoknál. Ez a�nyit jelent, hogy 
másfél órával később tudják elfuva-
1 ozni a szállítá ra szánt darabokat. -� 
nem mindennapi kezdeményezés ered. 
ményeiröl és fej\ödéséröl a közeTjövo
ben beszámolunk o,yasóinknak. 

Az istvántelkiek is készülnek 

április 4•re . . ..  

T. Szerkesztőség! Nap mint nap 
ol;a!'<Suk a Népszavában az április 4. 
a lel!'nagyobb m_agyar neri:izeti üi:inepr� 
történt felajánlasokat. M1, lstvantelk1 
Járómiijavító NV dolgozók - akik 
vasuti viszonylatb11n először vagyunk 
védöi a SZOT vándorzászla jának, mint 
i lvenek a • termelésben élen akarunk 
jámi! ' 

1',yugod:tan mondhatjuk, hogy dolgo• 
zóirik megértve április_ -t-e jelentöségét 
- a legnagyobb ma'!yar nemzeti ün
nepre �. muhkalelaján],lsokkal fe.iezik 
ki mélységes ragaszkodásukat és hálá
jukat " dicséges szovjet nép és annak 
szeretett vezére, az ei;!ész világ dol
f.'OZÓ rnankasságának irányílója: Sztá
lin el,iárs iránt! 

Ha átlekintjük üzemünk n1unkaterü
íet�it. akkor minden egyes osztályban 
lnpasz!;ilhatjuk, hogy lendületes ké
�zülödés iolyik április 4-e méltó meg
ürneriésére. Dolg-ozómk n�m kam
pánvszerü felajánlásokat tesznek, l1a -
11e,1i konkrét százalékos íelajánlássai 
igyekezrtek termelési színvonalukat 

minél magasabbra emelni. A társmú• 
helyré&z, gyártás és üzemfennta,tó 
üzemeink pedig · [elk!!szültek, hogy 
üzemzavar, vagy anyaghiány ne áll
hasson elö. 

Párt- és üzemszer,·ezetünk ak.tin• 

és termelési értekezletek egész sorát 
tartotta, hogy dolgozóink politikailag 
is felkészül jenek ennek a nagy napnak 
niegüm1eplésére. 

Műszaki értelmiségünk vonalán is 
élénk mozgás tapasztalható ezen � 1:(. 
ren. A műszaki vezetés, az adminisi:
tráció, a könyvelés és sor0lhatll;ink 
végig minden vonalon - is megtéijl!k 
felajánlásukat. 

Fizikai es műszaki dolgozóinl.: 
együttműködése pedig me11: fogja te
remteni azt az összmüködést, amely 
biztosítja a termelés foko:lásával ha. 
iánkban a szocializmus mielőbbi fel-a 
fpílését. 

Elvtársi üdvözlettel: 
Vereckei Jánes s. k. 

lermelé5i 'felel9s.� 

A MÁV felépítményi és vasanyagjavító NY dolgozói: 

Változtassuk meg üzemünk elnevezését 
Gerő elvt;árs nevére 

A Vasutasok és Hajósok Orszá
gos Szakszervezete Központi Veze
tősége címére a MAV Felépítményi 
és Va,anyagjavitó NV táviratot 
küldött, melyben a következőket 
írják: 

hogy a mi üzemünk változtas" 
meg elnevezését és vegye fel azt a 
11evet, melyhez a vasut újjáépitése 
füzödik. Annak az elutársnak a ne• 
vét, aki kiadta a jelszót: ,.Arccal a 
vasút felé." Ez pedig nem rnás, 
mint Rákosi elutárs egyik legjobb 

,.MA V  Felépítményi és Vasanyag- tanítványa, az ország első étmun
javító NV március 23-án tartott kása: Gerő elvtárs. Ennek értelmé
termelési értekezletein az üzem dol- ben „Gerő MA V Felépítményja_vító 
gozói �gyhangúlag az alábbi hatá- MV" név •alatt kívánjuk Partunk 
rozati javaslatot fogadták el: Mi, a irányítása és Rákosi elvtárs útmu. 
MA V Felépílményi Vasanyagjavító tatása nyomán ötéves tervünket 
dolgozói kérjük pártszeruezetünk négy év alatt befejezni s ezen ke
vezetőségét és az üzemi bizottsá- resztül megrövidíteni az utat, mely 
gof, hasson oda. hogy úgy mint a a szocializmus eléréséhez vezet. WM fe/uette Rákosi elvtárs net•ét, A MA V Felépítményi Vasanyagmi is változtassuk lheg üzemünk javító NV dolgozói, kérjük- a  Polifur�s_ánfu:mgzó, �s munkánkat lebe- fikai Osztályt és a Vasutas Szak., csulo elnevezeset. szervezet Központi Vezetőségét, 

Mi, akik a vasut újjáépítésében hogy kérésünket támogassák és tet
fontos .szerepet töltöttünk be és 

1 
;esszék azt illetékes szervek elé. 

most, az „.500 kilométeres" és a Szabadság! Baranyai József pártttt. 
„2000 tonnás" mozgalomban is kárhelyettes, Spo!mer József üzemi 
döntő szerepünk van, - javasoljuk, bizottsági titkár." 

A• K"óZLEHEDts SZERVEZETT DOLGOZOINAH EGYSÉGES l,.APJA 

l!'öszerkes:,;tö: 
GASPAR SANDOR 

(Vasutas Szakszervezet) 
l'elel6s szerkest:16: FöLDVARI ALADAR (Közlekedési Alkalm, Szaksz.i 

S>:áb.-mal ezerkes'Ztök: TdTH B!LA (GépJármtlvezeWk Szaksz.), IVAN MIKLOS 
(Szállttó1"11Dkások Szaksz.), FERZSIGAN LASZLO (Hajós Szal<sz,) 

., 
-

Szerkeszu és a lap kiadásáért re!elös, 
SZELECStNYI ISTVAN 

_LaptulaJd<'nos: Magyar Közlekedési Dolgozóit S�akszervezete. Szerkeszt0se1 e!I klatlohlva"11 : Budapesl, VI„ MU'lkáCsY Mihály-ti, 16. - Telefon: 113-887 121!-452, 124-893. ' 
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SZOCIALISTA MlJNKA VERSENNYEL 
FEJEZZIJK KI HÁLÁNKAT FELSZABADÍTÓNK9 

A NAGY SZOVJETUNIÓ 
ÉS ·SZERETETT SZT ÁLi N ELVTÁRSUNK IRÁNT 

N 
éhány nap választ el bennlln• 
ket attól a naptól, amikor a 

dicsőséges Szovjet Hadsereg meg
tisztította Magyarországot a nácik 
és csatlósaik hordáitól. Aprilis 4-én 

felszabadult Magyarország és ennek 
a felmérhetetlen történelmi jelentő
aégil napnak ünneplésére készül 
�ész dolgozó népünk. 

El lehet mondani, hogy a magyar 
nép legnagyobb iinnepének, a szl
véhez legközelebb lévő történelmi 
napnak, április 4-ét tartja. Ez meg
látszik elsősorban abból, hogy u 
április 4-i munkafelajánlásl moz.. 
galom hatalmas méretekben, széles 

tömegmozgalommá fejlődötL A ma
gyar dolgozók megértették április 
4-ike hatalmas jelentőségét. Tud
ják, hogy ez a nap hozta meg nem
zeti felszabadulásunkat, függetlensé
günkeL Ez a nap nyitotta meg a 
magyar munkásosztály előtt a fel
szabadulás, a hatalomrajutás útját. 
Ez a nap tette lehetővé a magyar 
dolgozó nép számára a szocializmus 
építésél �z a nap teremtette meg 
és tette elszakitl,atatlanná azt a 
kapcsolatot, amely a sok évszáza. 
dos szolgaságban és kiszolgáltatott
ságban szenvedő magyar népet fel. 
szabadítónk, barátunk és szövetsé
gesünk, a hatalmas Szovjetunióhoz 
füzi. 

Aprills 4-én ilnneplik dolgozólnk 
a magyar függetlenség magvalósu
lását. Négyszáz évig félgyarmati 
sorsban sínylődtünk, huszonöt éven 
keresztül pedig a Horthy-fasiszták 
elnyomását szenvedtük végig. Az 
elmúlt századok szabadságharcai 
1945 április 4-én érték el céljukat. 
Amit saját erőnkkel képtelenek vol
tunk kivívni: a szabadságot, a dicső
séges Szovjet Hadsereg meghozta 
számunkra. A német imperializmus 
a multé. A szovjet hatalom szét• 
zúzta legveszedelmesebb ellensé
günket és védi függetlenségünket, 
szabadságunkat a német fasiszták 
nyomába lépő nyugati imperialista 
gyujtogatókkal szemben is. A szabad Magyarország szüle-

tésnapja egyben a magyar 
munkásosztály, a magyar dolgozók 
felszabadulásának ünnepe. A Szov
jet Hadsereg szétzúzta az úri Ma
gyarország, nagytőkése� nagybir
tokosok régi elnyomó államgépeze
tét és felmérhetetlen segítséget 
nyujtott részünkre a felszabadulást 
követő időben is. A <i:csőséges Szov• 
jet Hadsereg puszta jrlenléte tette 
lehetetlenné a megdöntött kizsák
mányolóknak és külföldi barátaik
nak azt a szándékú!, 11„gy polgár· 
háborúi idézzenek fel hazánkban. 
Dolgozó népünk nagy barátjának, a 
Szovjetuniónak köszönhetjük azt is, 
hogy meghiúsítottuk a külső és 
belső ellenség restaurációra irá
nyuló tervét. 

A Nagy Nap egyben a szocializ
mus építésének ünnepe is. őt esz
tendő alatt hatalmas utat tettünk 
meg. őt esztendeje annak, hogy a 
hős szovjet katonák segítségével 
hozzáfogtak a mí!gyar közlekedés 
dolgozói rombadönlött közlékedé-

silnk 6jjáépitéséhez. A jelszót, 
l
zók Pártja győzelmes harcainak 

I 
pilnket a béketáborban, s fokozzuk 

a:11ellyel �erő Emő elvtárs, akkori ünnepe. A szabadságot, a független- a háborús uszítók, az imperialisták 
kozlekedésugyl miniszter mol:gósí- séget ha ajándékba is kaptuk a ha- elleni harcol 
totta az egész =�=�----. ..... """'"l""'=""""'="""""""'""""="""'�"l!l utoljára, de 
magyar társadal- nem utolsósorban 
mat, a magyar va- !!!.:!11!1!1. • .:c·..... emlékezünk meg 
sutasságot, min- április 4-r61, mint 
denki magáénak a mérhetetlen 
érezte: .,Arccal a hála, a na gy 
vasút felé"/ Szovjetunió iránti 

Az a kezdeti ne- elmélyült szeretet 
ktlendülés, amely- és a magyar es 
lyel a közlekedés szovjet nép test-
dolgozói u első vériségének, ba-
romokat eltávoli- rátságának iinne-
tották, az első Ica- péról. Nagy meg-
lapácsütéseket tlszteltetés és 
megtették és n megbecsülés ez a 
első vonatokat, kapcsolat a vilá-
villamosokat, gép- ,_.,·,se••·•·•-'••••"·• got for_máló nagy 
jánnüveket meg-

';;;i�itI;tf:i/li�/fiij/:j;jj/'.i;i(lj/j;<I;;-1 szoclaltsta , hat�-
indították mind a lom és hazank ko-
ma! napig sem- zött, amelyet tör-
mit sem lankadL ténelmünk folya-

Ha áttekintjük mán soha nem 
a részleteredmé- ér.ezheltünk, de 
nyek hossz(l és nem volt rá példa 
dicsőséges szám más népek viszo-
oszlopait, kétség- nyában sem. 
telenül megálla- A magyar kot-
píthatjuk, hogy a miinybizottság a 
magyar vasutak. magyar néphez 
közúti közlekedés, intézett iizeneté-
hajózás újjáépíté- ben többek között 
se terén a Szovjet ezeket mondja: Hadsereg segltsé- ,.1945 dprllis 4 gével, a magyar 
kommunisták, a - hazánk f elsza-

Magyar Dolgozók badulásának rrop-
Párt jának ve- ja - • legna-
zelésével és nagy- gyobb fordulat 
szerű kommunist., •.• .,.,,,._, .•.. ,cs,••······ .:s•·•"'"•''•"••'"'·:,·... országunk életé-
fiainak iránv1tá- ..... ,,, ............... ,,_,,,.,, ben. Ez a nap 
sával szinte pelda lzí�@:1R§íb2]�t]�ilif2fjíg]��=-�1:]:.'.,_Jf'.20i±JEJ]Z�[ mindörökre lezár-
nélkül álló ered- ta a feudális és 
ményeket értünk .A felszabadlló Szovlet H4s151< em"k',.. a hál.is maavar nfo.. - htrdett a llapitalisro kizsák-
el. Ha Vl·••za,,-11_ dolaozó maa„ar néo llrllk hálálát a oell<lrtheovl emlékma. amelv llrllk foqa. mányolás és az 

_, ,. dalom arra. hOQy Untorlthatatlan hQséaoet állunk naav felszabadltónk a ha-
lantunk a Fehza- talmaa SzovJetunló mellett. elnyomás szörnyű 
badu!ás utáni eiliÖ korszakát s meg-
hónapokra, amikor mindössze csak talmas Szovjetuniótól, drága Sztá- nyitotta az utat a dolgozó nép tel-
30 százalékos teljesítőképességgel lln elvtársunktól, ennek a szabad- fes felszabadulása - a kapitalizmus 
rendelkeztünk, és megnézzük ma vi- ságnak és függetlenségnek megvé- szétzúzása, a szocializmus felépítése 
rágzó közlekedésünket. - hálával dése, kiterjesztése, a belső ellenség- - számára. Ezen a napon nyílt 

és köszönettel kell gondolnunk e:el való győzelmes harc keresztül. meg a lehetősége annak, hogy dol

azokra, akik mindezt lehetővé tet- vitele a mi feladatunk volt. Azt, gozó népünk a népek é!r,onalába ke

ték, elsősorban és legdöntóöben a hogy a lehetőségekkel élni tudtunk, rüljön - azoknak a népeknek a so

hös szovjet katonákra. - a kommunisták, a Magyar Do!- rába, amelyek a nagy Szovjetunió 

t k gozók Párti·a, Rákosi elvtárs elévül- vezetésével és példá;a nyomán. a Hatalmas eredmények szület e 
az öt esztendő alatt. Közlekedésünk hetetlen érdeme. Dicsőséges Pár- szocializmust építik. E nap dlcsősé-

tunk, népünk bölcs vezérének, Rákosi ges fénye beragyogja útunkat Í's 
teljesen megváltozott, újjáformáló- 1 t· k t' • 1 ld tt k világítani fog a messze századokba. 
dott és a nagy Szovjetunió tapasz- e v arsna veze eseve o O u meg 
talatai segítségével útban vagyunk ezeket a feladatokat, lepleztük le az Á prilis 4. 1°gnagyobb nemzeti 

ellenség aknamunkáját, győztük le ünnepünk. Felhívunk minden 
a szo

f
ci
l
�lista közlekedés megterem-

a dolgozó nép nyilt ellenségeit. magyar dolgozót: tegyenek meg tése e e. mindent a legnagyobb ünnepünk 

E lmondhatjuk, hogy három- Ami jelentőssé teszi a szabad Ma- méltó megünneplésére. A magyar 
éves tervünkkel újjáépítet- gyarország születésnapját, az a bé- dolgozó nép, élén kipróbált vezetö

tük a közlekedést és ötéves kéért vívott harc. A nagy évforduló jével, a munkásosztállyal, ezt a na
tervünkkel beláthatatlan perspek- idején a béketábor hatalmas győzet, pot a munka frontján elért újabb 
tívákat nyitunk meg. Elmond- meit ünnepeljük a háborús gyujto- teljesítményekkel ünnepli. A mun
hatjuk, hogy a közlekedés min· gatók me5lerkedései idején. Figyel- kás a gyárakban, ri dolgozó pa. 
den sikerét a Szovjetunió közvetlen meztető arra, hogy mit jelentett a raszt az eke szarvánál, a haladó 
támagatásának, példái és tapaszta- ía�iszt� b3ndához való csatlakozás. értelmiség a munkahelyén lelkes 
latai felhasználásának, nagy Pár- és tanitás arranézve, hogy békén- munkaversenyben van, hogy népünk 
lunknak köszönhetjük. ket csakis a h:i!;ilmas Szovjetúnió gazdasági és lulltutát;s színvonalá-

Dolgozó népünk nagy ünnepnapja oldalán találhatjuk meg, olyképpen nak újabb eredményeivel emelje e 
április „4, egyben a Magyar Dolgo biztosítva azt, hogy betöltjük szere- nap jelentőségét. Legyen ez a nap 

a megemlékezés és felszabad'ftónl. 
a hatalmas Szovjetunió iránt meg
nyilvánuló hála mellett a teremtlí 
szocialista építés napja, új sikerek, 
új győzelmek kiindulópontja." 

A közlekedés szervezett dolgozói 
megértették április 4. jelentőségét 

Pártunk nemcsak magáévá tette, 
de mindenképpen segíti azt a nagy
szerfí kezdeményezést, amely a dol
gozók legszélesebb rétegeiben nyil-
vánult meg. 

Takács Pál elvtárs, az eszaki 
Jármüjavító NV. marósa pé:dául 
április 4-re befejezi ötéves tervének 
első évi kiszabását. A munkás 
társai üzemeinkben mans túl
szárnyalták felajánlásukat és a 
munka magasabb termelékenységé
vel, szocialista munkaversenymoz
galmunk megszilárdításával, to
vábbi fejlesztésével, éppen úgy, mint 
a nagy sztálini felajánlási moz
galomban, kifejezésre juttatják tör
hetet1en hfíségüket és szeretetüket a 
felszabadító Szovjetunió és annak 
f orrán szeretett vezére, Sztálin elv
társ iránt. 

csatlakozzatok Elvtársak és 
Szaktársak, kommunisták és 

pártonkívüliek az újabb felajánlási 
mozgalomhoz! Kövess 'ik és teljesít
sük népünk nagy tanítójának, 
Rákosi elvtársnak útmutatását 
,.Mindenki támogassa ezt a munka
versenyt . . • Ez a munkaverseny 
lendítse tovább azt a hatalmas kez
deményezést, amellyel a magyar 
do!gozó nép Sztálin elvtárs szúle
tése napját megünnepelte." 

Elvtársak, Szaktársak! Vonjuk be 
dolgozótársainkat a versenybe, azo
kat, akik ezideig távoltartolták ma
gukat. Nyerjük meg a mozgalomnak 
a nó'k, a mfíszaki értelmiségiek, az 
ifjúmunkások nagy tömegeit. Szá
moljuk lel a munkaverseny kam
pányszerfíségét, fejlesszük ki a 
2-300-as brigádok, műhelyek moz
galmát. Törekedjünk arra, hogy a 
tömeges egyéni verseny eredménye
ként egész brigádok és műhelyek 
állandóan 2-300 stb. százalékban 
teljesítsék termelési tervüket. Szer
vezzünk komplex-brigádokat a ver
seny műszaki feltételeinek biztosítá
sára! Fejlesszük ki a versenyt az 
egyes brigádok, munkacsoportok, 
műhelyek és az egyes üzemek kö
zött! Szélesítsétek a versenyt a ta
karékosságért, az anyag- és energia 
fogyasztás. a szerszám- és géptöré
sek számának csökkentéséért, az 
alacsonyabb önköltségért, a jobb 
minőségért! Szervezzétek tovább a 
szakma legjobb munkása címéért 
folyó versenyt! Fej !esszétek a Szta
hánov-mozgalmat a dolgozók széles 
tömegmozgalrnává. Használjátok fel 
versenymozgalmatokban a szovjet 
példákat, a szovjet tapasztalatokatl 

csakis így, eze.11 az úton ha. 
!adva ünnepelhetjük mi. köz

lekedési dolgozók népünk többi fiai. 
val együtt április ¾-ét. függetlensé
günk, szabnrls-\gunk. h,,hlol!u''-s11nk 
és jobb jövőnk nagy ünnepét, zálo
gát. 

ÖRÖK HÁLA �S HŰSÉG A FELSZABAD(Tó SZOVJETUNIÓ, A DICSŐ SZOVJET HADSEREG , .. ., , ,. , ,. , , 

NEPUNK BARATJA ES !ANITOJA: A NAGY SZTALIN IRANTI 
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MILYEN FELTÉTELE I V Ar rNAI{ 
A MEGTISZTELÖ ��ÉLÜZEM·· 
ÉS !,!!SZTAHÁNOVISTA·· CÍM 

ELNYERÉSÉNEK 
· !fa �ek kazöttf verseny tcvább
llJ!esztese és megszilárdítása érdeké
MD az:ükséges a termelés több terüle
tem kijelölni a népgazdaság szemponl
iiból fegdöntöbb termelési tennelé
hnységi

_. 
_ön�öl_l��i::csökkenlési, minö

llégjavltas1 celk1tuzeseket, hogy az üze
mek dolgozói iparáguk legiontosabb 
�a?atait ".alósit�ák meg az élüzem 
c1mért folyo szocialista verseny során. 

Ezen célkitüzések teljesiiésére az 
lzeme_!c között szocialista versenyt 
hirdetunk meg a meglisztelö élüzem" 
cim elnyeréséért. 

" 

1 .  A rendeletben megjelölt iparágak 
D:temei közül az az üzem nyeri el az 
MÉ!üzem" címet, amely az iparágan
ként külön-külön megál lapilctt célkitű
zéseket eléri, i lletve a legjobban túl
teljesíti. A célkitűzéseket ötéves ter
vünk feladatainak figyelembevé.tele 
mellett az egyes szakmák sajátos kér
déseinek gondos mérlegelésé,·el a so-

ronkövetkező megoldásra váró felada
tok elemzésével állapítottuk meg. A 
meghirdetett célkitűzések teljesítésén, 
il letve túlteljes!tésén felül az élüzem 
kijelölésénél figyelembe kell venni a 
szocialista munkaverseny mczgi!lmi 
eredményeit is. 

2. A verseny C)'6ztese elnY'!"f „A 
Vasút É]Üzemeu címet és a „közleke
dés- és postaügyi miniszter vándor
zászlaját". 

3. A gyöztes üzem a vándorzászlót 
és az élüzem címet a soronkövetkező 
versenyszakasz eredményének kihirde
téséig tartja meg. 

4. A verseny elbírálása negyedéven
ként az illetékes szakmai szakszerve
zetek részvételével történik. 

5. Bármelyik üzem �élüzem"-mé 
való kijelölésének alapvető feltétele, 
hogy termelési tervét és nyereségbefi
zetési elöirányzatát teljesítse. 

A közlekedés• és postaügyi IDÍni�ztérium 

lelüg,,-elete alá tartozó üzemek az alábbi iparági 

niegoszlá�ban versenyeznek 

a következő feltételek mellett : 

1. MAY vontatáa f 
a) sz..,,.iyhaJ6n61 az utukllométerelc 

A MAV vontat.is Ozemel közQl ,sz a !f;;;'b
a 

S 

a
:z.1:�f!�t.�

z
:���f.sz�

pest i
.q. 

,eqJobb Uzem lehet élüzem, amelyik a 

100 eleqytonnakilométerenkénU költ- b) usúlyol<nál az érutonnakllométe-
Mqekb61 a versenyévneqyed rninden rek �ámát az �16irány�athoz kepeat 
ltOnapjában az el61ninyzathoz képest leqalabb S százalekkal tulteljesltl. 
laQalát>b 1 5  s:<Azalékot meqtakarlt. e) vontathnál a klládki lométa.-.k 

2. M . V forgalmi üzeme �:�i: s 
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A MAV forqa lml Uzemel közCll <illlzem 
cllnet elnyerheti az a leqJobb vonatln• 
dltó 4llomás, amelyik 

A. a) az eqy kocsira es6 mozqat.isl 
:.1:k�r���t��:1. 

képest leqatább S 

b) a vonatterhelésl szabványokat leq
�b 1 20 &Zázalékra teljesltl és 

.. �!...!�!fo'k
n k

1:��lát:';�����:1é
k
�it

0
� 

am,:ttuyvonatok 1 uo szazalek4t menet
Nnd szerint lndtt�. 
_,.';

1y
Az a közép•, vaqy kldllomú, 

a) a kocsltartózkodiilsl eqys,!qld6t 25 
aúalékkal csöl<kentl, 

b) a. menetrend szerinti tehervonat,. 
lartózkod;lísokat leqal;lít:b 15 52izalék• 
kal leszorltja 

a. Járm0Javlt6 6• egy6b Ipart 
JellegO üzemek 

A MAV JármaJavltó és eqyéb Ipari 
,-uec;ia ilzemek közCll az a leqJobb lehet 
61!lzem, amelyik 

a) az 1 OOO meqdolqozott órára es6 
Mralapon számltott eqyséqtételek szá
m;lít a saját tervére vetltve, leqalább 
1 1 5  szbalékra teljesíti. 

b) az eqyséqtelJesitményben mért ki• 
aubást 1 1 0  száza lékra teljeslti, 

e) leqalább 5 száulékos önklll� 
aökkentést ér el a tervéhez képest, 

d) Jótállási és selejtköltséqeit az 
lluzklllt:séohez viuonyltva, 5 ezrelék 
•" csllkkentl. 

4, MÁV pályafennlar a■ 
A MAV p;lílyafenntartás !lzemel kllzQI 

6111zem lehet az a leqjobb osztálymer• 
nöks6q, amelynél: 

a) a teljesltményl bérben v4qzett 
111unkaór�k száma az össi•s munka• 
llirák szi\mának leoalább 80 százaléka. 

b) a telJesltményl bérben véoz•tt 
munkáknál a klteljesltésl száZalék az 
osztálymérnllkséqné! ,eqaiább 1 20 szá• 
zalék, � a láj1Jk tartozó a lmühelynél 
leqal6bb 140 szúalék. 

.,.
'; hldéplt6-0zem akkor lehet 61Uzem, 

a) a telJesltményl bérben véqzett 
ll"lunkaórák száma az összes munka
w;líknak leqa lAbb 80 százaléka, 

b) a kltel)esftésl százalék leqa lább 1 20 
aúalék. 

A faiépltménvl és vasanyaqJavltó, 
valamint a talpfatelitő-Uzem azzal nyer
heti el az élUzem címet. ha: 

a) 1 OOO forint bérkölts,!Qre es6 ter• 
melésl értél< növekedése legalább 1 0  
szúalék, az e16lr;línyzathoz képest. 

b) ai 1 OOO forint termel .. ! értékre 
H6 önköltséq az el6irányzatná l  leq
al;tbb t 5 százalékkal kisebb. 

A fenti feltételek mellett a pi\lya
fenntartásl kllltséqeket az 1 949. év át
laqához képest 8 száza lékkal lecsök
kenti, 

Közúti vl,lamo■ közlekedés! 
üzem k 

A kllzútl vlllamos közlekedés! Uze
inek k�UI az a leqJobb pályafenntar
Usl Uzem nyer• el az élüzem címet, 
amelyik a:z 1 váqánykiiométe„re es(li 
fenntartási kllltséqeket az elölr;línyzathoz 

képest legalább 5 szilzalékkal cs!ll<l,enll. 
Az! a forqalml Ozem, amelyik 
a) az eqy kocsira es'5 fenntartási 

kllltséqeket a tervhez vlszonyitva leq
al6bb 5 százalékkal cs6kkenti és az 

b) eqy forqalml dolqozóra es6 kocsl
kUométerek számát a tervhez képest 
l■qalább 10 százalékkal növeli. 

M6 v6p;tölp:n 

A m61yépltl!iparban az a leoJobb 
eredményt elér6 ilze1T1 lehet élilzem, 
amelyik legalább 

a) termelési tervét 105 szúa lékra t■ IJesltl <is a munkára el61rt határidő
ket betartja. 

b) az elöir;línyzott munkaórákat 10  
száza lékkal nem lépi túl. 

e) cementnél, vas• és faanyaqoknál 
az anyaqnormákhoz viszonyítva, leq• 
alább 5 azázalél<o• an-,..>qmeqtakarltAst 
6rt el. 

Hafózas 

A haJóds élUzeme lehet az a leq
Jc61:> eredményt felm1Jtató munkahely, 
ahol: 

K6zúll g6pJ6rmli közlekedNI 
üzemek 

A kllzútl q6pJárma kllzlekeclúl Oz• 
mek kllzCll élüzem lehet az a munka
hely. amelyik: 

a) a födara� Javltísa nélkUII kocsl
kllométerek sumát a tervhez k6put 
loqalább 10 aúzalekkal meqnövell, 

b) a nyereséqrész�sedé!I beflzetúl 
tervét 1 1  O 5Zázalékra te!Jesltl, 

ezenklvül Javltómühelyek eset6n az 
19,19. IV. neqyedévl eredmt!nyeihez k<i
pest termelékenyséqét S uúal<ikkal 
meqnövell, 

kllzúll q,!pJ,rma kllzleked<isl Onmek
nil pedlq u eqy kocsokllom<iterre es6 
benzin• 6s olajmeqtakarlt.tsban a nor
mához képest leqalább 5 uúalékoa 
meqtakarltást ér el. 

Az 61Qzemek klJellllúe 1950. L .,. 
qyedévenek eredményei alapj"1 1950 
május 1 ◄n kerUI aor. A versenyfelttte
lek érv<!nyesek az 1 950. terv<!v n. n• 
qyedévének versenyszakasúra IL 

A •• Sztnhánovista"' tÍBl 
eln,·eré�nek feltételei 

A „Sztahánovisla"-mozgalom meg. 
szilárdítása. elóolirevitele és kiszélesí
tése érdekében szükségessé vált meg
határozni azokat a tárgyi feltételeket, 
amelyeknek elérésével a dolgozó el
nyeri a sztahánovista c!met. 

A „Szlaháno,ista" cím feltételeinek 
meghirdetése hozzájárul ahhoz, hogy 
a dolgozók mind szélesebb rétegei 
váljanak sztahánovistákká a világosan 
kitíízött célok teljesítéséért folytatott 
szocJalista versenyben. 

1. A büszke és megtisztelö „Sztahá
oovista" címet a dolgozók kiemelkedő 
mennyiségi, minőségi vagy gazdasá
gossági teljesítményük, vagy a gya
korlatban bevált jelentös újítás és 
észszerűsí� révén nyerhetik el. 

2. A sztahánovista kötelessége, hogy 
munkamódszerét dolgozó társainak 
rendszeresen átadja. 

3. Az alábbiakban az egyes ipar· 
ágak legdöntöbb szakmáira vonatko
zólag megállapítást nyertek azok a 
teljesítményszintek, amelyeknek el
érése esetén a dolgozó a „Sztaháno
vi�ta" cím viselésére méltóvá válik. 

A teljesítményszintek a jelenlel!i 
műszaki � szervezési adottságok, 
munkafeltételek figyelembevételével és 
mérlegelésével kerültek megállapításra. 

4. A megadott teljesítményeket 
mennyi�gben, minöségben és gazda. 
ságos�ágban egyaránt ·3 hónapon ke
resztül kell teljesíteni. 

5. A „Sztahánovista" c!m adomá
nyozása a megfelelö szakszervezeti 
szervek részvételével történik. 

1. Mozdonyvezet6k és ,űtok. 
S;z.tahánovtsta az a mozdonyvezet6 •s 

fGtő, akinek mozdonyán három hónapon 
keresztül - eftekintve az időszakos vlza
qátat és féktuskócsero kbltsé11eit6I -
havonta leqfelJebb 200 Ft. személyvona-
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pest három hónapon keresztül leqalább 
:lU százalékkal kell csökkenteni és von• 
tatasl késés szolqálatában nem for• 
dul el6. 

Vaqy: 
Három hónaplq az összes út eqyhatod 

részében leqalább 40 százalékos túlter
helést továbbltott hlbitlanul, vaqy no
vember havi átlagos haszonkilomé er tel• 
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2. Pályafenntartási dolqozók. .,Szta
hanovista" címet érdemel ki az a te1Je
$ítménybérben dolqozó p;lílyafanntartásl 

munkás, akt három hónapon ft h•vo-
:1,:;:e�
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3. T;lvlnla-, Q:emafor- tis pélyames-. 

Sztah4.novlata az a t.vlrda•, szemafor. 
vaqy p�lyamester. aki h6rom hónapon 
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mester ált.al fenntartott berendezések 
hlt,&Jilb6I semmiféle forQalml akadály 
nem keletkezik (vonatmeqállás, vonat• 
késés, stb.) és a qon'ijaira bízott munka, 
területen lev6 berendezések fenntartási 
normakllltséqelt ez id6 alatt az előirány
zathoz képest 1 5  százalfi:k!<�I csiSkkentl. 4. Vi lt.a.mos- és autobuszkalauz. Szbhii• 
novlst-1. az a kalailz. aki három hónapon 
kere$ztül minden hónapban taskapénz•t 
a szolqáfatl számonk4:ntl meqhatározott 
normahoz képest leqa lább 50 százalékkal 
növeli. 

5. Dokkmunkás. Sztahánovlsta ctm 
•fnyerésére Joqo:1u1t az a dokkmunkás 
akt három hónapon át minden hónapba.� 
leqaláb\> 1 50 munkaórát t,,IJesltm�nvbér
ben dolqozik és a normához képest leq. 
alább 200 százalékos teljesítményt ér el. 

l<o�S1v::ft��
csi

;::;:n"� ,:sz �e�ta'hi�: 
vlata, aki a 

900-1050 cm3 henqerUrtartalom ese
tében 80.000 km-t. 

1 05'1-1500 cm3 henqernrtaartalom -
t6ben 1 00.000 ltm-t. 

1 051 cm3 felUII henqerQrtartalom -
t6ben 1 10.000 km-t telJeslt Javítás nélkül .  

b l  teherqépkocslvezet6k kllzül az, aki 
O,) t. teherqépkoc:sllq 80.000 km-t, 
1 .5 t. teherqépkocsliq 1 00.000 km-t, 

. 1 .5 t. fellJI 1 1 0.000 km-t 
telJeslt Javítás n61k01. 

e) a1.1tob_usz és kUlönleqes Q<i1>J'1"ma
vezet6k kbzUI AZ, aki 

benzinUtemol J.irm(lvel 1 20.000 km-t, 
Diesel Jirmolvel 1 00.000 km-t 

teljes1t Javltás nélkDI. 
Kés6bblekben meq.illaplthatd benztn. 

foqyasztásl norm;it „ qépkocslve.zet.s 
kllzUI sztahi\novlstáv.i v;ilhat az a qé1>
kocs1vezet6, aki bevéte1J terv6t h.irom 
nonapon keresztül 180 SUZ.lékra tat
Jesltl. 

lUérnökök. 'tf"thnikusok. 
BlŰvezetők és mesterek 

M6mllk!lk, technlkuaolc. IIIOvezettlk 
,s mesterekre vanabcozólaq. amennyi• 
ben a vezet,silk alatt dolqozó Oz.em 
múhelyel. mQhelyr•.uet • r•vonaöcozó 
termelési tervet mennylséqlteq '8 az 
&nköltséq, valamtnt ,a se!eJtcsökk•nbls 
mellett klmaqaslóan túltelJesitlk .  a srta
hinovlsta clm elnyerésére Joqosultalc. 

FelszabacJulás1 

EMLÉKVERSENY 
A Maqya,, 9zabad áoharco■ Sz6vet.-

1ta április neovedikének. hazánk fel
szabad1Jlás�nak meqUnnepl<isére orsú
oos céllllv6 verMnyt rendez, A c<illllvO. 
veraanyben r,sztvesznek O.zemelnk, 
uerve:r:eteink csapatai és eqyénl _,.. 
senyz6t az alábbi 1dmok uerlnt. 

A !eQJobb Uzeml csapat elméért l'ar
kas Mihály vándordlJas csapatverseny 
folyik. melynek keretében az Uzemek 
kezd6 cél löv61 mérik Ossza t\Adiilsukat. 
k•pesséQelk•t. 

A mester lövész )elv<iny elny■réNért 
h.irom tasthelyzetes kbpusla v■f'5eny 
les:r: kezd6k számára. 

Az osztályozott versenyz6knek Is 
nylllk alkalom arra, hoqy l!sszem<irJék 
tudiilsukat. Három versenyszámb&n 
m6rk6znek mesterlövészeink. 

A célplsztoly. és qyorst0zet6plsz11oly. 
számok érde!,esséQe, hOQV a kezd6k Itt 
tUnhetnek ki képesséqeikkel ,  a verseny. 
kllrás kezdo5k rész<!re biztosít lehetlis<i
oet. hoc,v úav a c'1•. mint a ovors-
plS%toly lövfsekben versenyeznek. 

A verseny orszáqos mdrehl, széles
köra meqmozdulás lesz szabadsáqhar
cos céllövo51nknek <is el6nláthatólaq az 
Uzemek fs szervezetek több csapattal 
vesznek részt azon, és ez.által is bl;z.o
nyltják, hoqy a céllllv6 sport milyen 
széles, hatalmas tábort számlál a sza• 
badsáqharcosok kör6ben A nevezések 
naoy szám;líval mutassuk meq, hoqy ml 
Is ke116en klvesszUk a rúzUnket áprllls 
neqyeelik6nek„ telsz.abadulásunk öt6ves 
évfordulójának meqUnne016séb6I. 

Üzemi Szakszervezeti Bizottságok! 
Felhívjuk az ü. b. figyelmét, hogy 

az MHI< nevezési időszak a bele jezés· 
hez közeledik, ezért ellenőrizzék a I ki· 
töltött és aláírt nevezési ívek azonnali 
továbbítását, Budapesten a kerületi 
sportfelügyelőhöz, vidéken a próbáz
tató bizottságokhoz. 1 A nevezési ívek 
beküld6i határideje április 1 .  

Az edzések eredményes lebonyolí
tása érdekében tegye lehetövé az ü. b. 
az eredménylapok mielőbbi szétosztá
sát az MHI<-mozgalomba benevezett 
dolgozók között 

Szakszervezetek 
Orszáe-os 1Tanácsa. 

� SZTAIIÁNOVIS A 
Líla ÚJÍTÓINK MUNKÁBAN 

Collet kerékesztergapad 

csaps:zorító hüv lye aluminiumból 

Stozicska Ferenc újítása (MÁV Debreceni Műhely) 
A csapszorftó Mvelyeket öntött-

, 
mel öntötték ki. Ahhoz, hogy a ul

vasból készítették s hogy a csiszolt, ritóh1ivelyt ki lehessen önteni, meg
vagy finoman esztergált csapot • felelő méretre ki kellett esztergálni. 
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J J. • Emfaft a szontóhüvely ímnyha 
meggyöngült, hogy a szorítás követ
keztében igen gyakran eltört. 

szon1ás kóvef:kntében meg ne sért
se"k, megfelelő réte&'hm iehérfém-

Az újító javaslatára a régi sro,, 
rítóhüvelyeket nem fehérfémmel ki

öntött öntöttvasból készítették, ha
nem aluminium öntvén ·bői, amely 
a célnak teljesen megfelelt. Az el
készített próbadarab hosszabb ideig 
tartó megfigyelése beigazolta, hogy 
ugyanúgy bevált, mint az előzőek. 
Az ára lényegesen olcsóbb mint a z:  
eddig használlaké, tartós�ága pe
dig közelítőleg azonos az öntöttvas 
tartósságával 

Binabalengely módosílá a 
Hala.si Imre fómúvezetó újítása 

(Pe•t111HJntlórinc. 

Gyö ... réi ••to b,..• lónsűhely) 

Az OML. 674. Typ. m<;tornál al
kalmazott szelepemelő himbatenge, 
lyek (gyári átmérője 25 mm) ., 
csapágyakban a két végén illeszked
nek, 2 mm hosszúságban. Ha ezen a 
két befekvő helyen a himbatengely 
átmérőjét 25 mm álmérő;a helyett 
24 mm átmérőjüre készítjük, illetve 
a régieket leköszörüljük, akkor Le
hetővé oálik, hogy a himbaten{!e
lyek ef<ynegyed mm-es fokozatban 
né.}!t1szer felha.sználhatók a nagt/• 
javításokhoz, kopások esetén. To
vábbá, ha a himbatengely átmérő
iét, az emeltyük helyén, az eredeti 
rwári 25 átm. mm. helyett 26 átm. 
mm-re készítjük, akkor összesen 
nyolcszori felhasználást érünk el a 
himbatengelyeknél. Ezzel megtaka
rítás érhető el. A betétben edzett 
himbatengelyeknél, csak átszabályo-

zasi köszörülés szüksé{!es a tot1ábbi 
felhasználásnál. továbbá az emelty4 
kiszerelt préseit is alkalmazhatjulc 
a maf[asabb felméretcknél. 

Az OML. 67. típusú motor himáa

tenl(ely és emeltyűpersel_q esetére • 
fenti lehetöséf! szintén fennáll. 

MŰVELT NÉP 
a k1Jllurálls löme.l(mozglllom folyó
Irata ku!túrmunkásoknak nélkülör:· 

hetetlen. 
A Népmúvelésl Minisztérium 

kiadása. 
E.l(J'es szám ára, 2 forint. 

Előfizetés! díj évi 20 forint. 
Megjelenik minden hó elején. 

KJarlóhlvalal: 
Budapest 62.. postafiók 353. 

Telefon: 1 29-480. 
Caekk.számlaszám: 61 .0118. 
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Hogyan segített bennünket közlekedésünk újjáépítésében

a fel8zahadító SzovjetunÍó� a dí�sőséges Szovjet Hadsereg 
1900 áprflls 4-én ünnepeljük törté-

' 
k9r a hajózás a fasiszták által nyu

llelmünknek legnagyebb dátumát: or- gatra hurcolt hajóegységek hiánya 

szágunkat és népünket ezen a napon miatt teljesen megbénült. Has_'.mlóan si
azabadilotta fel a dicsóséges Szovjet vár helyzet volt a közúti kozlekedési 
Had.sereg. A szovjet katonák segftsé-1 koc.slpark és létesitmények v.onalán Is, 
�vel fogtak h<YLzá a vasutasok, köz- ahol 1938-hoz viszonyítva, 82 s�ázalé-

,. 

A fasisz'"..a hordák ezt az i!rök�lrt haqyt.!k ránk. Amerre szem ,oliál<>tt a 
vasúton. minden romokban hevert: ilzeffl9ink. állomásaink a pusztulás 

képét mulatt.ik. 

dti dolgozók, hajósok, gépjármiiveze- kos pusztulás következett be. Gépjár
tök a romokbanhcverö magyar közte- műveink csaknem 100 szhaléka sem
kedés újjáépítéséhez. misült meg, illetve a nyugatra hur· 

A felszabadulás utáni első hónapok- colás következtében elvesztek szá
l>an. amikor eltakarítottuk a forgalmat munkra. 
akadályozó romokat, megállapíthatóvá Ez az alig egyharmadnyi vasúti tel
vált. h"lrY a magyar vasúti há:6zat, az jesítöképesség és egyötödnyí közúti 
1938. évi állapotot figyelembe véve, közlekedési teljcsitóképessé(;l' az ország 
mindössze csak 30 százalékos telje· akkori szétzilált gazdasági helyzetében 
&ltőképességgel rendelkezik. Ugyanak- sem volt elegendö. 

Reménytelen helyzetünkben 

a Szovjet Hadsere, segítségünkre siet 
A háború folyamán a vasúti vona

lak, a vasút mozdony- és kocsiparkja, 
valamint a vasúti raktárak rés.zben 
erősen megrongálódtak, részben el
pusztultak, melynek következtében a 
felszabadulás után a személy- és áru
fuvarozás lebonyolításának s általában 

a kereskedelmi szolgálat ellátásának 
nem volt meg a lehetősége. 

A Szovjetunió és hós hadserege a 
íelszabaditás után azonnal segítsé
günkre sietett. Nem hagyott el ben
nünket elesetlségtink idején. 

A VASÚTON 
:A: d!csl!séges Szov Jel Hadsereg elsl! 

ténykedése az volt, hogy segített az 
ellenség által Jerombo!l távíró- és táv
beszéló vonalakat és készülékeket hely
reállítani és használható állapotba 
hozni. 

Az ezt követi! ldl!beif a Szovjetunió 
kii!önböző országokból visszairányí
totta a magyar va�úti kocsikat és eze
ket használatunkra a!lta 

A magyar kocsipark felépítésénél a 
Szovjetunió jóakaratú és hatékony se-

g!tségét élvez.zük ma Is, amely t�mo
gatásnak eredményét a gyakorlatban, 
konkrét eredmények, közlekedés terén 
elért győzelmek bizonyítják. 

1945 november havatian a MAV ko
csiparkját a nagy Szovjetunió felsza
baditotta, átadta a MAV kezelésébe 
és használatába. Ennek eredménye
ként Iehetövé vált a magyar vasútí 
közlekedés megszervezése, megindí
tása, lebonyolítása. Ezzel a l�péssel 
újjáépítésünk hatalmas lendületet ka
pott. 

Különösen ki kell emelni azt a se

gftséget, amelyet FelszabadTtónk az
által nyujtott, hogy már közvetlen a 
felszabadítás után saját alakulataival 

Jelüket teljesen felélték. Ezért sürgő
sen goadoslwdni kellett ezeknek a vá
rosoknak élelmiszerrel való ellátása 
ró!. Ennek érdekében egyes s,:erveze
tek megbízottainak és magánosoknak 
Is vidékre kellett utaznia, hogy élel
miszertartalékokat kutassanak lel és 
ezekbe a városokba szállítsák. De ki
fogytak vidéken az iparcikkek is, me
lyekkel a város látta el az egyes vi
déki gócokal 

Es hogy ezekben a szerelvényetweri 
fuvarozott árukat a felelotlen elemek 
ne dézsmálhassák, a Szovjet Hadseree 
katonai k[sérettel biztositotta e vona
tok sértetlen továbbításál Ugy.anesl!k 
szovjet katonák őrizete alatt álltak 
rendeltetési helyükön a kocsik, mínd
addig, amíg az áruk elosztá� mee 
nem történt. 

Amikor a Szovjetunióval megköt6t
tük az ideiglenes kereskedelmi és ha
tárforgalmi egyezményt, a Szovjet
unió látott el bennünket nyersanya
gokkal. Igy indult meg fuemeinkben a 
munka. Ezeket a nyersanyagokat is ll/1-
ját mozdonyaival és kocsijaival fuva.-
rozta. 

bevezette és megszervezte vona
lainkon a menetirányító szolgálatot 
és ez az alapja ma is menetirá-

nyító szolgálatunknak. 
A Szovjetunió közvetlenül a felszaba
dulás után helvreállíltatta műszaki 
csapataival a legfontosabb Duna- és 
Tisza-h:dakat. Ezek kfo:ött is jelentős 
volt a záhonyi, tiszafüredi, szolnoki, 
szcr;redi v�•tÍ!i Tis11-hidak. v1'1mint a 
budapesti összekötó vasúti Duna-híd 
és a ba iai vasúli oont'lnli'rl h,:J..,reál
lítása. Ezeken kívül közel I OOO kö
zépna gvsá gú é5 kisebb ideiglenes hi

A felszabadulás után közvetlenül a 
Szovjet Hadsereg katonai szállítmá
nyain kívül más vasúti közlekedés nem 
volt. Itt is segítségünkre sietett a 
Szovjetunió hós Hadserege és megen
gedték, hogy magánszemélyek katono
vonattal utazhassanak s vidéken be
szerzett élelmicikkeket magukkal vi
hellsék. A nagyobb mennyiségben vi
dékre s:z:álfítandó iparcikkek és a vá- A fe!s2111.badulás 11tánl Időkben tehlít 
ro�okba fuvarozandó élelmiszerek, ttl- 3• hat�lmas Szo". jetunió hős hadserege 
zelőanyag részére a Szovjet· Hadsereg b1zto�1totta, va�utunkon a �-0�galom, 11 
saját kocsiparkjából kocsikat bocsátott �zeme_Jy�k es _aruk fuvarozas'.1nak meg
rende!kezésü'lhe s ezeket a kocsikat indul�sat, ezert soh3: semmifele ellen
a szovjet katonák felügyelete mellett sz_olgaltatást nem _ kert, anna� �lle
katona,·onatokkal továbbították ren- , 

nere, hogy a vasut az utasoktol es a 
deltetési helyükre. fuvaroztatóktól a menetdíjat, illetőleg 

A •1_, . , . . ,11• fuvarozási díjat beszedte. Euel hozzá-
. _z e .,,m1s:er:k. e� 1parc1kkek _sza _1-

, 
járult ahhoz, hogy a kezdeti nehézsé

tasanak meginditasahoz a SzovJeluntó gekkel küzdó MAV a befolvó fuvaro
saját mozdony- és kocsiparkjából egész zá-si díjból fizethette a vasi:it dolgo
szerelvényt bocsátott rendelkezésünkre. zóit, dat épített. 

Nagy segítség volt számunkra az, 
hogy soronkívtil hazaengedt<'k a had
műveletek során fogságba esett mér
nököket, mííszakl értelmiségieket és 
szakmunkásokat, ami által lehe(ővé 
vált az, hogy a helyreállítási munká
latokat a lehető leggyorsabb ütemben 

A FÖVÁROSI 
VILLAMOSKÖZLEKEDÉSNÉL 

mell'indlthattuk. Ha9011J6an a vasúthoz, seiiiséget 
1945-46 6 1946--47 telén a Szov-

/ 

nyujtott a felszabadító Szovjet Hadse
jet Hadsereg műszaki csapatai felmér- reg a föváro� víllamosközlelredésének 
hetetlen seg!tséget nyujtottak szá- helyreállítása terén is. Nélkülük az 
munkra a:z: Ideiglenes hidak jég- és újjáépítési munkához hozzá sem kezd-

A hatalmas SzovJetunló dicsöséqes Szovjet Hadsereqe már felszabadltásunk 
els6 napjaiban seqltséqUnkre sietett. A h6s szovjet katonák teremtettek össze. 
köttelést a Duna két J'lartja között. hoqy meQ!ndulhasson az élet. Képünk a 
dé.i összekötő vasúti Dunah1dat ábrázolja. amint az első szere!vényv1< c::�•i:�e 
"lépésben" ,thalad az idelQlenes hldon. hoqy Iparcikket viqyen .a nélkillöz6 

vidéki lakossáqnak. 

árvédelménél, melyet akkor, a még hettünk volna, mert a fel nem rob
elégtelen felszerelésünkkel semmikép- bant bombák. lövedékek és a szerte
pen sem tudtunk volna ellátni. Ezzel szét heverö tank- és gyúroncsok nem
a hös Felszabadító Hadsereg lehetővé 
tette, hogy újabb veszedelmes károk- csak akadályt, de életveszélyt is jelen-
től mentesüljünk és azt, hogy a vas- tettek dolgozóink számárn. A hős 
úti forgalom kiszé'.esedjen és ezzel ha- szovjet katonák életük veszélyeztetése 
zánk újjáépítése kezdetét vehesse. árán itsztították meg telepeinkel a lő· 

A SZOVJET HADSEREG állította szermaradványok!ól és már a fe!sza
helyre távíró, távbeszélő, villamos ha- badulás első napjaiban őrséget állí
harang-jelzö stb. berenrlczéseink Ié2veze- tottak pályaudvaraínk elé, nehogy az 
tékeit is. A különböző harci cselekmé- értékes és akkor még pótolhatatlan 
nyek következtében földön heverő felszerelési tárgyak, anyagok veszen
vas- és bronzhuzal vezetéki anyagból, 
fárads61<ot nem ismerve, új távközlő 
vonalakat épített. Gondoskodott arról 
is, hogy a vonatközlekedés megindítá
sához elengedhetetlenül szükséges táv
beszélö. táv'.rókésziilékkel az üze
met felvehessük. Számos vonalunkon 
úgynevezett dispatcher távbeszéló be
rendezést létesített, melvek azelőtt jó
formán teljesen ismeretíenek voltak a 
MAV-ná!. A rendszeres vonatforgalom 
megindulását elsősorban ezek a dis
patcher-vonalak tették Iehetövé. 

A felrobbantott pályákat helyreállí
totta és a legszükségesebb védőjelzó
és biztosítóberendezéseket is üzernbe
he!yezte. Külön65en az ország északi 
és keleti részein tett ezzel a Szovjet 
Hads�reg_ igen nagv szolgálatokat. 
Hozzaseg1tette a MAV-ot rádiótávíró
berendezései újjáépítéséhez és üzembe
hef yezéséhez. 

dóbe menjenek. A romok eltakar!Ua!
hoz segítségei adtak, szabad mozgási 
biztosítottak dolgozóinknak. hogv 
azok teljes biztonsággal dolgozhassa
nak a pályatestek helvreállításá11 
Nagy jelentősége volt anm;k is, hogy 
sok helyen élelemmel is ellátták doli;ro
zóinkal 

Osszefogásunk és megfeszített mun
kánk azonban nem lett volna ele
gendő közlekedésünk megindítására. A 
szénhiány akadályozta az .l.ramfcjlesz
tést. I<ispest szovjet parancsnoka és a 
föváros akkori parancsnokhelyettese: 
Papasuili, valamint a budai kerületek 
s7:o�jet k_atonai _ pai:an':_Snokai. magu
keva tettek a varost kozlekedes ügyét 
és lehetövé tették, hogy a vállalat kis
pesti áramfejlesztö telepe és az Elek
tromos Művek zavartalanul mef{kap
hassák az áram előáltitásához szüksé
ges szénmennyiségeL 

Amíg a vonatok a kellő meMyi
ségu szenet nem tudták folszáftíta
tani Budapestre, addig szovjet ha· 
jók hozták a szen�t a fővárosba. 

Ennek volt köszönhető, hogy 1945 
április 20-án már öt ikerkocsival já
ratot indílettunk Kispestről • Nagy
várad-térig. 

A kezdeti munkák a meglévő felsó
vezetéki készleteket hamar felemész
tették. Szállítóeszköz hiányában a vi
déki gyárakból nem tudtunk további 
aayagellátást kepni. Ekkor ismét a 
Szovjet Hadsereg sietett segítsé
günkre, teherautókat bocsátott rendel
kezésünkre, iigyhogy Salgótarjánból 
munkavezetéket, Pécsről pedi(? por
cellánszigetelőket tudtunk felszállítani. 
Budapest főváros közönsége tehát, 
amikor elismeréssel gondol a városi 
közlekedés helyreál!íióira, elsősorban a 
dicsőséges Vörös Hadserei.:re iOndol 
hálával és szeretettel. 

A vandjl fasiszta i:,usztllásnak ,esett lildozatul ez a a(lzmozdony is. 
-IIZ!---:.-

A felszabaduás után az otthonuktól 
elszakadt családok és személyek hoz
zátartozóikhoz igyekeztek el jutni. Az 
ostrom alatt a nagyobb városok, ló
ként Budapest dolgozói, éle!miszerkész-

A SzovJet lladsereq áldozatk�szen, testvéri módon seqltett talpraálln nk ez meomutatkozott az étet mind.Qn terüle .én. Képünkön e!süllyedt �olya= 
uszályokat emelnek ki és tisztítanak meq az isupréteatől. '!Fll.ii r, 

ÉLJEN NÉPlJNK FELSZABADiTóJA i� BA.nATJA • 
, A NAGY SZTÁLIN! 
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A naqy SzovJetunf6 hh aztahinovlsta vasutasalnak J>fldáf;in lndltottuk el a 
-1000 tonnáa" • "" .500 kilométeres'• mozqalmat, amellyel sokmlllió forint 

meqtakarltá.st •run1< al. 

AZ AUTÓKÖZLEKEDÉSNÉL 
1:945 elején a hazai gépkocsiközleke

dés reménytelen volt. A fasiszták el
fum:olták gépkocsijaink nagy részét, a 
még megmaradtak pedig u ostrom 
alatt elpusztultak 

A Szovjet Hadsereg segitségiinkre 
sietett itt is. Magukhoz hívták az 
autójavító vállalatok vezetőit és meg
beszélték velük az üzemek azonnali 
irn:gindfüísát. Boldogan sereglettek 
dolgozóink a műhelyekbe és hálásan 
fogadták a jó meleg leveseket és ki
adós kenyéradagokat, amelyek a leg
szörnyűbb nélkülözések idején szinte 
az utolsó percekben érkeztek &Zá• 
111unkra. 

A:r, autószakma dolgozöit magával 
agadta a .zovjet katona 11agy: lelke-

sze"t ml kaptuk meg, pedig- a háború 
ekkor még nem ért véget. Megindult 
az újjáépítés szédületes irama. Gépko
csijaink hordták a romokat és az újjá
építéshez szükséges anyagokat. A köz. 
igazgatás jóformán csak gépkocsikkal 
tudta munkáját megkezdeni és megol
dani. 

Mégis kevésnek bizonyult autópar
kunk. A Szovjet Hadsereg bérmunka 
fejében gépkocsikat engedett át és bol
dogan ment ki a minisztérium autó
osztályának v�zetősége a szovjet ka
tonai autótáborokba, hogy kiválogas
sák a kis hibával rendelkező gépko
csikat. Egy katonai gépkocsi kijaví
tása ellenében egy gépkoe11i magyar 
tulajdonba .111ent ál Hatalmas lellendü· 

6'pJ6rmüállomlinyunk sokezer Ilyen 6s hasonló új ci•PJármllval ciazdaciodott 
felszabadulásunk óta. 

iledése, munkaszeretete és a Szovjet 
Hadsereg gépkocsijaival egyidöben 
megindult a magyar roncskocsik fel
építése. 

A BARATI SZOVJETUNIO minden 
eszközzel támogatta a gépkocsifor
galom fejlesztését. A szovjet katonai 
hatóságok egymásután ad_ták ki � _for; 
galmi engedélyeket, a kozlekedesugy1 
minisztériummal karöltve. Gomba. 
módra szaporodtak a teherautók és 
hordták az élelmet a város éhező la
kosságának. A Szovjetunió mindezeken 
felül ittlévő gépkocsijainak egy részét 
Vas Zoltán akkori polgármester ren
delkezésére bocsátotta, hogy ezzel is 
elősegítse a főváros élelmezését. 

Ujabb súlyos problémák merültek 
fel. Nem volt benzin, olaj és gumi. 
Ujból segített rajtu11k a Szovjetunió, 
nagymennyiségú üzemanyagot kap
tunk. A gumigyár a Szovjetunióból 
kapta az első nyersgumiszállítmány!, 
hogy megindulhasson az abroncsgyar
tás. A Szovjet Hadsereg indította meg 
a Jispei olajtermelést. Az olaj egyré-

lés következett be az autójavító szak
mában. 

Szinte hihetetlen, hogy tehergépko
csi állományunk, amely 1945 elején 
nem is létezett, a Szovjetunió jóvoltá· 
ból a stabilizáció idejére már megha
ladta az 1938-as állapotot, 

A stabilizáció utáni évben már meg
indult az új autók behozatala. A nyu
gati import azonban mind nehezebbé 
vált. Az imperialisták súlyos dollárral 
[izettették meg gépkocsijaikat. E kö
rülmény rendkívül drágává tette az 
autókat és más értékes nyersanyagok 
importjáról kellett lemondani, hogy 
dollárral fizethessünk. Amikor a gép
kocsihiány már kezdett érezhetővé 
válni, újból a Szovjetunió baráti k�ze 
segített rajtunk. Anélkül, hogy az aru 
ellenértékét eléíre kifizettük volna, 
megindult a lényegesen olcsóbb szov
jet gépkocsiimport. Az arnPrikai, úgy
nevezett „pléhmadarak" helyett a sok
kal komolyabb és hosszabb élettarta
mú szovjet személy- és tehergépkocsik 
jelentek meg, utcáinkon. 

UJ ten eriáró halók !áriák a távoli tenqere!<_et hird:-t-.:"e népi __ állam,mk naqy q eredményeit, melyeket a Szovjetun10 seqftseqevel ertunk el. 

A HAJÓZÁSNÁL 
A magyar hajópark egy része alma

és bornbataláialtól elsüllyedve nr, a 
nyugatralwrcolá6 elől menekülve &n
süllyesztéssel a Duna medrében feküdt, 
másrészt a fasiszták által Ausztria éa 
Németország angol-amerika'i megszál· 
lási övezetébe irányítottak. 

Budapest felszabadítása után a s-
jet Had.sereg csónakok és -a rf!v átke
lési egységek beállításával megterem
tette az összekötlclést Buda és Pest 
között. Az első napok után ezdtet az 
egységeket a magyar hajósoknak ad
ták át, akik mindaddig, amíg az el
süllyesztett csavargözösöket nem si
került kiemelni, ezekke! biztosították 
az ál:kelé&t. 

A Szovjet Hadsereg akna5redóh<lföl 
tisztították meg a Dnná� a ledobot\ 
aknwktól, roncsok, elsüllyedt hajók el
távolításával nemcsak a hajózó uiat 
biztosították, hanem jelentős mértélc
ben hárították el az kfizveszedel· 
met is. 

Szovjet mérnölcök és mús-iaki cn
pa,tok segítségével és iráo.yitásával a 
magyar hajós dolgozók a kisebb köny
nyebben hozzáférhető egységeket ki
emelték. Ezzel u áruforgalom meg
indult. E kiemelt IM deregl�1tlcel, 
uszályokkal biztosították részben Buda
pest tüzifaellátlisát és a környező 
dunamenU községekból ezekkel a ha· 
jókkal hoztak a romtakaritáat ;Y� 

dolgozók rés:r.ére élelmet. 
KOZVETLENOI.: A FELSZABADU

LAS UTAN a szovjet megszálló ha
tóságok visszaadták a magyar kor
mánynak a "Tisza" nevű Duna-tenj?er• 
járó hajót, amely Dorog-Budapest >n· 
sronylatban uenet szállított, ami által 
Bndapest elektromos energiával •aló 
ellátása fok.o:riidott. 

1946 tavaszán ■ Jl\agyaT-Szx:,orjef. 
Hajózási RT. alapításáva! kapc60lat
ban 23 hajót kaptunk a Szovjetuniótól, 
amely hajókkal már komoly kii¼- és 
belforgalrnat bonyolilottunk le. Ez 
gazdasági életünk lalpraá!Jílásában 
hathatós segítség ?Olt. Az anyag! se
gítség mellett szakképzett kivá.ló hajó
sokat, vezető- éa műszaki emberek;et 
kaptunk 

A szovjet mffsuikl embent: ldn,115-
sával kiemelt csavargózösökkel kezd
hette meg a MEFTER a személyhajó-
zást a Tiszán. 

A fasiszták áltai IJ'Yll.gatra hurcolt � 
az imperialisták által jogtalanul visz. 
szatartott hajókat csak a Szovjetunió 
erélyes és határozott diplomáciai ee
gítség�el tudtuk visszakapni. 

1946 őszén a Szovjetunió kormánya 
újabb 46 hajót adott vissza, amelyet a 
háború folyamán hadizsákmányként le
foglalt és amely a nemzetközi jog sze
rint a Szovjetuniót illette =g. A 
Szovjetuniónak ez az újabb, nagylelkú 
segítsége tette lehetővé, hogy a mind
inkább fellendülő gazdasági életünk 
ipari szektorának egy részét folyama
tosan el tudtuk látni nyersanyaggal. 

1947 tavaszán a Szovjetunió segít
ségével visszakapott hajókkal meg
indithattuk a Dunán és a Ti.szán a 
személyhajózást. 1947 novemberében a 
Szovjetunió kormánya az ausztriai 
szovjet övezetben elsüllyedt '1:7 hajót 
visszaadta, sőt ezek lcemeléséhez mú
szaki segítséget is adott. 

1948-ban a Szovjetunió következetes 
baráti politikájának és segítségének 
volt köszönhetö, hogy a belgrádi dunai 
egyezmény, mely a dunamenti ál!a
mok szabad hajózását biztosítja, 
létrejött. Az egyezmény kizárja a duna
menti parttal nem rendelkező impe
rialista nagyhata!mak beavatkozását a 
Dunával kapcoslatos ügyekbe. 

A LÉGI
KÖZLEKEDÉSNÉL 

A Szovjetunió és dicsőséges hadse
regének segítsége nélkül a repülés 
megindítását csak a békeszerződés 
megkötése után lehetett volna elkez
deni, de már 1945-ben 11 közforgalmi 
repülőteret és számos sportrepülőteret 
bocsátott rendelkezésünk,e, amelyeken 
se�ítségükkel megindítottuk a_z újjá
ép1tési munkálatokat Ezenfelül több. 
korszerű forgalmi és taxirepülögépel 

A romokban heveri! f4vár091 Ynlamoskllzlekedést Is a Szovlet l'tadsoreq 
ffQltÁQéval állítottuk helyre. Ma már nyoma sincs a puntulásnak. Karcaa 

vUlamosok slklanak az utcákon s &ZiÓilitlik a dolqazókat. 

kaptunk a szüksége■ tartaléka!katré
szekkel együtt. 

A modern repül� biztons�gához 
múlhatatlanul szükséges rádió- és 
hírközlő berendezéseket ugyancsak a 
Szovjetunió támogatása révén szerez
tük be. 

A vidéki repülőtereken a városokklf! 
való összeköttetésre szolgáló gépjár
műveket bocsátott rendelkezésünkre és 
állandó támogatást nyujt szakembe
rekben, üzemanyagban egy.aráo.t.. Kü-

Jonösen nagy súllyal esik latba n, 
hogy a felszabadulást követő időben. 
amikor elektromos áramszolgáltatá
sunk még nem volt, vagy még nera 
volt tökéletes;, szükség-áramforrásokat, 
(agregátorokat) bocsátott a magyar 
légiközlekedés rendelkezésére. 

Magyarország légiközlekedése, a ha
talmas Szovjetunió segítsége nélkill 
nem állhatna fenn, mert repülögéppar. 
kunk pótlása csaknem kizárólag a 
Szovjetunióból lehetséges. 

A felszabadulás óta 
felmérhetetlen segÍtséget nyujtott 

a SzovjetnnÍÓ 
Hosszf oídatatmri 90roJhatnánk a 

hatalmas Szovjetunió és dicsőséges 
Szovjet Hadseregének segítségét, tá
mogatását felszabadulásunk után, majd 
az azt követő öt esztendő alatt., 

UJJAEPITESONI<BEN DONTO 1'10-
DON mutatkozott meg a Szovjetunió 
segítsége, a kommunisták kezdemé
nyezése és Pártunk vezetése. Ha ered
ményekről lleszél.ünk. csakis ezekkel 

eredmények a hArnmms t,en, ds!\ 
amikor nemcsak termelésünk, de éle► 
színvonalunk is meghaladta a báborit
elötU viszonyokat. 

A hatalmas és gy6zedelmes S�� 
unió nemcsak anyagi eszközökben segí
tett bennünket, hanem átadta gyakor
lati tapasztalatait, sztahánovistáinak 
példaadó munkamódszereit népünknek, 
köz!ekedésünknek, • csakis ennek -

A polqárl és sportrepülés Is lilliéledt naqy barátunk, a civl!zelmcs SzovJetunl.t 
aeqitséqével, Ezüstös qépmadaraJs közlekednek vidéki városaink között. 

az erőkkel számolva érhettük el hatal
mas gazdasági és oolitikai gyözel
meinket. Hasonlóan elévülhetetlenek eb
ben a győzelemben a munkásosztály 
érdemei, a dolgozó parasztság és ha
ladó értelmiség eredményei. 

Ujjáépítésünk sikereit külföldi se
gítség nélkül, a Szovjetunió, a nep1 
demokráciák segítségével és saját 
erőnkre támaszkodva értük el. Hatal
mas mértékben emelkedtek ezek az 

gítségével fejlődhetett kl hazánkban ■ 
szocialista munlrnverseny, így vált l&
hetövé, hogy közlekedésünket korsze
rűsítsük, megindítsuk a „2000 tonnás• 
és az „500 kilométeres" mozgalmat és 
kialakítsuk a szocialista közlekedés új 
embertípusát. 

Mi, a közlekedés 220.000 szervezett 
dolgozója méltóak leszünk a nagy 
Szovjetunió és a dicsőséges Szovjet 
Hadsereg értünk hozott áldozatára! 

Olllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllll!l!l!lllll 

Ez is a Szovjetunió segítsége 

/. 

Dráqa Sztálin efvtársunk 70. születésnapján indult el elsö úl!ára a fóvá.ros 

dolqozóinak kedvenc közlekedési eszköze: a •• trolibusz'' Ez is a Szo•Jietunió 
5eoítséQe. t4moo ... �sa révén került hozzánk, hogy eoyre· növekvő közlekedés.J 

qondJainkon könnyítsen. 
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Egy hón ap alatt 
háromezer 500-as szerelvény 

Március 25-én, szombaton Onnepélyes kllls6séqek között Indult el a 
lulromezredlk 500 km-es szerelvény. A feldiszitett szerelvény elindítása el6tt 
Imre József elvtárs. a Vasútpolitlkal Osztály helyettes vezet6Je tartott beszédet. 

- Ma eqy hónapja indult el hazánkben az ,OQ km-es moz<1alom - mon
dotta és ma már a vasutasdolqozók lelkes mJ.1nkája következtében elérkez• 
w,;k a háromezredik 500-as vonat indftásához. Az április 4-1 nemzeti Unn.,,p 
Jegyében meqinduft 500--as mozqalom híven fejezi ki a vasutas dolQozok 
káláJát és szeretetét a �ZovJetunió� a felszabaditó Szovlet Ha�sereCJ lránt. 

Prieszol József elvtárs. a közlekedés!· és postaUQvl minisztérium állarn
•tkára arról beszélt. hoav eqy hónappal ezelőtt sokan kétkedtek e naavjelen• 
"5sécia mozqa!om sikerében. Ma a maqyar vasutasQk már aual bUszkélked• 
betnek. hOQV a háromezredik 50�as szerelvé_nvt Indították el, 

Balról jobbra: Imre József, Lukács Pe•er és l!atona József elvtársak. 
A 3000-lk 500-as szeralvénvt Katona József m. vezet6. Zavaqyel Sándor éS 
SláQ József ftlt6 elvtarsak továbbitott;ik, 
IIIIIUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111lllllllllllllllll!llhlllllllllllllllllll, 

Takács Pál marós : 

Április 4-re hálám jeléül 
a n a g y  S z o v j e t u n i ó i r á n t  

befejezem ezévi tervemet 
.T. Szerkesztő Elvtársi Közeledik 

a nagy nap, április 4-e, mikor meg 
kell mutatnunk érzéseinket felsza
badítónk, a dicsőséges Szovjetunió 
és annak bölcs vezére, Sztálin elv
társ iránt 

Apritis 4-e, amely a maga teljes
légében tárja fel előttünk öt év 

nagy győzelmeit, a jövő nagyszerű 
perspektíváit, hálánk és szeretetünk 
kinyilvanítása mellett, egyben a 
békéért folyó harc ünnepe is. Fi
gyelmeztetés az imperialisták szá
mára, hogy milyen sors vár rájuk, 
ha a béke erői, a legyőzhetetlen 
Szovjetunió ellen merészelne tá
madni. Figyelmeztető számunkra, 
a dolgozó magyar nép számára, a 
magyar közlekedés szervezett dol
gozói számára, hogyan t<!tték tönkre 
hazánkat a fasiszták, hogyan sza
badított fel bennünket nagy bará
tunk az elnyomás alól. Figyelmez
tetés arra, hogy csak a hatalmas 
Szovjetunió mellett állva biztosít
hatjuk függetlenségünket, szabadsá
gunkat, békénket. Figyelmeztető 
arra, hogy mit jelent számunkra a 
Szovjetunió és a népi demokráciák
kal való szoros szövetség. Megmu
tatja, hogy miért szükséges a hon
védség fejlesztése mellett a munka
verseny kiszélesítése, a Sztahánov
mozgalom továbbfejlesztése a béke 
megvédése szempontjából. Figyel
meztető arra, hogy ifjúságunkat 
döntően a szocial ista hazafiság és 
proletárnemzetköziség szellemében 
neveljük. 

Nem utolsósorban azonban április 

4-e az éberségre figyelmeztet ben
nünket, arra, hogy fokozzuk az 
éberséget minden területerL Sike
reink mellett ne becsüljük le az el
lenség erejét. Harcoljunk következe
tesen a kapitalizmus gazdasági és 
ideológiai maradványai ellen. 

üzemünk, az Esuiki Járómfijavító 

NV dolgozói átérzik ennek a törté
nelmi napnak a jelentőségét. Vala
mennyien igyekszünk, hogy még 
több és jobb munkával, új kezde
ményezésr.kkel minóségvállalásal, 
új sztahánovisták nevelésével bizo
nyítsuk hálánkat felszabadítá
sunkért. 

A magam részéról felajánlottam 
és be is fogom tartani igéretemet: 
április 4-e, hálám jeléül a nagy 
Szovjetunió iránt, befejezem ezéui 
teruemet. 

Megfogadtam Pártunk, szeretett 
Rákosi elvtársunk szavait, harcolok 
a bürokratizmus ellen és ugyanak
kor kritika és önkritika alkalmazá
sával megvizsgálom munkámat, ki
küszöbölöm a hibákat és azokat a 
hiányosságokat, melyek akadályozói 
lehetnek a még na�obb teljesít
mény elérésének 

Eljen felszabadít6nk, a hatalmas 
Szovjetunió, a világbéke őre! Eljen 
Sztálin elvtárs, népünk nagy ba
rátja! Eljen a dicsőséges Szovjet 
Hadseregi Eljen 'győzelmes f'ártunk 
és a mi nagy tanítónk, Rákosi elv
társ! 

Elvtársi üdvözlettel: 
Takács Pál sk. marós. 
Eszaki Járómüjavító NV 

Pener elvtárs, 

úi sztahánovistánk 
300 százalékos teliesltménnyel 

készül a nagy napra 
Az Eszaki Járóműjavító NV szta

hánovista dolgozója Petter István 
fúrós. Havi átlagteljesítménye 300 
százalék. 

Petter elvtárs a sztálini-műszak 
óta állandóan 200 százalékon felül 
teljesítette munkáját. A sztálini
műszak alatt 525 százalékot ért el 
és most az a célja, hogy - a sztá
lini-műszak tapasztalatait felhasz
ná lva - az akkor elért eredményét 
ál landósítsa és túlteljesítse. 

- Legnagyobb nemzeti ünne
pünk: felszabadulásunk méltókép
peni megünneplésére 20 százalékos 
munkateljesítményemelést ajánlot
tam fel, - mondja Petter elvtárs. 
Ezt a felajánlásomat azóta már túl 
is teljesítettem. 

- A szovjet sztahlinovisták pél
dáját követve újításokkal és a 
munkamódszerek észszerűsítésével 
igyekszem teljesítményemet tovább 
fokozni. Egyik újításom a rúgó
hevederek fúrásának meggyorsítása 
egysz„rű készülék segítségével. 

- Szaktudásom nem rejtem 
véka alá! Ujításaimat, munka• 
módszereimet dolgozótársaim
nak is átadom, s ma már a 
műhelyünkben dolgozó fúrások 
átlagosan 1 50 százalékot telje-

sítenek! 
- Szemináriumokon és külön

böző brossurákból megismertem a 
SrovjPtunió Sztahánov-mozgalmát. 
A sz�viet sztahánovisták péjája 
lelkesítétt engem is, amikor meg
értve Pártunk felhívását és útmuta
tás;ít, én is a Sztahánov-mozgalom
hoz c�11tlakoztam. Pártunk irány
mutatása átsegített bennünket a 
kezdeti nehézségeken és tanítómes
terünk, Rákosi elvtárs bölcs veze
tése pedig biztosítja számunkra a 
siker t :  az új, szocialista Magyar
,,rszág felépítését! 

Petfer István sztahánovista fúrós 
az eimúlt napokban már 420 szá
zalékot teljesített. 

Dolgozólnk február havi 
újitásai közel 1 millió forint 
megtakaritást eredményez

nek 

A Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium Ujtási Osztálya most 
adta ki a február hóban benyujtott 
újftásokkal kapcsolatos jelentését. 

VASUTASOK 

Zemlényi Gyula ívhegesztő (Eszald Járómlijavlt6 NV) ffl 
Pásztor Andr.ís műszerész ( ,. ,. ) 459 
farkas József hegesztő ( ,. ,. ,. ) 435 
Sándor Pá.l hegesztő ( " ,._ • ) 412 
Lugosi Ferenc öntő (Szolnok fűtőház) 41 1  

Takács Pá l  marós (tsz.aki Járómüjavító NV) 387 
Szllfai József hegesztő ( • ,, " ) 384 
Nyitrai József kazánkovács (Szolnok flitőhá.z) 382 
Guta István esztergályos (eszaki Járómüjavító NV) 375 
l(ovács Sándor esztergályos ( ,. ,. ) 375 
Telekes Zoltán fúrós ( " " ,. ) 371 
Molnár lstv..n esztergályos (Szolnok Fűtőház) 370 
Teleki Ferenc fúrós (tszakl Járómüjavító NV) 360 
l(oscs.isák János esztergályos (GySEV) 353 
Huszár Lajos esztergályos (északi Járómííjavité NV) 350 
l(un Béla cserejavító (Szolnoki Járómüjavitó NV) 346 
Terenyel János cserejavitó (Szolnoki Járómüjavító NV) 346 
Zsabka György pályamunk'ás (Sz.-fehérvári Omség) 346 
Meiszter A lbert villanyszerelö-brigá-d (Dunakeszi J. NV) 343 
Petter István fúrós (tszaki Járóműjavitó NV) 342 
Bede István pályamunk'ás (Székesfehérvári Omség-.) 342 
Horváth Ferenc villanyhegesztő (Debreceni Jármj. NV) 342 
l(amp'cs István kazánková,:.s (Tapolca fűtőház) 332 
Vizi Lajos cserejavító (Szolnok! J.árómüjavító NV) 331 
feltner Mátyás kőműves (Bpest, Józsefvárosi Omség) 327 
Ignácz József mázoló (Szolnoki J'Mómű lavitó NV) 325 
Dobó István mázoló (Szolnoki Járómüjavító NV) 325 
Csabai János cserejavító (Szolnoki Járómüjavító NV) 320 

SZALLITOM U NKASOI( 

Bárdi András 
Miron Sándor 
Markó József 
Körmendi József 
Landesz Gyula 
l(ukucska Pál 
Hadnagy István 

azkalék 

(Tüker NV, 19. sz. telep) 430 
(Tüker NV. 1 9. sz. telep) 394 
(Tüker NV. 1 9. sz. telep) 386 
(Tüker NV. 1 9. sz. telep) 385 
(Tiiker NV. 19. sz. telep) 367 
(Tüker NV. 19. sz. telep) 345 
(Tüker NV. 1 9. sz. t".!ep) 335 -

HAJOSOI(, KJKOTOMUNKASOI( száa:alé.k 

Gerő „200-as brigád" (Magyar Nemzet! Szabad l(lkötő) 382 
Vargyas „200-as brigád" (Magyar Nemz. Szab. l(ikötő) 286 
Szücsi „200-as brigád" (Magyar Nemzet Szabad Kikötő) 258 
Torma Lajos lakatos (Balatonfüred, Hajógyár) 254 
Szekeres Mihály hegesztő (Balatonfüred, Hajógyár) 254 
Scharf József hegesztő (Balatonfüred, Hajógyár) 264 
Geipl !(álmán hegesztő (Balatonfüred, Hajógyár) 254 
Jurena Lajos hegesztő {Balatonfüred, hajógyár) 254 

GEP JARMOVEZE TOK • 

Bes,ie Illés segédmunkás 
Dobos István gépjámüvezető 
Lendler Gyull taxi gépjármíivezeti, 
Kupi István hegesztő 

HaUai Gyula autószerel4 
Cserven l(aroly kovács 
l(ovács Vilmosné k.annatöltö 

százal�k 

327 
103.000 kilométer 

223 
3 17  
281 
220 
209 

l(OZLEl(EDESI ALl(ALMAZOTTA((: czázallfc 
Szatmári Miklós brigádja (fővárool Vasótépítö ICV) 297 
Damyik-brigád (Pálffy fómüheiy) 220 
Stadler-brigád (f'5városi Vasútépítő l(V) 198 
Deák Pál (f'erencv'árosl Pályafenntartási főmííhely) 162 
Németh László (ferencv. Pál)'.afenntartásl főműhely) 160 Ezek szerint február hóban 806 

újítást nyujtottak be, ebből 1 79 ja
vaslatot fogadtak el. A február hó- '-----------------------------i 
ban megítélt díjazás forintértéke 
70.674 - a várható évi megtakarí
tás forintértéke pedig pontosan 
907.930. 

A benyujtott javaslatok megoszlá 
sát i l letően a következő a helyzet. 
495 javaslatot a vasutasok, 1 5 1 -et 
a közúti közlekedés dolgozói, 27-et 
a hajósok, 1 35-öt pedig a gépjármű, 
vezetők nyujtottak be. 

A ja-vaslatokból 84 vasutas, 21  
közúti közlekedési dolgozó, 6 hajós 
és 68 gépjárművezető újítási javas
latát fogadták el. 

A megítélt dijazásból 43.628 tG
rintot a vasutasok, 4722 forintot 
a közúti közlekedésiek, 5220 forintot 
a hajósok, 1 7. 106 forintot pedig a 

gépjárművezetők kaptak. 
Ami a várható évi megtakarítá� 

eloszlását illeti, 62 1 .981 forintot a 
vasutasok, 60. 195 forintot a közúti 
közlekedés dolgozói, 76.400 forintor 
a hajósok és végül 1 49.374 forintot 
a gépjárművezetők által benyujtott 
újítások után ér el nemzetgazdasá
gunk. 

MOLNAR VINCENE ELVTARSNO
NEI(, RACALMAS, ERZSEBET-TER 
372. Mindkét levelét mej!"kaptuk és 
abban fol!"lalt kérelmét siirirős elintézés 
vé2ett mel!"küldtük a Budapesti MAV 
Iitazl!"atósáe Vasútpolitikai Osztálya 
vezetőjének, Benkovits Dezső elvtárs
nak, aki intézkedni fog panaszának 
orvoslása iránt. 

Várhegyi Ferencné fúrósnő: 

Feh1jánlásommal és újításommal fej<"zem 
ki hálámat a fe• �zahadító Szovjet Hads<"reg 

és szeretett Sztálin elvtársunk iránt 
,,T_ Szerkesztőség! A népi demo- /ejtet és csökkentem a:t önköltséget. 

kráciában, nagy, újjáépítő munka Uiításomat 150 forinttal _ jutalmaz. 
közepette én is megtaláltam és el- ták. Aprilis 4-re 30 százalékot aján
l oglaltam a magam helyét. toltam fel és egy újabb újításom 

Mult éu augusztusában kerültem van, amit felszabadulásunk ünne• 
az Eszaki föműhelybe, mint furósn.ö. pére szeretnék átadni, hogy ezzet 
Azóta a /Ili A osztályban dolgozom is előbbre uigyem az ötéues terr, 
70 százalékkal kezdtem és fokoza. sikerét_ 
tosan eljutottam a 105 százalékhoz. felajánlásommal és újításom-
Minden fúróstársam és én egy da- mai fejezem ki hálámat a fel• rabig_ megálltunk a 105-110 száza- szabadító Szovjet H adsereg és léknal. Ereztem magamban annyi szeretett Sztálin elvtársunk erőt, hogy ezt a 105 százalékot iránt. emelni tudom 130 százalékra. Ezért Az imperialisták lebombázták "" uersenyre hívtam a főmühely összP-:: k fúró,ait. tön retették otthonomat, de népi 

Kihívásom után munkatársaim államunkban megtaláltam a lehető
sorra eljöttek megnézni azt a bátor ségét annak, hogy ezt újra felépít-

sem, mert a Párt, Rákosi elutárasszonyt, aki uersenyre híuta őkef. sunk uezetésimel kiviuta a no"" En nem tudtam elérni csak 145 „ 

százalékot, munkatársaim közül uol- egyenjogúságát. Mindenkinek a/. 
tak olyanok is, akik a 400 százalé- katma uan dolgozni és mindenkit 
kot elérték. Nagy örömömre 5zolgált munkája szerint jutalmaznak_ öt
mindmesetre, hogy egy nő kihiuása éues tervünk nagy lehetőségeket tár 

elénk. Munkámmal is harcolok a ösztönözte őket arra, hogy ilyen b 'k „ t • - /' , 
magas százalékot elérjenek. e eer es a szocia izmusert! 

Ujításommal igyekeztem a munka
i 

VARHEGYI FERENCNE s. i. 
menetét pontosabbá tenni. Ezzel fúrósnő, Vili/ A osztály teljesen ki tudom küszöbölni a se Eszaki Jármüjauító NV 

SZTÁLIN Ú'l\JÁN� RÁ.KOSI �IÁTYÁS VEZETÉSÉVEL ELŐRE 
AZ ÖTÉVES ':l'IERV SIKEIIÉÉBT! 
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A k ö z l e k e d é s i ü z e m e k  d o l g o z ó i  
fe laián lása ikon keresztü l bizonyítiák : 

megértették mit köszönhetnek ápri l is  4-nek 

Így készülnek 

A közlekedési üzemek dolgozói meg
trtették Pártunk I(özponli Vezetőségé
nek január 22-i határozatát, megérlel
ték azt, hogy a munkaverseny újabb 
hatalmas fellendülése, a termelés és ter
melékenység további emelkedése lesz a 
legszebb en11ékmú, melyet a szovjet hö
sök ezreinek állilunk, akik hazánk, né
pünk szabadságáért hullatták vérükel 

Dolgozóink hatalmas verseny!endülele 
• Szovjetunió tapasztalata nyomán a 
közúti közlekedésben is felszinre hozta 
az aulobusznál a 100.000 km-es moz
galmat, a HÉV-nél a 350 tonnás moz
galmat, amelyben dolgozóink kötelezett
B!!get vállaltak a minőségi munkára, a 
forgalom és a műszak elvtársi együtt
működésére és ezek a mozgalmak ha
talmas belső tartalékok felszínrehozását 
teszik lehetővé. 

Az április 4-1 felajánlbi mozgalom 
eredménye a villamos vállalat dolgozói
nak az a kezdeményezése is, amelyben 
követelik a válla!aivezeléstől, hogy te
remtse meg számukra Is egy 100.000 
km-eshez hasonló sztahánovista mozga

lom kialakulásának technikai elöfeltéte
leiL 

560-ról 1000 százalékra 

A feltörő szlahánovista mozgalmak új 
feladatok elé állitják a vállalatvezetést 
Is. Minden vállalatvezetőnek elsőrendű 
feladata kell, hogy legyen, támogatni 
dolgozóink kezdeményezéseit, hogy 
vállvetve harcolva a magasabb terme

'lékenységért, az önköllségcsökkenté
séért, teljesíteni tudjuk 3%. ötéves terv
ben elénk tűzött leladatokaL 

A kialakuló Sztahánov-mozgalmaloon 
kívül dolgozóink, brigádjaink, műhe
lyeink kivették a részüket a felajánlá
sokból is. Dolgozóink a munka minden 
területén igyekeznek szélesíteni a mun
kaversenyt, csökkenteni az önköllséget, 
a selejtet. 

A Ferencvárosi fömúhelyben például 
Takács Pál és Becz István vállalták, 
hogy az újílásukkal elért 560 százalékos 
teljesítményüket április 4-ig 1000 szá
zalékra emelik A Sallai autobusz főmű
helyben Telger Dénes fényező brigád 
vállalla, hogy az első negyedévi tervü
ket 1 héttel határidő elölt befejezik és 
munkatervükön felül még 3 személy
gépkocsi fényezését is vállalta Ugyan
csak a Sallai főműhelyben Kreisz Antal 
vállalta, hogy decemberi 198 százalékos 
te! jesítményét április 4-ig 250 uáza
lékra emeli. 

A Dózsa György főműhely dolgozói 
9 drb pótkocsi elkészítését vállallák 
terven felül. A munkaversenyben való 
elvtársi együ ltműködésnek igen szép 
példáját láthatjuk a Füzessy Arpád lö· 
milhelv kocsiszekrény-aszlalosai, fafé
nyesítő dolgozói és fényező műhelyének 
dolgozói együttes felajánlásában, akik 
vállaltá'k 5 drb pótkocsinak terven fe• 
lüli félfényezését. 

A Cinkotai múnely dolgozói többek 
között vállallák a 408-as szerdökocsi 
ujjáépítését. Az anyagvizsgáló labora
tórium dolgozói önköltség-csökkentéssel 
kívánnak hozzájárulni a fizikal dolgozók 
mozgalmához, úgy, hogy az olajvizsgá• 
latoknál használatos beniin, és alkohol 
oldószer keveréket használat után rege
nerálják és így ismét felhasználhatóvá 
teszik. 

Milyen hiányosságok 
vannak 

Eredményeinktől azonban nem sza· 
bad megszédülni. A szocializmus építé
se megköveteli, hogy megszilárdítsuk 
és fokozzuk eddigi eredményeinket, 
hogy egyes sztahánovístáink mozgal
mát a dolgozók széles tömegeinek moz
galmává tegyük, hogy a 10.570 nyilván
tartott egyéni versenyzőnk közül ne 
csak 8.448 tehát '80 százaléka vegven 
részt hazánk felszabadításának ötödik 
évfordulójára megindult munkafelaján
lási mozgalomban. 

es, hogy sok javítanivaló van még 
ezen a téren, azt bizonyítják azok a ter
melési értekezletek, amelyek a megfe
lelő előkészítés hiányában nem töltötték 
be hivatásukat és nem vállak a munka
verseny újabb lendítő erejévé. Hogy 
csak néhány példát említsek: a Hungá
ria telepünk termelési értekezletén csak 
általánosságban foglalkoztak a Sztahá
nov-mozgalommal, nem konkretizálták 
azt a helyi viszonyokra. A Fogaskerekű 
vontatásnál nem domborodott ki a Szta
hánov-mozgalom jelentősége, Dam• 
janich pályakarbantartásnál sem foglal
koztak a sztahán(Jfisták tanácskozásá
val. Altalában a dolgozók sok helyen 
csak az értekezleten szereztek tudomást 
a napirendről, amit Damjaalchban szóvá 
is tettek 

A verseny kampányszerűségével kap-
911olalban is vaMak még hibák. A troli-

a szállítómunkások április 4-re 

busznál pi. ,.hibamentes-napot" akarnak ezen az úton tudják felszámolni a ver• 
szervezni, sok az olyan törekvés, ami ;enymozgalmat gátló bürokráciáL 
arra mutat, hogy üzemi bizottságaink, A műhelybizottságok és a bizalmiak 
lunkciónáriusaink nem végeztek jó po- feladata megbeszélni a dolgozókkal, a 
litikai felvilágosító munkál brigádokkal azt, hogy milyen kötelezett-

Dolgozóink tömeges bekapcsolódása ségeket helyes vállalniok a lel jesitmény
az egyéni versenybe, új brigádok meg- százalék növelésén túl, rá kell irányí
alakulása, a régieknek új feladatokkal tani dolgozóink figyelmét az üzemben 
való megbízása hatalmas szervező mun- mutatkozó szűk keresztmetszetekre, a 
kál jelent üzemi bizottságaink számára. selejtre, az önköltség-re, az üzemek és 

Legfontosabb feladatunk ezen a lé- münelyek tisztaságára. Tehát nem elő
ren a verseny szervezésének és ellen- írni, hanem megbeszélni kell a verseny
örzésének a legteljesebb méretű decent- - eladatokat a dolgozókkal. 
ralizálása. Számos üzembizottsági lit- Be kell vonni, sokkal jobban mint ed
kár és termelési felelős abba a hibába dig, a munkaversenybe a műszaki ér
esett, hogy egymaga akar ja megoldani telmlséget is. Igen jó kezdeményezés 
a verseny szervezésével és adminisztrá- erre a Füzessy főműhelyben megala
lásával kapcsolatos feladatokat és innen kuli vertikális brigád, amelyben a mun
adódik a verseny legveszélyesebb jelen- kafolyamatnak megfelelően, a műszaki 
ségének forrása: a bürokrácia. értelmiség szocos együttműködésben a 

Ilyen helyeken születnek meg a fel- fizikai dolgozókkal biztosítja a folyama
ajánlási mozgalom előre kinyomatott los anyagellátást, segít a munka rneg
kérdőívei, aláírás gyüjtés a felajánlási szervezésében. 
ajánlási mozgalomban való részvételre A fe!ajnnlások azt mutat ják, hoqv 
(Ferencváros lorg.), tehát mechanikus, dolgozóink megértették, mii köszönhet
lélektelen szervezése a versenynek, nek április 4-nek, ezért készülnek foko
egyszóval - bürokrácia . . • zotl lelkesedéssel a hű�ég és hála nap-

Funkciónáriusainknak arra kell töre- iának megünneplésére. 
kedni, hogy a verseny egvszerű és át- Legyen ez a nap fordulópont munka
tekinlhető legyen, hof!v azt minden dol- versenyünk fejlődésében, szüntessünk 
gozó megértse Ne fél jenek OB titká· meg a munk�versenyben mutatkozó 
raink, termelési felelőseink a munkaver- minden kampányszerűséget, legyünk 
seny szervezését és irányítását a mü- méltóak azokhoz a szovjet hősökhöz. 
helybizottságokra, a bizalmlakra bízni. akik életüket áldozták azért, hogy mi 
mert csak ezen az úton tndnak egészsé- Magyarországon a Magyar Dolgozók 
ges versenyszellemet biztosítani, csak I Pártja vezetésével, R.ákosi elvtárssal az 
így !repesek a versenyt ellenőrizni, csak élen - a szocializmust építhetjük_ 

A TOKER NV dv1gozói, a hiányo
san megrendezett első március 10-lki 
termelési értekezlet után, 22-én, újabb 
értekezletet tartottak, hogy azok a le
lepek, amelyek 10-én nem tehették 
rneg fe'.aján:ása·kat április 4-re, felsza
badu!ásunk örömünnepére, mosl meg 
!-ehessék. 

Az értekez!etet K.nourek István, a 
központ üzemi bizottságának e!nöke 
nyitotta meg. Bevezető beszédében is
rnertette, hogy Pártunk Központi Ve
zetőségének határozata m !yen nagy 
•endü'.etet acJ.Jtl a TOKER központ és 
lelepek munkaversenyének. A Pári és 
Ráklosi elvtárs útmutatása - mon
<lolla - nekünk is megmutatta az 
utal, amelyen haladnunk kell. 

A következő fe!szóla!ó Lajosbányai 
e!vlárs volt, a 12-es lelep ü. b. l' tkára. 
8eszédént-k elején emlékeztetett az e!· 
mull öt év nehéz küzdelmeire. Ma;d 
rámutatott arra, hogy a Vörös Had
sereg fe!szabadító harcának nemcsak 
ie'.szabadu!ásunkat köszönhetjük, ha
nem a Szovjetunió tám,"gatása és 
népünk nagy barátjának segítő keze, 
Sztálin e!vtárs segítsége, 2zó�a is je
lentkezik országépítő munkánkban i's 
napjainkban is ha!h3tósan e:őmoz
ditja szoc'a:izmust építő munkánk si
kerét. 

A TOKER központ és telepek ered
ményeinek rövid ismertetése után a 
saját telepük. a 12-es te!ep eredmé
nye'röl szólott, ahol a sz!álini-milszak 
a'.att a sza!agiúrészesek és a vagon
k'rakók átlagosan 250 száza'.ékot érlek 
el. Majd rámutatott arra, hogy miután 

A gépiármúvezetők méltóan készülnek 
felszabadulásunk megü nneplésére 

Aprills .(.e az a nap, amikor a 
világ els/5 szocia lista államának 
hadserege, Sz!álin elvtárs irányítása 
alatt - megsemmisítve a fasiszta 
hordákat - országunkat felszaba
dította a német járom alól, de fel
szabadította a magyar munkásosz
tályt a feudális és nagytó1cés reak
ciós vérszopók és munkásnyűzók 
siserehadától is. 

A felszabadulás els/5 percétln a 
magyar dolgozó nép útja - az ál
landó felemelkedés útja -rolt. Tele 
van ez az út Pártunknak, a mun
kásosztály élcsapatának hősies har
caival, fényes győzelmeivel össze
vetve megállapíthatjuk, hogy a ml 
nagy tanítónk és népünk hivatott 
vezetője mindig megtanított bennün
ket a harc különböző módjainak, 
különbözö időbeni alkalmazására. 
Ennek köszönhetjük, hogy ma már 
mint egy rossz álomra, úgy gon
dolunk az ostrom előtti kop'alá 
sokra, amelyet örök ellenségünk: a 
német nagytőkés kapitalizmus, en
nek legdrasztikusabb formát öltő 
el.nyomó rendszere - a fasizmus 
okozott. 

Mi, gépjármílvezetök, különösen 
sokat köszönhetünk Pártunknak, hi
szen az egész magyar gépjármG
közlekedés Pártunk és Gerő elvtárs 
nevéhez fűződik. Pártunknak kö
sz"inhető, hogy ma 42 százalékkal 
több gépj ármű van az ország te
rületén, mint 1 938-ban. Pártunknak 
köszönhető életszínvonalunk 1 39 
százalékra emelkedése, az egyre vi
dámabbá váló életünk, de Pártunk 
ezen jó munkát csakis a Szovjet 
Hadsereg felszabadítása révén 
valósíthatta meg. Ezért fordul ezen 
a napon minden gépjánnűvezető 
tekintete a Szovjetunió és Sztálin 

elvtárs felé. 
Ezért ünneplik szaktársalnk 

munkafelajánlásokkal felszaba•füá
sunk gyönyörG ünnepét. 

Ma már mi.nden szaktársunk vi
lágosan látja, hogy munkafelaján
lása a saját életszínvonalát emeli. 
Minden fiilér, amelyet az önköltség 
csökkentésén keresztül elér, a békét 
szilárdítja. 

Sztahánovistálnk egész sora bizo
nyította be, hogy a gépjánnű élet
tartama sokkal hosszabb lehet, mLnt 
a régi rendszerben, mert magunknak 
dolgozunk és mindent a gondos 
gazda szemével kell vizsgálnunk. 

A Teherfuvar NV-nél a Szovjet
unióból érkezett új „Ziss"-kocsikkal 
120- 1 50.000 km megtételét vállal
ták szaktársai.ok, de még a legré-

gebbi, elavult kocsikkal is 25- mGvezetöje a következőket mondja :  
50.000 km-t. Vállalták az üzem- . .  Min-:lannvian egyéni versenybe.ri 
anyagfogyasztás csökkentését 5- 1 5  vagyunk és április 4-re csökkentjük 
százalékkal, továbbá, hogy a javí- az üzemanyagfogyasztást.. Meg
tási költségek csökkentése érdeké- mutatjuk, hogy még a legkisebb sé
ben minden javítást elvégeznek a rülés sem fog előfordulni! 
rendelkezésükre álló eszközökkel. 

A FOSZERT garázsban soha nem 
A javítóiparban dolgozó szak- látott lelkesedés mel lett tették meg társaink közül február 28-ig a dolgozók felajánlásaikat. Mihályfi tizennyolcan fejezték be első ne- Jiinos szaktárs 40 ezer km teljesíté-gyejéves tervüket és újabb fel- sét vállalta; Tóth János vállalta, ajánlásokat tettek. hogy április 4-ig egyetlen fillér ja-Szaktársaink azon �ege, akik vitási költség sem fogja terhelni konem tudtak valamilyen okból részt csiját. venni a termelési értekezleten, egy-

másután jelentkeznek az üzemi bi- A Garázsipari NV termelési érte
zottságnál, nehogy kimaradjanak a kezletén a jobb, gyorsabb, t'sztább 
felajánlásokból munkát, a garázs rendjének fenn-

tartását vállalták elvtársaink. 
Csökkentjük az üzemanyag 

f ogyasztását 

Az. Autótaxi NV-nél, mint 8'& or
szág egyik legnagyobb gépjármíí
közlekedési üzemében, 857 szak
társunk tette felajánlást. Nemcsak a 
bevételi terv teljesítését, hanem a 
gépjármű óvatos vezetését, a ka 
rambolok teljes kiküszöbölését is 
vállalták, továbbá 60-70-130.000 
km megtételét. 

Az Autóműszaki Intézet dolgozói 
a 1 00.000 km-es élettartamért in
dítanak küzdelmet és nagyon he
lyesen, az élenjáró dolgozók telje
sítményéhez csatlakozott az oktatók 
nagv többsége. 

Még a bánátut�ai garázsban, 
ahol közismerten a legrosszabb a 
kocsipark, 23-án egyetlen kocsi 
sem ál lt a garázsban és a bizalmi 
szaktárs úgy nyilatkozott, hogy �p
ri lis 4-ig minden kocsi állandóan 
forgalomban lesz. 

Nemcsak a le!lnagyobb, de a leg
kisabb garázsokban is hasonlókép
pen nyilatkoznak szaktársalnk. Fo

dor Gerzson, az OTI-garázs gépjár-

A műszaki értelmiség mindenben 
támogatja szaktársainkat, felajánlá
saik teljesítésében. A:z adminisztra
tív értelmiség szintén nagy lelke
sedésről tett bizonyságot a felaján
lások megtételében. Páli Gergely 
például 30 százalékkal emeli nor• 
máját a nagy ünnepre. Withmann 

elvtársnő munkatársaival a számla
ellenőrzési csoport tennelését 30 
százalékkal emeli. Kulcsár elvtárs 
és sokan mások - minden üzem
ben - megtették felajánlásaikat. 

Hálánk bizonyitéka 

Mindezek a tények alátámasztják 
Rákosi elvtárs azon megá llap ;tását, 
hogy gazdáivá lettiink az orszá,rnnk
nak. A dolgozók minden rétege 
őszinte, testvéri szeretettel, nagy 
hálával fordul a Szovjetunió felé, 
a munkafelajánlásaikkal pedig be
bizonyítják, hogy nem hiába hullat
ták a szovjet hősök vérüket, mert 
él.ni tudunk és élni akarunk a 
Szovjetunió és Sztálin elvtárs álta 1 
nyújtott szabadsággal. 

A;z. .,Ezüst Vonat'' eqyik állomas.a 1,i:..t.;úi<C:�é&i s-i,-.1tt e. u:w\,e.k, melyet a hatalmaa 
Szovjetunió �moqatásával értilnk el. 

még ma &incs megá!lapltva mindea 
munkaműve:etre tudományosan meg. 
á!lapíloll normaidő, maguk készítettek 
norma-táblázatot és annak a központ 
által va!ó jóváhagyása után, megbe
�zélve mindent a do:gozókkal, áttér
tek az egyéni elszámolásra. Az ered
mény sz nle meg'.epö vo:t, mert kb. 40 
száza!ékkal csökkent a vagon ki- él 
herakások ideje. !gy sikerült a do' go, 
zókat meggyőzni az egyéni e!számo
!ás he:yességérő!. mivel a tel;esitmé
nyük emelkedése, fi zetéseme:kedést is 
je!entett. Az e:szárr.o: ás összege e hó
napban már heti 550 forintra eme'.ke
dett egyes esetben. 

A 1 2-es telep do'.gozó! versenyre 
hívták ki az összes TOKER-lelepek 
do!gozóil a !egj bb vagónk!rakó, fűré
sze!ő, adm'n isztrátor és szám!ázó cí• 
méórt. Ezenkívül elhatározták, hogy 
az április 4 ünnepére elért eredményei
ket továbbra is tartani, s5t amennyi
ben lehet, fokozni is fogják. 

Földesi László elvtárs sz•kszerve
zeti titkár ismertette ezután a telepek 
versenymunkájának február havi ki
értéke!ését. A vágóbr· gádok közü! e!sö 
!elt a 8-as lelep „Dózsa brigádja" 
303.5 száza'.ékos fredménnyel. A ki
rakó brigádok közül legna!!')"Obb ered
ményt ért el még a vágóbrigád<>!< kö
zül a 13-as te!ep Hadnagy-br'gádja, 
221 .2 százalékos, ugyanitt a I(otuza. 
brigád 205 2 százalék, a 15-ös te:epi 
Nyári-brigád 207 száza!ék, a 3-as te
leyi „Zalka-brigád" 1 54.5 száza:étoo. 
eredménnyel. 

A kirakó brigádok közül a 10-� 
telepi Betoló-brigád 231 szilza'.ék, a 
6-os telepi I(irakó-brigá'd 225 száza
lék, a 12-es telep „December 21 bri• 
gádja" 214 . 1  százalék, a 1 5-ös te· epl 
Gera-brigád 214  száza!ékos eredmény• 
nvel. 

A kötege!ó brigádok közül a 21 -es 
te!epi I(otrus-brigád 145.5 száza'ék, 
ugyaniH a I(is-br:gád 125.7 százalék 
eredményt ért el. 

Az eredmények kihirdetése után 
Drimer H!és elvtárs, központi párti t
kár szólalt fel. Hangsú:yozla, hogy, 
úgy nemzetgazdasági, mint a verseny• 
szellem fej'esztése szempont'ábó'. nagy 
jelentőség-ük van a versenykiér'éke!é
seknek Már nekünk is vannak - mon• 
dolta - 300-as és 200-as brigádja'nk. 

A következő fe'.szó'.a.'.ók a te!epek 
[e!ajánCásrit je!entették be. Csipi!$ 
Istvánné elvtárs, a 81 �s te:ep a:ágyuj
tós os.ztá!yáról beje:enlette, hogv áp
r: l is 4 örömünnepére az edd:gi 10 szá
za!ékos üzemi se!ejtet 3 százalékra 
csökkentik. 

Ködmön e!vtárs a 3-as te'epról be
je!entette, hogy a váisóbrigá<lok lel
aján!ás,ként te'.jesítményükel 204 szá
zalékról 250 százalékra eme' ik. A va• 
gonk'rakásnál pedi,g kiküszöbö!'k az 
ú'abb munkaerők beá!lílását s ezzel 
április 4-ig 6000 Ft megtakarítást ér
nek el. A műszaki rész!eg a benz'n és 
olajfogyasztásnál kíván 10 százalékos 
megtskarítást e!émi. 

A 18-as te!ep d•1l�ozói vá.J!�l iák, 
hoey az 1 5 órás mnn1·a'dít I '/, órára 
rsökkentik s ígv 107 o többte' ie•ítm.<nyt 
érnek el. Ez szemö'yenként 20 száza
'ékos tú!le! •esítmény. 

A József 2. telep do'gozói vá''a'ják, 
ógy a sze!lemi, m·nt a fizikai do·go
zók, hogy a munkájuk m:nos · �ének 
eme'.ése érdekében, Garami e vtára 
e!őadásain keresztül, a szén.szakma 
teljes :smeretét, elméleti és gyakorlati 
vonatkozásban magukévá tesz·k. 

Ezenkívül a fizikai do!,rozók vá!lal• 
ják a február 10-én rr.egál '2pílolt nor
máik túlte!jes.ítését, ésped'g a l<i�, órás
nál lO q-va!, a magaskiszórásnál 6 
q-val, a kosarazásnál 5 q-val. 10 mé
teren túl 5 q-val. 

Az érte:m:ség; do!gozók fe'aján' ják, 
hogy a hite!akc:ós szám' ázisnát 30 
száza!fkos többte' jesílményt érnek el. 

Madár I(áro!y, a 8-M telep vágó
brigád;a nevében vál!a'ja a te'jesít• 
mény 20 száza'ékkal va'ó eme'.ését és 
20 száza:ékos önkö'.tsév,csökl:entést is. 

A 10-es telepről Smáder József és 
Sándor Antal egyéni fe'aján'.ásként 
vá:lalják hogy 500 q fához hasz· á'nak 
fel a fűrészresze!ésnél egy res,zelőt. 

Juhász István és Pécsi János fel
aján!ják, hogy 600 q fához haszrá'nak 
fel egv reszelőt. Pécsi Jáinos 10 szá
zalékos üzemanya.gmegtakoritást is 
vá' lal .  Smáder József pedig 30 száza
lékos megtakarítás.!. 

Tóth István és Erdélyi István 20 
száza'.1'kos o'.aimeglakarílásl, Agárdi 
Teréz 20 száza!tkos tisztítóanycg-""eg• 
lakarilást vá'.!a't 

Csoportos fe'a•án !ásban a gépmun· 
kés.ok vá'la.''á� hoo-v a te'jesrtmé yü
ket 134 százalékról 1 50 százalékra 
eme: ik ápri''s 4 ünnepére. 

A köze'.ítö munkások e'határ·zták, 
hogy 200-as br'gádot a ' akílanak. A 
te'.epen ezenkívül m,<g három más 
komp'ex-brigád a�akílását is elhalá• 
rozták. 
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!�!�v�� A szovjet nép hős fiai felszabadítottak 

1950. é,·re eloiranyzott ter,,emet senyek idő�zaka egy új �llo_mástoz __ ��-
, b d be , 

t tt k b .. k t kezik, haza_nknak a_ dicsösege� _Voros es sza, a em rre e e ennun e T. Közlekedés. műszakhoz. Már előtte 1 -2 héttel Hadsereg allal valo felszabaditasának 

Olvasva a Közlekedés utolsó számá- lázban volt az eszteriramííhely. Min- ünnepéhez - talán nem lesz érdekte
denki készült, úgy anyaggal, mint len megemlékezni a brigádok munká-

.. n lel.özölt leveleket, szeretnék é11 is 
szerszámmal. Itt ismét lemaradtam, i{oról setT1. a111elv munb 'en•ps M l!e-ee-y pár szóban rámutatni a szocia- · é é •tw k- d lem B+<- elvtars· 1 98.3 s·�-le"l<ot, én pe- nnces r sze a nagy pi o uz e -

lsta munkaverseny és a tervfelbontás ""� =- k 
jelentőségére. A Pártválasztmány dig 1 97.7 százalékot értem el (rovan- ne · 
szeptemberi határozata után, melyben ban). A munkaversenyek kezdeti szakában 
egyéni munkaversenyre szólította fel Januárban ismét a Pártválasztmány bril!,l<lo, al·• kul tak e!!'v-ezv munka-

, d I ó · ·t · T h es· Rákosi elvtárs beszéde mutatta c5oportoo belül és ezek nem kis mér-az orszag O goz nepe ' m, a e er-
!ékben vitték előre a munkának <lia-fuvar esztergályosai egyéni versenyre meg a helyes utat. Egy 72 darabos 
dalmas zászlóJ.át. A későbbiek folrahivtuk ki egymást. Közösen megbe- újítással átalakítottam a gépen a for- mán azonban azt mutatta a tapasztalat, azéltük és átéreztük, hogy milyen ha- dulatszámot, majdnem megdupláztam hogv az Pl�z;o-�telt bri<Yá,l'lk �rerlmi'nyei talma.q jelentősége van és mennyire és így a mi ell)'éni verse.nyiinkben ha- lényegPsen fokozhatók lennének, ha a • szocializmust építjük vele. talm,1san kiugrottam. Most már ál- brigádnknak ilvmódon való megszerve-

Boldogan készülünk ápri l is  4, 
hazánk felszabadu lásána,k öröm
ünnepére, mert felszabadult embe
reknek érezzük magunka:!:. Há lával 
és szeretettel gondolunk most az 
ötödik évforduló a lkalmával a fel
szabadító Szovjet l 1adsereg, amely 
évszázados elnyomás alól szabadí
tott fel minket, magyar dolgozókat. 
Es a nagy béketábor élén most is 
biztosítja a szocial izmust építő bé
kés munkánkat. 

hogy hogyan lehetne a munkánkon 
javítani , könnyíteni ,  sőt azt ered
ményesebbé is tenni valami lyen mó
don. Több, félig-meddig álmatlan 
éjszaka után · aztán megszületett 
bennem az ú j ítás tervezete. 

En Balázs József ifjú esztergályost landóan az élen voltam és 1 1 00-1200 zése mellett adott esetben olyan brigá-
bívtam ki, de az első kiértékelés után forintot kerestem havonta, a 10 napon- d'lk is alakulnának, amelyek több össze- Pártonkívüli létemre is 
1zomorúan láttam, hogy bizony lema- kint leadott idö is felment 350-400 függő c�oporlnak a működését mozdi- a Párt útmutatását •övetent 

Telepünk vezetői örömmel já
rultak hozzá, hogy a tervem meg 
is valósíthassam. Uj ításom ' bevált, 
kaptam érte 500 forint jutalmat, 
őrültem a jutalomnak is, de méi;i 
inkább annak, hogy most már ke
vesebb ' vesződséggel többet keres
hettünk. Attérhettünk az egyéni 
versenyre és a te! jesítményünk 
több mint 50 százalékkal emel
kedett. 

ndtam Balázs elvtárs mögött. órára. tanák elő. !gy alakultak azután meg a 
Ekkor kezdtem egy kis füzetben Március l -én felbontották • rovan kr,molel-hria,\rfok, amelvek a l•iili\n-

előre, hónapokra kiírni a 1 00 százalék elsz:ímolást és mi is tudományos nor- böző munkacsoportba tartozó fizikai 
időt és hogy mennvi időt kell elvé- mával dolgozunk. Azóta az elért leg- dolgozókon kívül értelmiségi tagakat 
gezni, hogy legközelebb ne marad- magasabb eredményem 1 1 76 százalék, is magukban fog-laitak oh•an elgondo
jak le. az átlag pedig cca 650-700 százalék. lással. amelv lehetővé teszi a felmeriilő 

Nálunk Teherfuvar viszonylatban a Most, hoe-y két hónapja az újításom- problémáknak három síkból vPló meg
tervfelbontás időre van megadva, mai dol�ozom, március 23-ra sikerült vi'.áQ'dá�nt és az adminisztratív téren 
mert mint javító iizem, nem tudható az 1 950-es esztendö előirányzatát be- Yaló kí\'ánalmaknak könnyebb kliesíté
előre, hogy mi log készülni. Ez a fejeznem. Ezekben a napokban volt sét és könetlen megoldási lehetőségei
tervfellJonlás nálam elő ·zör csak ösz- úgy. hogy 380 forintot kerestem meg. nek kiaknázását. 
tönszerü volt, de amikor a Párt rá- Ez világosan megmutatja, hogy meny- Péhiakénoen e!!'v knniolr�-hr,o-áclot 
mutatott ennek jelentőségére, akkor nyire megbecsüli népi demokráciánk ragadok ki, amely· az FVKV Füzessy ismertem fel az igazi jelentőségét. azt, aki dolgozik és kifizeti azt, amit főmühelvében al�kult egv szerelo-

1 -2 kisebb újítást is adtam be, de termelünk. Március 1 5-én kaptam meg csoportból és ezek részére dolgozó ko
kmét lemaradtam Balázs elvtárs mö- a minisztérium oklevelét, melyben szta- \"ácsok részlegéből .  A brigádvezető 
gött, pedig a kis tervkönyvem meg- hánovistának minősítettek. egv technikus. A feladat nem egv
mutatta, hogy jóval többet termel- Ezen levelem megmutatta az elv- szerű! Nézzük meg, mi a probléma és 
tünk, mint az előző hónapokban. l(öz- társaknak, hogy a Párt mindig a h�- hogy a brigád egyes részlegeinek ml 
ben felszereltem még egy újítást és lyes úton vezet, csak azt követni kell a feladata. 
!gy a következő hónapban végre én és nem marad el az eredmény! A �oyácsoknak nag-r nehézséget 
lehettem az első. Ekkor 10 naponkint okoz az, hogv a számtalan t ipuson 
200-250 órát teljesítettünk. Elvtársi üdvözlettel: túlmenően még az eizy.-.; típusokon 

lgy értünk el a dicsőséges sztálini- Vargattl Jenő, sztahánovlsta eszterft. belül is különféle méretü alkatrésze-

N E M H I Á B A  
Á L D O ZTÁ K  É RTÜ N K  V É R Ü K E T 

A S Z O V J E T  H Ő S Ö K  . . .  
.100.000 I.ilonaétere.s felajánló• 

-
'?945 április 4-én, hazánk tel

Jesen felszaba·folt a fasiszta járom 
alól. Kinyílott a kapu a szabadság 
felé, a magyar dolgozók számára. 
Ezt a felbecsülhetetlen értéket a 
Szovjetun1ó dicső hadsere�e és an
nak bölcs vezetője, Sztálin elvtárs 
adta meg számunkra. Hál ánk irán
tuk örökké élni fog! 

Mi, magyar dolgozók, nem egy
szer mutattuk meg, hogy nem hiába 
áldozták értünk vérüket a szovjet 
hősök. Ez tette lehetővé azt, hogy 
a dolgozók saját maguknak, a köz
nek dolgoznak. nem pedig a ka
pital isták zsebére és ennek tudatá
ban fej lődött a munkaverseny arra 
a fokra, amelyen ma is á l l. A 
Szovjetunió munkahösei példamuta
tása nvomán rni is sztahanovisták 
akarunk lenni. Erzem és tudom, 
hogy min,jen magyar dolgozó ezen 
igyekszik! 

Ennek nyomán jutottunk el mi is 
a 1 00.000 km-es felajánlásra, ami 
a vil lamos közlekedésben azt je
lenti, hogy amig egy kocsi élettar
tama az egyik fő-. i lletve generál
javításból a má ikig 80.000 km, mi, 
kocsivezetők, brigádot alakítottunk 
és ezt 25 százalékkal emeltük. Igy 
iött létre a 100.000 km-es felaján
lásu.nk, mert ezzel akarjuk meg
ünnepelni a dicsőséges Vörös Had
aereget, amiért felszabadított. Fel-

ajánlásunknál kisebb akadályok fel
merültek, de az akadályokat le
küzdve, akadályt nem ismerve, bol
sevik módra a párttitkár és az OB
titkár elvtársakkal megoldást keres
tünk és találtunk is. hogy a fel
ajánlott munkát végre is hdjuk 
hajtani. 

Ezúton hívom fel a kocsivezető 
elvtársaimat, kartársaimat, hogy 
minél többen csatlakozzanak ehhez 
a mozgalomhoz, hogy ötéves tervün
ket és azon keresztül a szocial iz
must, m inél hamarább megtudjuk 
valósítani. 

Mi, munkával harcolunk a bé-
kéért. Ez a gondolat késztetett min
ket is felajánlásokra. Mi, szo
cial izmust építünk, de nemcsak mi,  
hanem az egész magyar dolgozó 
társad a lom. Ezt elérni csak becsü
letes. jó munkával lehet, ha megfo
gadjuk Sztálin elvtárs tanítását: 
termelj többet ma, mint tegnap és 
holnap többet, mint ma. 

Minden dolgozótársamnak mun
kájához és a szocializmus építésé
he1, sok sikert kívánok! 

Atérezzük azt, amit Rákosi elv

társ mondott: nálunk a munka ma 
már becsület és dicsőség dolga! 

Szabadság! 
Bogmér Antal, 

Óbuda, kocsivezető. 

ÍGY KÉSZÜLNEK ÁPRILIS 4-ÉRE 

a Alávaút„dolgo!Zól. 
A �AVAUT dolgozói igen nagy 

lelkesedessel készUlnek megünnepelni 
legnagyobb ünnepeink egyikét, ápri
lis 4-ét. 

Egymásután alakulnak a brigádok. 
Vannak már 220 százalékos, 200 szá
zalékos és 1 80 százalékos szerelő és 
revíziós brigád. Keresztesi László 
ü. b. titkár elvtárs elmondja, hogy 
nemcsak hirtelen fellángolás ez a 
MAVAUT-nál, hanem komoly és ala
pos oktatás eredménye. 

Valamennyi MAVAUT-dolgozó ke
ményen megfogadta, hogy elért ered
ményeit az ünnep után is t�rtani 
fogja, Magda Demeter elvtárs a to
vábbiakban rámutatott arra, hogy a 
MAV A UT dolgozói munkájukat úgy 
kell, hogy ellássák, hogy minden vo
nalon oly mértékü túlteljesítést érjiink 
el, hogy meirvalósítható legyen az, 
hogy minden községnek leiryen auto
buszjá1ata és egy dolgozónak se kell-

jen - főleg a vidéki viszonylatban 
- erejét iryalogiásra pazarolnia, ha
nem a dolgozók frissen, kipihenve 
tudjanak munkahelyükön megjelenni. 

Az ünnepre valamennyi MAV A U T  
gépkocsivezető szaktárs vállalta, hogy 
az üzemanyagmeirtakarítást 5 száza
lékkal csökkenti, továbbá az önköltsé
get a lehető legkisebbre fogják mér
sékelni. 

Meiremlítésre méltó munkát végez 
uek még a Budai Főnökség dolgozói 
is, akik 200 százalékos és 1 80 százalé
kos szerelő és revíziós briirádokat ala
kítottak, valamint a gépkocsivezetök, 
akik hegyi briirádokat alkotva, igye
keznek munkájukkal és felajánlásaik
kal egyaránt szeretetiiket és hálájukat 
kimutatni a dicsőséges és felszabadító 
Vörös Hadsereg és a béke tábor nagy 
vezetője, S z �  á I i n elvtárs iránt. 

Greskó Sándor, 
MAV A UT-1épkocsivezető. 

ket kPll kfriíteni. illeh·e jadtani. A 
feladat tehát az, hogy rendPt kell 
teremteni az egyes típusokon belül és 
e-zen túlmenően típusokon kívul is 
egységesiteni, amit lehet. 

!gy elmondva a dolgokat, Tilágo
san áll előttünk a feladat és megol
dása egvsierűnek látszik. A valóság
ban azonban nem ai, mert a szóban
forgó alkatrészt"k legnagyobb része 
eddig perselyezés nélkül készült, ily
módon kopás esetén a lyukak duz
zasztással lettek szabályozva. 

A fizikai éa m6szakl értelmlaég 
Jó együtlmúködéN 

Ennek folvtán az alkatrészek defor
málódtak, kisebb-nagyobb toleranciák 
keletkeztek rajtuk, amPlvek felhaszná
lásukat még megengedik. cseréiésük 
azonban legtöbbször nem lehetséges. 
Az anyagtakarékosság szefTlelőtt t ar
tása nem engedi meg, hogy ezeket 
az alkatrészeket egységes méretű, új 
alkatrészekkel cseréljük fel. mert a 
régi alkatrészeke-t mindaddig fel ken 
használni, amíg felhasználhatók. 

Az itt dióhéjban elmondott ellenté
tek rá fognak bennünket vezetn i  a 
komplex-brigádok szükségességére é 
hasznos munkájára. 

Elsődleges feladat a szóbanforgó 
szerkezetek rajzainak tüzetes átvizs
gálása és a jövőre való tekintettel a 
- lehetőség határain belül - az 
egységesített perselyezések és csap
szegkötések berajzolása. Oly módon 
kell azonban ennek a munkának meg
történni, hngv a régi alkatrészPk 
nagyrészt felhasználhatók legyenek. 
Itt kapcsolódnak a feladat megoldá
sába a fizikai dolgozók, akik bőséges 
tapasztalatukkal és gyakorlati útmuta
tásaikkai lehetővé teszik a feladatnak 
biztos és jó megoldását. A pr9bléma 
nem a bezárt rajzteremben és nem az 
olajos aknában. hanem a fizikai és 
szellemi dolgozók együttműködésével 
fog megoldódni. 

Végezetül meg kell említeni Cg)' 
hibát is, ami talán nem is hiba, csak 
szükségszerűség, ez pedig az, hogy a 
műszaki értelmiség legnagyobb részét 
a sok tennivaló és a munka lázas 
üteme - bizony - az asztalhoz köti 
és így azokat a problémákat, ame
lyeket nagy örömmel intézne el leni 
az aknában vagy [ent a kocsitetön a 
dolgozókkal való személyes megbeszé
lés kapcsán, - egyszerűen távbe zé
lőn intéz el , . .  l(étségtelen, hogy !gy 
időbeli meglakarítás ál l  ugyan elő, 
azonban elmarad az állandó, kölcsö
nös tapasztalat átadásának lehető
sége, de elmarad a fizikai és szellemi 
dolgozók személves érintkezésének ta
lán legértékesebb része, a munka 
mezején való ál landó és kölcsönös 
találkozások alapján - az egymás 
megbecsülésének lágterű fejlődése. 

Hiba volna azonban az elmondotta. 
kat pesszimísztikusan megítélni, mert 
az elmondott baj kiküszöbölésével se

giteni lehet a fizikai dolgozók és szel 
lemi dolgozók már amúgy hl nagyot 

fejlődött barátságának és megbecsü
lésének ügyén. 

lletyel Pii, 

l'IÍUSSf Arpéd rrn. 

A felszabadulás után sokan, 
köztük én is, nehezen értettük meg, 
hogy milyen nagy változás történt 
körülöttünk. Csak mikor szemi
náriumra kezdtem járni, akkor jöt
tem rá sok mindenre. Akkor kezd
tem gondolkodni azon, hogy mi
lyen nag-y kár,  hog-v nem léptem be 
a Pártba. Azóta l átom tisztábban, 
hogy a Párt csak jót akar nekünk 
és ezért pártonkívüli létemre is 
szívesen követem útmutatásait. 

Tavalv kerültem ide a Tüker 
1 2-es te-lepre. Eleinte csak úgy dol
goztam, mint mások. De miután, 
mint mondottam, szemm,mumra 
jártam, fölismertem, hogy megval
tozott a munkához való viszo
nyunk. Nem parancsra dolgozunk, 
mint régen, hanPm magunknak 
dolgornnk és ha észs1.eriibben. job
ban akarunk dolgozni, erl a tele
piink vezetői nemcs:ik örömmel ve
szik, hanem a jó munka a kerese
tünket is emeli. 

Ot hónapig dolgoztam a széntá
rolásnál. Kilenc munkástársammal 
válla ltuk, hogy a nagymennyiségfí 
tárolt szenet megóvjuk a begyul 
ladástól. Olyan ügyesen és  jól vé
geztük a munkánkat, hogy ' más te
lepekről is hozzánk jöttek átvenni 
munkamódszerünket. Mi nagyon 
örültünk annak, hogy jó példát mu
tathattunk, különösen én 1 örültem, 
aki a csoport munká ját vezettem. 

Később rostálni kellett a felgyü
lemlett nagymennyiségíí szenet. 
Sürgős volt a munka, ' de nem ment 
jól mégsem. Hárman dolgoztunk 
együtt és sok i<lőt elvett, hogy a 
rostát folyton tisztítani kellett. Még 
éjszaka is törtem a fejem azon, 

Egyébként az ' én teljesítményem 
a sztálini műszak óta á l landóan a 

200 százalék fölött van. A februári 
ki értéke· ésnél, 3 1 3  száza lék volt. De 
az egyéni I versenyt nekünk dolgo
zóknak is azért kel l  sür,:retni, mert 
réldául e hó ,a 'Jb�n is a 9_ bérhétrn, 
brigádban 395. 1 7  forint keresetet 
értem csak el. egyem versenyben 
pedig, a 10-ik héten 5 1 5,88 forint. 
Ez mutat j a ,  hogy a mi munkánkban 
is az egyéni és párosversenyre kell 
törekedni. ' 

4 sz6ralélcos önlcöltség
csök le e,rtés 

Ápri l is 4, örömünnepére itt a t"" 
lepen közösen tettünk felajánlást, 
4 száza lékos önköltség-csökkentést. 
Azért tettünk i lyen keveset, mert 
szeretnénk azt minél jobban túltel
jesíteni, 1 0, sőt ha lehet 15 száza. 
lékka l is. De azért is tú lóvatosak 
voltunk a felajánlásnál, mert ' a mi 
munkánk eredményessége sok min• 
dentöi függ, így jobbnak láttuk, ha 
tú !teljesítésre törekszünk, 1 

Nagyon örülünk annak, hog-v mi, 
a telrp dolgozói, heten i s  ott l áttuk 
nevünket a 1,Közlekedés" legutóbbi 
számában a Biiszkeségei"k e. a latt 
felsorolt kiváló munkások sorá
ban. B1iszkék vagyunk erre, de 
tudjuk, hogy ezt a jó munkánkkal 
i s  csak úgv érhettiik I el, hog-v a 
szovjet nép hős fia i  fel�zabadítot
tak és szabad emberekké tdtek 
benni1 nket, hogy a mi országunk 
is valóban a dolgozó nép hazája 
legyen. 

BUDA! JANOS szénmunkás, 
Tüker 1 2-es telep. 

Árgyélus Józsefné : 

Mi, dolgozó nők kü lönösképen érezzük 
a felszabadulás jelentőségét 

1950 április 4-én ünnepeljük ha
zánk felszabadulásá11.ak 5. évfordu
lóját. E tiapon lesz 5 éve annak, 
hogy a dicsőséges Szovjet Hadsereg 
a német és magyar fasiszták ma
radványait kiverte hazánkból és a 
pusztítás után eliná1tlhattunk a népi 
demokrácia útján • felemelkedés 
felé. 

Erre az évfordulóra boldogan és 
büszkén emlékezünk, /gy biztosí
totta a Szovjetunió Vörös Hadse
rege azokat a sikereket, melyeket a 
felszabadulás óta dolgozó népünk 
elért. 

megmutatta, hogy munkásoutá
lyunk, dalgozó népünk, a Magyar 
Dolgozók Pártja vezetésével halad 
a szocializmus felé és leküzdi az 
eléje tornyosuló nehézségeket. 

1945 április 4 hazánk felszabadu
lásának napia a legnatmobb Frmfu
lat országunk és a dolgozó nők éle• 
lében. Megsziint a kap:talisw ki
zsákmányolás és a nők teljesen. 
egyenjogú szerepet töltenek be a 
munka minden ágában. 

Legyen ez a nap a megemlékezés 
és felszabadítónk. a hatalmas SzOf/
jetunió iránt megnyilvánuló hála 
mellett a teremtő szocialista építés 
napja, új sikerek, új győzelmek ki.
indulópontja! 

ARGYLUS JóZSEFNE 
brigádvezető, Füzessy-főmúhelg. 

,, Biciklitolvajok" 

Mi, dolgozó nők, különösképen 
érezzük a felszabíldulás jelentősé
gét, mert a m1tltban nem becsültefe 
meg, -elnyomottak voltunk. A felsza
badulás azonban a nőknek is meg
hozta a szabadságot és egyenjogú
ságot. Ott vannak a nők a textilgyá
rak gépei melleit, a traktorokon, a 
közigazgatásban. az államappará-
tusban, ahol ugyanolyan jól megáll- Ami a filmen két bicikl i lopás kö-
ják helyüket, mint a férfiak. zött történik Rómában. az éles 

fényt vet a kapitalista Olaszország Mennyi szikrázó energia, lendület munkásságának egyre fokozódó 
és tudás szabadult fel asszonyaink- nyomorára. Vittorio de Sica ren• ban és leányainkban, akik azelőtt dező szatirikus képekben mutatja nem is álmodhattak arról, hogy egy be azt is, hogy a Vatikán befolyása szabad országnak - a férfiakkal alatt á l ló uralkodóosztály álszent egyenrangú - megbecsült és kiváló jótékonysági akciókkal nyugtatja 
dolgozói lehessenek! meg lelkiismeretét - munkaalkal-

Ezt csak több, jobb munkával és mak teremtése helyett. A közönség 
a termelékenység emelésével, szak- egyszeriben meg fogja szeretni a 
mai és ideológiai tanulással és a két főszereplőt, az ellopott bicikli• 
dolgozó néphez való hűséggel hálál- jét kutató munkást és hűséges se
hatjuk meg. Az elmult öt �sztendó gítőtársát, a pöttömnyi Bruno fiát. 
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SZT AHÁNOVIST ÁK 

A GÉPJÁRMÚKÖZLEKEDÉSBEN 
A gépjárműközlekedésben és a 

gépjárműjavító iparban egyre job. 
ban szélesedik a sztahánovisták szá
ma, egyre többen zárkóznak fel 
élenjáró dolgozó szaktársalnk mögl 
azok, akik vi lágosan látják meg 
változott viszonyunkat a termelé.«
hez, termelőeszközökhöz és az ál
lamhatalomhoz is. 

A munkaverseny-mozgalom hatal 
mas méreteket öliött szakmánkban 
és ma már pontos statisztikai ada
tok állanak rendelezésünkre, melye1' 
kimutatják, hogy gépjárművezetf, 
szaklársaink 70 százaléka áll egyéni 
munkaversenyben. A napról-napra 
alakuló brigádok, kihívásos páros• 
versenyek, üzemek közötti párosver
nyek pedig a legszélesebben bizo• 
nyítják, hogy az egyéni munkaver
seny-mozgalom talaján kinő a kol
lektív versenyforma, mely spontán 
alulról, az egyszerű dolgozók réte
geiből indult ki és lázas lelkesedés• 
se! tölti el szaktársaink túlnyomó 
többségét. 

Elé„1Uhetetle11 

• s.,..,Jet Haüere,r érdeme 
Bárki fevethelné a kérdést, hogy 

vajjon honnan származik, mi az 
okozója ennek a. nagyarányú mun
kaverseny lendületnek? A Szovjet
unió dicsőséges Hadseregének fel
szabadítása után csak a fasiszták 
által lerombolt ország maradt ránk. 
Gépjárműközlekedésünk egyáltalán 
nem volt. Pártunk Rákosi elvtárs
sal az élen elsőnek látta meg, hogy 
a közlekedés helyreállítása a legdön
tőbb munka, hogy országunk vér
keringését helyreállítsuk. 

Ekkor a Párt a legértékesebb elv
társak /egyikét, Gerő Emő elvtársat 
ál l ította a közlekedés élére, aki 
csakhamar létrehozta a roncsgyüj
tó1,et, akik a roncs gépjárművek fel
építésére voltak hivatva, majd ké
sőbb létrehozta Gerő elvtárs a 
MOGORT-öt és ezután a Magyar 
Gépjárműközlekedés tüneményes 
útat tett meg, Szakmánkban meg
szünt a munkanélküliség, szaklár
saink életszínvonala egyre emelke
dőbb tendenciát mutat. A stabili
záció i dőszakában 130 fillér volt 
egy gépjárművezető órabére, az 
ipari dolgozóké szintén 1 20-140 
fillér között mozgott. Azóta több 
mint 100 százalékot emelkedtek a 
bérek és mindehhez hozzáveljük az 
árak óriási mértékű csökkentését. 
Tehát vidámabb lett nálunk az élet 
és mindezt a Szovjetunió dicsősé
ges Hadserege felszabadításának, 

Fejlesszük tudásankat! 

Mi, gépjármüvezetők, a legtöb
ben olyan beosztásban dolgozunk 
foglalkozásunkn.ál fogva és olyan 
a munkakörünk, hogy legtöbbször 
magunkra oagyunk utalva, vala
mely, az úton felmerülő müszaki 
hiba kiküszöbölésén.él. 

Sok esetben a munkabeosztás 
észszerü megoldása, útközben elő
adódó üzemi hiba kiküszöbölése, 
saját feladatun� kell, hogy legyen. 
Olyan feladatnak kelt teki�teni a 
reánk bízott munka tökéletes el
végzését, mellyel élenjárók legyünk 
a szocializmus felépítésében és a 
szocialista munkaverseny - a szta
hánov-mozgalom - sikere érdeké
ben. 

Ma nepi demokráciánk megad 
minden lehetőséget technikai és 
egyéb tudásunk fejlesztésére. Min
den ügyes megoldás és minden jó 
műszaki ötlet gépkocsijaink zavar
talan használata érdekében, mind 
szocialista társadalmunk, mind sa
ját érdekünket szolgálja. Ne le
gyünk önzők, minden jó ötletet, a 
gyakorlatban bevált tapasztalatain
kat, vagy az úton általunk megol
dott hibakiküszöbölést adjuk át a 
közösség szellemében szaktársaink
nak. 

Pártunk harcainak, sikeres győzel
meinek, Rákosi elvtárs vezetésének 
köszönhető. 

Ebben rejlik nálunk a munka
verseny.mozgalom szélesedése, in
nen vannak a munka hősei, hősnői. 

A gépjárműszakmában eddig több 
mini 1 00 dolgozót tüntetett ki a 
SZOT élmunkás és kíváló munkás 
jelvénnyel, 1 12-en kaplak elismerő 
oklevelet. mint a szakma legkivá
lóbb dolgozói. 

A régi, alázatosan hajlongó gép
járművezetöből és régen a munka
nélküliségtől reszkető gépjármű
ipari dolgozóból gerinces, öntudatos 
dolgozók lettek, akik magabiztos 
tuda ltal tekintenek a jövőbe és tud
ják, hogy a termelékenység emelke
désén keresztül sikerrel valósítjuk 
meg új ölé�es népgazdasági tervün
ket, amely terv biztosítja, hogy több
ezer gépjárművel gazdagodik or
szágunk gépjárműparkja. 

Ugyanakkor tudják azt is dolgo
zóink, hogy a gépjárműközlekedés 
területén nagymértékben megszűn
tünk a háborúra készülődő iperia
lislák piaca lenni. A Szovjetunió
ból és Csehszlovákiából érkeztek 
gépjárműgyártmányok, ellátják és 
kielégítik hazánk gépjárműszükség
letél. Minőségben pedig túlszárnyal
ják az imperialista országok gyárt
mányait. 

Még a kishengerürtarlalmú Sko
dákkal is áttörtük a 1 00.000 km. 
teljesítmény frontját. A szocializ
mus építésének szempontjából nem 
közömbösek ezek az eredmények, 
mert azt jelentik, hogy a gépjármíí 
élettartamának meghosszabbításán, 
az önköltség csökkentésén, a szállí
lítás észszerü megszervezésén ke
resztül szaktársaink szilárd építői 
dolgozó népünk felemelkedésének. 

t,J•II f•,.d4lef 
• .. .,nltai,ereenyb•• 

A most megindult tehergépjármű
gyártás újabb lendületet adott a 
munkaversenyeknek, nemcsak a 
gépjárművezetők frontján, de a ja
vító szakmában is rekorderedmé
nyek születnek meg. 

Ezek a tények jelentik egyben a 
gépkocsiszakmában dolgozók ideoló
giai f�j lettségét, népi demokráciánk
hoz, Pártunkhoz, R.ákosi elvtárshoz, 
de elsősorban a Szovjetunióhoz és 
Sztálin. elvtárshoz való töretlen hű
ségüket és szeretetüket. 

Gépjárművezetők Szabad 
Szakszervezete, Budapest. 

A SZOT üzemi garázsának dolgozói 
csaUakomak a Fivárosi Gázmüvek által 

elimfltott 10ft ezer kilométeres 
msenrmezgalomhaz 

Ml a SZOT gépjárművezetői vállal· 
juk, 'hogy gépkocsijainkkal generálja
vítás és fődarab-csere nélkül 2 garni· 
tura gumival nem 100 ezer, hanem 1 10 
ezer kilométert fogunk teljesíteni. De 
ezen túlmenően az önköltséget a legmi
nimálisabbra lecsökkentjük azzal, hogy 
gépjárműveinken előforduló kisebb hi• 
bákal magunk végezzük el és ezzel 
megakadályozzuk a nagyobb hibák ke
lelkezésél 

De ezen kisebb hibákat is csak úgy 
tudjuk kiküszöbölni, ha gépkocsijainka• 
segítőtársnak tekintjük és állandóan 
gondosan ápoljuk, kezeljük. 

Felhívjuk a szakszervezeti központok 
és közületek gépkocsivezetőit, csatla
kozzanak ezen versenymozgalomhoz, 
mert ötéves népgazdasáR"i tervünket 
csak úgy tudjuk sikeresen végreha jtani 
ha minden öntudatos dolgozó magáévá 
teszi Pártunk és annak bölcs vezelöje 
Rákosi elvtárs útmutatásait. !gy a 
Szovjetunió tapasztaltainak felhasználá
sával és segítségével ötéves tervünkkel 
lerakjuk a szocializmus alapjait. 

81 jen a Szovjetunió és annak nain 
vezére Sztálin elvtársi 

Szakszervezetek Országos Tanácsa 

üzemi garázsának dolgozói 

Tapasztalatcsere, munkamódszer-
títadás, vagy meao/dásra váró do[- ,,Becsületbíróság" 
gok érdekében kérünk helyet szak-
szervezetünk .. Közlekedés" című Elöreláthalólag április elején kerül 

bemutatásra a „Becsületbíróság", lapjában és ott min.dia ke!l, l�o�y amelynek központjában a mai szovjet legyen egy rovat, ahol muszaki ,a-
I 

értelmiség áll .  A szinkronizálást való
vaslatokkal foglalkoznak. színűleg még e hónapban befejezik 

1 
Lehotay Arpád, Bárdi Gvörgy, Ujlaki 

PAPP LASZLO, T .á,szló. Buli� Elmq és Luthor Mária 
szlahánovista gépjármüvezető. mondják a föszerepekeL 

Ellenörzés 
A. lil1Jillílr,i,,vorse,ny meg.szervezésénél 

egyik, de l€gfuntooo.bb kel.lék a ey11. 
v.ánta>I"t:á.s és az e!Jenűrzé& 

A mull rendszerb<m.. ha ellealómés, 
ill8Jpott a.z ü.Zem, miből éJJot;t a.z? 

Az en� aM eső i1Zemrésrl:t 
elókészitették, m1nt egy �Psdot, a 
súgó gZerepé, • mlls� értelmia'.g 
�e • • • Majd megjol,lnt a Rt. va,gy 
trosz· WllameJly sz,.kl.rtelem nél:killi, 
de jól vasa-Lt, az „r" ..Jbetüt leirl:Ölbbször 
ropogós:,IIl k1ej ö tagja . . .  Nagyjából 
végigs-éfA.lot az üzemen. miköz.oon 
J\,l�dóan az ebédre. vacsorára gon. 
dolt, melyre az álllomást61 a.z U=iic: 
megtett úton hívták meg és már nzl 
mérlegelte, hogy az cllenőrz.ö l vá.11.a... 
fo,t repreze,-:itációs ka&zá.jából hány 
ez.re,..--t vághat zsebre a kiadós vaQsO 
rán.ád ? • • . 

Hogy álil ez a kl!rdés ma. felsulb• • 
dulásunk ötödik esztendejében. a dol 
gozó nép álllamá,bain? Az üzem ka
pusa <'oo"Y áG tailiáJnos,ui öltöz-ött, mun. 
IClá.sarcű elv ársat igazolht. Majd rö
vid idö muliva i'Z az elvtárs a mi mO. 
sza.lcl értelmiségil:nkkel nézi az UZem, 
a munka me=i-etél és a kész munkál. 
Ide_goe,n, �oha nem já.rt még az üzem. 
ben. de úgy mozog, mintha itt. eboon 
az üZ.P.mb<m nőtt volna fel. Biz os 
kléZZ"el nyúl az aJika !részekhez s azo. 
ka.t a legapróbb alkatrész,éig á.lné7I. 
mikriZben fe1tá,rja a hlbák:11, sőt 
j�gyzi '8.ZOkat, VrjjOCl m.'.ért ? 

Lassacskáin kiderül ez \S. ös.sze. 
h!vja az üzem 1eg:iobb doJ-gozói és 
nlyn,n közvetltlll hangon, mdyen csalt 
proletAr be..zél a protct 'ivhoz é0 

olyan ő..o,ziDte koritilkáva-1, amint azt 
r.salk koonanuni!'f"!l tobetl, elénk Ui.rjn 
3/l\ észlelt ltibákaJt. Azt átbe571'ljilk és 
n vi1,álb61 kölo:.ö:löse:n aakat (11D-U. 
ltmk. 

Majd az elvtárs elbűcsűzlk tö)ün.k. 
miközben érrzzlik kö!cgönösen. hogy 
ll<'héz a vá!A,, hogy Jélekbon e,gyek 
vagyunk a ndi,gy cél érdekében. 

Elvtál'snk, ezelt a tények =m cso. 
dá,Iat;Osa.k. A legyözhewt!rm Vórö.; 
Hadseregnek, a bölcs Sz.táli;n elv á.rS. 
na,k Pá.nunkn!l.k és forrón szeretett 
Rákosi elvlársunknak kö.-,z-önh.etjük. 
hogy a dol,gozók mi,n.lsztJ<riwná.ba.:i a 
dol;gozók legjobbjai v.allllila.k, hogy 
eg�"'eS áll.amnalt e,géi,,zséges apa. 
mtma van torrn.eJékenységünk folto. 
ZMánalt blzt<>Si á&á,Ta. 

Igy és c.sak így bOlnta.lrozi'lk ki, 
ily,en módstrerek alapján a v<"Zérka... 
runlt a Párt i.rányi1,ásá,v&l a sztiaM.. 
DCW-IT]Ol2",g� 

Tltndlk JAqz\6 
Debreceni Helyi V. 

A •!ISonabalhelyi 
.Kö,:sral.tárah 

�rsenylelhívása 

Pártunk útmutatását követve egy
re szélesebb területen bontakozik ki 
a munkaverseny a szállítóiparban 
is. Napról-napra történnek dicséret. 
reméltó kezdeményezések, amelyek 
igazolják, hogy a s�ocialist3: ö�t-�dat 
mindinkább áthatJa a szalhlo1par 
dolgozóinak gondolkozását Is, és ez 
anyagi erővé válva, cselekedetekben 
jut kifejezésre. Sztálin elvtárs mon
dotta a szocialista munkaverseny• 
ről· ,.a verseny valójában a szoc�a
lizmus építésének kommunista mod· 
szere, amely a dolgozók mil liós tö
megeinek aktivitásán alapul." 

Kezdeményezésre, aktivitásra 
mindenütt, de főként ott van szük
ség, ahol még kezdetleges verseny
formák mellett folyik a munkaver
seny. Ilyen munkaterület a szállító
iparban a Közraktárak, ahol az 
egyéni, sőt mi több, a brigádverseny 
sem bontakozhatott ki még jelentős 
eredményekkel. Ezért örömmel üd
vözöljük a Dunántúli Közraktárak 
szombathelyi dolgozóinak kezdemé
nyezését, akik szocialista munkaver
senyre hívták ki az ország összes 
közraktári dolgozóit. 

A versenyfelhívás szerint a mun
kaverseny célja: a vasuti kocsik ki-. 
i l l .  megrakási idejének meggyorsi
tása, a brigádmozgalom kiszélesí
tése, az önköltség csökkentése és a 
termelékenység emelése. 

A munkaverseny eredményeinek 
kiértékelésénél csak azok a munká
latok veendők fiizyelembe, amelyek 
vasuli kocsiban a közraktárak címé
re érkezett, vagy onnan ily módon 
elszáll ított terményárú küldemé 
nyekkel vannak szoros kapcsolat
ban. 

A munkaverseny kezdete: 1 950. 
április hó l. Befejezése: 1950: de
cember 3 1 .  

Szakszervezetünk a versenyfelhí
vás pontjait tartalmazó sokszorosí 
!ott kéziratot minrlen knzrakt1ri te 
lepnek 2 példányban megküldötte. 

!)!)350 tonnás·· mozgalom 
a HÉ V-nél 

A szocializmus éltető ereje, a szov
jet sztahánovisták útmutatása és pél· 
dája magával ragadta a Fövárosl 
Helyiérdekű Vasút KV dolgozóit ak· 
kor, amikor a termelé�i értekezleten 
elhatározták, hogy a MAV 2000 tonnás 
mozgalmával párhuzamosan ők is meg
indítják a 350 tonnás mozgalmat. 

A Szovjetunió segítsége, a Párt út
mutatása és a dolgozók" leleményes
sége teszi lehetővé ezt a mozgalmat a 
HEV-nél. Minden dolgozó külön-külön 
és összesen is átérzi ennek a mozga
lomnak súlvát és jelP'ltöségét annak 
ellenére, hogy a HÉV•vontatás nem 
nao-yképességű gőzmozdonyokkal, ha· 
ne� villanymozdonyokkal történik. Ez 
határt szab a termelés lehetőségének. 
A túlzott terhelés a molorotrnt és ál
talában a motorok villamosberendezé· 
seit tönkre teheti. A dolgozóknak e 
mozgalmat szocialista tartalomm�l kell 
megtölteni. alkalmazni kell a munka· 
módszerátadásokat és tapasztalatcseré
ket. Csak ezek segít0égével hajthat
ják végre a 350 tonnás mozgalmat a 
legapróbb részleteiben úgy, hogy _ab· 
hói az országnak, a köznek ne kara, 
'ianem haszna legyen. 

!er ni( Béla k u d  mtnre:&!e 
a mo,g , mai 

Ezen mozgalom l·ezdeményezője és 
elindítója Serényi Balázs motorvezető 
(Császárfürdő á;I.), aki megszervezte 
a mozga'mat és munkatársait. Munka
társai: Tamás József vonatvezető, él
munkás, Raina József fékezö. é'.mun
kás (mindketten a s-ztálini műszakban 
tűntek ki ) ,  Német Tibor és Szabát 
Pál fé'·ezők. Ezekböl áll a csás1árfür· 
döi 350 tonnás brigád, akik vállalták 
azt. hogy Császárfürdő-Gázgyár kö· 
zötli vonalrészen az eddig megenge
dett egy motorkocsira eső 280 tonna 
he:yelt 350 tonnát fognak továbbítan: 
15 km-es sebesség he!yett 25 km-es 
sebe-sség.gel. 

A Fi:atorigát 350 tonnás brigád 
tagjai: Fritz Ferenc motorvrzető, ju
ta:mazott munkás, Janocha János vo
natvezető, a sztálini műszakban 200 
százalékos teljesítményt elért jula!ma
zott munkás, Karácsony János, Kollár 

Gyula és Belova, József lélcez15k, ak'I 
vállalták az.t, hogy Fi !atorigát-óbuda 
közötti vonalrészen az eddig megenge
dett egy motorkocsira eső 350 tonna 
he!yett 450 tonnát fognak továbbítani, 
a 15 km-es sebesség helyett 25 km-ea 
sebességgel. 

Ternwsz.etesen a felsőbbség enge
dé:ye me!lett m:ndkét br:gád fokozot
tabb mértékb�n kívánja a jelz.éí- és 
blzlosító berendezések je:zéseil figye• 
!embevenni, hogy mennyiségi munka 
mel!elt a minöség: munkával is hozzá. 
járu:jaaak cé!kitűzéseik sikeréhez. 

Ez a kez.deményezés magával ra
gadja a HÉV többi do!gozóit is. A 
mozgalom k:s-w!esítéséve! méltó tár
sa: Jesz.nek a MAV vontatási do:gozói
nak és méltó tagjai annak a magyar 
sztahánov-csa!á'1nak, ame!yik élen iár 
a terme!ésben, élen jár a pé'dam11ta. 
tásba n és ezen keresz.tül a béke meg
védésében is. 

A vá'.1!a:t nagy fe'.adatok e!végzése 
- vi-szonyítva a szerény lehetöségek
hez és műszaki adottsáp-okhoz - akár 
egyénileg, akár összess-égiében mér;ük 
is le, e!ismerést és megbecsü!ést érde
mel. Ezek a do! gozók megértették éa 
magukévá lelték Pártunk ha' árnz.ata·l 
Elfogadták szeretett vezérünk: Rákosi 
e:vtárs útmutatásail B:en járva a ter
melésben, iránvt szabnak, lendü'det 
diktálnak az öiéves lervün-k m'elö"bl 
megvalósításához és ezen keresztü' új 
országunk, a sz.oc!a • iz.mus országa 
m·e:öbbi fe:épíléséhez.. 

De egyben a magvar nép há!áját és 
ragaszkodását is ki'ejez!k a Szovjet
unió és nagy vezére. Sztá1in !>'v' árs 
iránt, aki megadta a !ehelős�gét an
nak, hogy a kPpott erkö'.csi és any-gi 
támogatáso!wn keresztül a fas'z.mus 
i<;áia alól megszabadulva, a népi de
mokráciákkal együtt és a naP"V Sz"V• 
jetunió vezetése mel'ell a HEV c'o'.go
zói is jó munkájukkal hozzáiáru'"anak 
a béke frontjának megerösítéséhez, a 
szoc· a!iz.mus építéséhez.. 

Előre az ötéves terv s'ker&.'rl, 11 
szocia' izmus é-pít<s,�rt és a vi 'rg pro
!etáriátusának egybeforrásáért és 
gyözelméérll 

GÉPJÁ BMV VEZE TÓK 
VEBSEN YBEN 

Vargati Jenő, a Teherfuvar NY ki
váló sztahánovíslaesztergályosa, lll. h·1 
23-án d. u. 4 órakor befejezte egész éVJ 
tervét. Az adatokat bárki ellenőrizheti 
a Teherfuvar NV-nál, Dózsa György
út 1-3. Szakszervezetünk harcos üd
vözletét küldi Vargati szaktársnak, mint 
a gépjárműszakma legkiválóbb eszter
gályosának. További munkájához sok 
sikert kívánunk. 

MBG 7000 KM 

Dobos István gépjárművezető szak
társ, a Beruházási Bank gépjármüveze
töje, az új sztahánovista- jelölt, aki 
eddig 103.000 km-t telt meg egy 
Tátra-Diesel tehergépjárművel, gene
ráljavítás és fődarabcsere nélkül. Dobos 
szaktárs ezen kiváló eredményét lelki
ismeretes ápolásával érte el. Dobos 
szaktársnak már csak 7000 km-t kell 
megtenni ahhoz, hogy a büszke sztahá
novista címet elnyerje. 

Na11v Ferenc if iúmunkás szerelö 
munkaversenyre hivja ki az ország 
össz.es ifjúmunkás autósz.erelő jét a kö
vetkező feltételekkel. 

1 Vállalnm, hngv 220 százalékos tel
jesítmény-átlagol érek el, ezenfelül 
minden 1 száz-ah,k emelkedés 2 jó 
pont, ezen alul minden I sz.ázalék 
csökkenés 4 rossz pont. 

2. Vállalom, hogy újítási javaslatot 
nyujlok be. Minden elfogadott újí
tási javaslat 10 jó pont. 

3. Vállalom, hogy munkámat selejt
mentesen végzem. Ha selejtmen
tesen dnlgoznm 5 jó pont. minden 
1 százalék sete jt 5 rossz pont. 

Aki jobban lúltel jesitl Nagy szaktárs 
teljesítményét, az lesz a verseny győz• 
tese. 

Fábián Lajos szaktárs munkaver
senyre hívja ki az építőiparban dolgozó 
összes gépjárművezető szaktársakat és 

az ország összes különleges gépjármtl• 
vel közlekedő gép járművezetőket. 

Fábián szaktárs, a Fővárosi UtépíUI 
Községi Vállalat gépjárművezetöie vál
lalja, hogy az eddigi 2 70 Ft-os km-re 
eső összes költségeket 2.40 fillérre 
csökkenti. Vállalja, hogy gépjármüvé• 
vel még 60.000 km-t tesz meg. Felhívja 
az ország magas- és mélyépitöiparbaa 
foglalkoztatott szaktársakat, fogadják 
el kihivásál Szakszervezetünk vállal ja, 
hogy a verseny eredménveit kiértékeli 
és a győztes személyét megállapítja. 

Hruska Imre, a kiváló élmunkás és 
sztahánovista gép járművezető, 4 literes 
kocsi jával túlhaladta a 1 1 0.000 km-t és 
további 25.000 km-t vállalt, hogy mél• 
lóan ünnepelje meg április 4-ét. Vál• 
Jalta, hogy a 85 filléres km-enkénti ön
költségét megtartja. 

Az Autótaxi NV-nál Kovács Károly 
223%, Hoffmann Andor 2 1 0%, Varr6 
József 227%, Bertók !(álmán 203%, 
Frenkler Gyula 204%, Fazekas Jónás 
200% -os kiváló eredménnyel tel jesítet• 
ték a bevételi tervet. Fenti szaktársaink
nak szakszervezetünk harcos üdvözletét 
küldjük! 

A lewosszabb termelők. 
l(ovács Béla 73 %, Surányi Ferenc 

8 1  %, Bulkuk István 91 %. Rózsa Kál
mán 83%, az utolsók lettek a munka
versenyben. 

A fenti szaktársak munkájában ig-ea 
sok a javítani való. 

A Taxinál több mint felére, 55 száza• 
lékra csökkent a karambolok és sérülé
sek száma, ami igen örvendetes jelen• 
ség és itt mutatunk rá arra, hogy ápri· 
lis 4-re vállalták szaktársaink a karam• 
bolok és sérülések teljes kiküszöbölését. 

Amint az eredmény mutatja, a leg
jobb úton haladnak céljuk meg-valósi· 
tása felé. 

A KOZLEKi,OltS SZER.rEZETI OOLGUZOINAK l:.uYSl!:C..ES LAPJA 
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VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

Több és jobb munkával 
I' 

ün1tep.eljük mái-11.t e/Jeiél, 

a vi lág dolgozóinak 
harcos seregszemléjét ! 

Xl,.11. l:VFOLYA/1\ 8. SZAM. MEGJELENIK MINDEN Hó 1-f.:N ES 15·1:N J 950 április l 5. 

Eredményeink megszilárdításával 
és továbbfokozásával készü l ü n k  
a n e m z e t k ö z i  m u n kásosztá ly„ 
a m u n ka és a béke ü n nepének:  

MÁJ U S  E LS E J É N E K  
MEGÜ N N E P LÉ S É RE 

pártunk. Rákosi elvtárs útmu-
. tatását megiogadva, dolgo-

zóink ismét hatalmas győzelmet 
értek el a szocia lista munka
verseny front ján. Az ápri l is 4-i 
munkaversenrszakasz kitűnő ered
rnényekkC'l záru lt. 

Szocia l ista munkaversenyünknek 
ez a lendülete biztosíték arra, hogy 
ötéves tcn·ünk első negyedévi ter
vét, valamint a további termelési 
előirányzatokat is nemcsak teljesít
jük, hanem túl is haladjuk. 

A felajánlásokná l, annál a tanu
ságtételnél, hogy a mag-yar dol
gozó n&p, közöttük szakmánk dol
goiói, a lermel<>s frontján bizonyít
sák forró szeretetüket, ragaszkodá
snkat a kiszabadító Szovjetunió és 
nagy barátunk. Sztálin elvtárs 
iránt. - a közlekedés szen·ezelt 
dolgozói igyekeztek élenjá rn i .  Tel
je,itményeik, mint például a vasút 
dolgozóinak több mint 20 mi l l ió ér
tékű, a közúti közlekedési dolgozók 
több mint I m i l l ió forint értél(ű k i 
teljesítése, valamint a gépjármH
V<'zetök, a szál l ilómunkások. ha jó
sok, repülök és szabadkikötői mun
kások felajánlás során elért túlte l 
je�ítésük egylJen a húla és a sze
retet fényes bizonyítéka volt. 

MPgá] lapíthatjuk, hogy ez az 
eredmény azt mutatja, ha to
vábbra is  jól dolgownk, ha szak
szcrvPzeti üzemi szervezeteink, 
nemzeti vállalataink vezetői to
vább javítják Pártunk útmutatása 
alapján a wrseny szervezését és a 
politikai fe lvi lágosító munkát, -
úi::-• nemcsak megtartjuk, megszi
l árdítjuk, hanem tovább tudjuk fo
kozni az {1pri l is  4.-i versenysza
kas1, jó eredményeit. 

Dolgozóink öntudatára jel-
lcm1.ő, hogy széles mederben meg
indult üzemeinkben a tömegek 
mozgalma május elsejének, a nem
zetk0zi munk:1>os�tály nagy iin
nepnapjának még jobb és még 
crcdménycsrbb munká\·al vaió meg

ünneplésére. 
_ Ugyancsak május hónapban ü l  
össze hazánk fővárosában Buda
pesiC'n a Szakszef\'ezeti \"ilágszö
vetség E I niikség0nck és Végrehaj ló 
Bizottságának értekezlete. 

Dolgozóink tud j ák,  hogy a 

által is elősegítsék a \'i lágszöv:et
ség ülésének jó munkáját. 

Mik a feladataink, m it kel l el
végeznünk ahhoz, hogy munkafcl
ajánlásaink eredményességét a két 
nagyjclentöségű esemény kapcsán 
�zilárdan át lendíthessük a május 
elsrjc ünneplése jegyében induló új 
versen) szakaszunkba? 

Arra kell törekednünk elsősor
ban, hogy tovább szélesítsük az  
egyéni versenyt és  vonjuk be  a 
vcrsenyzök táborába azokat is, 
akik minde7. ideig t árni rn�radtak. 
Fokozzuk népnevelő és felvilágositó 
munkánkat. 

El kell érnünk azt, hogy minél 
többen, minél több dolgozónk te
gyen felajánlást az egész 1 950. 
évre és ezen belül  jelöljék meg, 
hogy mit akarnak elérni az egyes 
szakaszokban, mondjuk május 1 -íg: 
és így tovább. Nö\·elnünk kel l  a 
versenyszcrző<lé:;ck számát. 
U zcmcink jórésze, a Rákosi 

Művek felhívása nyomán, pá
rosvcrsenyhcn vannak egymássa l .  
Diinlö feladatunk, hogy ezt a k<'Z· 
dcményezést üzemeink közötti ver
seny szervezése és továbbfej leszt�sc 
kövesse. A piirosversenyek elősegí
tik öléves tervünk teljrsilését. mrrt 
célja, hogy mely ik üzem t<'ljesí t i  
jobban az 1 950-es tervév elöiránv
zatait, melyikük hárítja el az útjuk
ban á l ló szHk keresztmet zeteket, 
melvikiik tud a tervezettnél a lacso
ny1bb önköltséget, selejtszáza lékot 
felmutatni. 

Eg-yéni verscnvzőinket az üzemi 
vcrsenyní Ila lás teljesítésére kel 1 
mozgósítani, ami\·el elérjük azt, 
hogy a verscnyvállalá teljes rgé
szében a tömegek kezdeményezésén 
alapuljon 

Dolgozóink nairyon jól tudJák, 
hogy a terv nemcsak mennyiségi 
előirán•, zatokból áll, hanem a rra 
kell törekedniük, hogy még jobban 
�lötérbe keriiljön a minőség meg
javít:-í,a, az önköll,ég csökkentése. 
Ennek a kladatnak is dönlöen 2 

verseny középpontj ába kell ke
rülnie. 

A verseny legújabb szakaszában 
van meg egy harmadik. ugyancsak 
döntő fontosságú felaclalunk, amely 
szen·es része az előbbi kettőnek. Ez 
pedig nem más, mint a rejtett tar
talékok klt{1r ;ísának feladata, hogy 
jdcntősC'n csökkenteni tudjuk terin<'
lési költségeinket. J<Jl,ban k i  kell 

Rákosi e vtárs útmutatása nyomán 
,,, i:asutL1s Elolgo_�óh a s�tLÍ li11i niÍÍs§,1h 

erednré,iyeit toi:LíbbfejlesJJStve., ,í111•ilis 4•re 
1110 %•OS t,íltelje.�ítéssel 20.,/J:16.9111 forintra 

e,neltéh ielaj�í11 lLís11�at 
Aminl már beszámolluuk róla. Pár

tunk Központi \'ezelöségének január 
22-i halároza!a magáéYá tette és fel
adatul tűzte ki a dolgozóknak azt a 
kczdemé11vezését. hogy hazánk felsza
baditásál ú jabb és magasabb tenre!�si 
eredményekkel ünnepeljék meg. A dol
gozók tíz- és százezrei íejez!ék ki 
iorró szcre!et iikcl és há'. á jukat a ha· 
!a lma� SzJ, je!unió. a felszabad i ,ó 
Szo,·jcl HadserC'g, népünk nagy ba
rá!)a, Szráiirt e:dárs iránt. Ez a hit 'a  
százezrek munkájában, a magasabb 
termelékenység, az  önköltség csökken
tése, m inöségi kezdeményezések és 
cn•dményck rhén jutott kiicjezésre. 

A közlekedés szeneze!l do'gozói: a 
vasu lasok. közlekedési a '.kalmazol!ak, 
gépi:írmih ezelők. sz.í l ! i tómunkúsok, 
hajósok, kikölömunkások és repülők 
hata lmas lenclülelie! csa!l akntak eh• 
hcz a ícl a i án !ási mo1.g-alomhoz. Követ
ték és tcl jesile!lék Rákosi elvtárs út
muta,ásí1t: , . . • .  Ez a muriku.�·crsenq 
lendítse /ot·ább ozt a hatalmas kezd<'
mc'11ye.:,'sI, ameli11e/ a maf!I1ar do/[!ozó 
11ép Sz/áIin e/:>társ szület,J,e napiál 
111t'/1ú:11rpc'ie. ,\ felszabadulás iitét·rs 
�:>jordulú1ára a 11ia1:rI1ar dolgozó n,'p 
sz,,. ia1:sta mu11kú;iuwk l!Y;izcfmPr:cl 
f Piczze ki háláiál felszabadí/ónk. a 
na.!!.11 Szr.:.•ietwzió és vezetüje. a b6lcs 
S;lá 'in iráni". 

El l ehet mondani, hogv dolg-nzóink 
clerPkasan küzdö!tek a szocial ista 
munkaverseny front ján és nemcsak 

teljesítették, hanem túl is teljesítet
ték felajánlásaikat. 

Dolgozóink, Pártunk Központi Veze
tőségének és Rákosi el\'lárs útmuta
túsa a1apj,1n  behozták és túl is szár
nyaltak a sztál in i  műszak eredményeit. 
Emc!l;ed�tl a versem belendü:ök száma 
is jclcntöscn, a dila!ás1k jórésze pe
dig m:ir nemcsak a mennyiség eme'.é
sére iránrnlt, hanem döntö súht fck
!dc'l a 111:nös,'E! közvetlen megja\·í!á
sára, az önkö:tségcs6kkentés lokozá· 
sára. 

.11 1:11suí,1sol. 
hitiinő ere�lnr.énye 

A magyar vasút dolgozüinak minl
egv 70 százaléka tett  munkaíela ján l ást 
apri l is 4-re. 

Forint összegben a teljesített ér
té� túlhaladja a 20 millió forintot, 
ami egyben azt jelenti, hogy to· 
\ ábbírjleszhe a sztálini műszak 
eredményeit, 1 00 százalékkal túl-

teljesítették azt. 
A kiemelkedő eredmények sorában 

meg kel l emlékezni a szomha!hehi 
rnnlalási szolgúlat dolgozó:ról. akik 
453.000 forinLs munka!ela iánlást íct 
lck és fela ján lásukat 960.000 forint 
érlékbcn lel jesiiet lék. 

Ha az ér:tyes igazgatóságok egyéni 
111unka,·crsenvben tévő dolgozók ered
ményeit nézzük. vi!athalat lanul élcn
iúrnak a /1\iskolci /1.\AV lgazgalós{ig 
forüleléhez tartozó eg,·éni versenvzök. 
akik 4,250.7 1 1  forint felajánlást tel i es i· 

teliek. Utána, sorrendben a Budapesti 
S\Av' l gaz-gal6s.;!r Íerületéhez tartnzö' 
egyéni ,·01:,enyzök , jönrtck, , akik !öbb 
m:nt két és félmil l ió értékű munkaiel
a j ,i nlást tel jesílc!lek: A szomb'athe'.\'icl; 
kél l's neg) edmi l l ió. a szegeöiek J,özel 
músiélmi l l ió, a pécsiek 1 . 1 86.000, y('g-iiI 
a de!Jrecrn;ck 763.000 forint értékben 
lel jcsítcttéh: fel a i án lásaikat. 

Az eg, es területeken míiködő brigá
dok i,; 11í munkát végeztek. Az ,'!enj,író 
sztai1áno\'isták, élmunkások, újitók, a 
szakma legjobb jai azon igyekeztek, 
hogv tapas1.lala!a ikat átadják munka
társaiknak, megmutassák munkam,jd
s1.ereikel, m<'lyekkel aztán sikerült 
is i l yen ki\'áló eredményt felmu!alni. 

A 1.iteljesített 

t,,ri1até1•téh nu•go.<it::,IEÍsu 

az egyes ÜfZ!enreh hö;;sött 

Ha mar most azt nézzük. hogy az 
április 1 i helyzetnek mcgfclelöcn az 
C!!)<'S jármüja, itó nemzeti vál la latok 
is ciryéb szolgálat i  helyek lúlkljesi· 
lésci �1 kite'jcsílett íorint c:'c!ékhcn 
mennv, re luci ák fokozni, akkor a kö
velkczii képel kapjuk: 

Az Esrnki Jármiijavító NV 1681 
egyéni versenyzö1e 7 1 9.3 1 4. - n l st
vánlcl ld Járómííjavító NY 966 fő, 
1 ,667.!)40, - a Dunakeszi Járómíi ia 
\'itó :\V 1 66 fö, 282.005 - a Szolnoki 
Járómiíj,i ,· ító l\V 205 fö. 1 ,473.736, -
a Ochrecení Júrórnííjaví!ó N\' fi'l5 
cg:,'éni ,·ersenvzöje 34C!.735. - a mis· 
ko!ci Járt.imüja,·ító :,.;\'-né! 287 fn. 
4�3.57 1 .  - a Szomhathelyi Járómü· 
ja\'iló 1\\'-nél 72 1 íő. 283.769, - a 
Székesiehérdri Járómüia,·ilt5 :,.;\'-nél 
78 iii. !l8.8:38, - a Pcstszen!!örind Já
rómüjaviló :\\'·nél 159 fö, 820.4 1 0, -

a Felépílnrétwi és \'asanyag-javít,5 NV
n&I '2lll fö, 36:l646, - a .\1AV Híd· 
i'pílö l\V01oé) 42 íö 1 60.292, - a Fa· 
kl ílö NV Budapeiten 21 fö, 4.600, -
Tokodon 8 fő, 28.500, Dombovárnl t 
1 63 fő, _35.800, - Püspökladányban 116 
fii, 2 1 .200. - a BVKH 490 íö. 22. 1 8:i, 
- az Utasel látó :\\'. nél 297 íii, 
596.684, - a GySEV-nél 457 fö, 
2'1 179 1 ,  - és, Yét;ül a Dehrecen-l\'yir
balori \"asuton 85 fö, eg-vén i  versi:-nv
ben 41 .323 fori n t  ért'kű munkaícl· 
a ián !ást lcljesített, am<"ll\'e[ eg-vhen 
áll;ilúnossái;!ban 1 00 százaléko�an lel· 
icsíteliék túl a sztál in i  műszak felaján
lá$ait. 

Ba a \'asút lerü!e!én összegezzük az 
egy('ni versenyben l évők számát, el
mondhatjuk, hogy dolgozóink mcdo
gadt:ik Rákosi elvtárs útmutatását és 
mindinkább emelkedik azoknak a sz.i
ma, akik egvéni versenyben dolgoznak. 
lelenlez 81 .709 vasutas vesz rész! a 
szocia!isl a  munka,·erseny egyéni ver_ 
senyform�jában. Jó munkájuknak ered
ménye az a 20.356.9 18  forint értékii 
kitel j esített felaján!ás, amely mél tán 
sora !.ozik a kit1li üzemek élenjáró icl-
ajánl ásai közé. 

A sztú l in i  műszak felajánlási ered
ménye megközel íle!le a 10 m í l l iúl. dc 
de a dolgozók lovábbkjleszle!ték a szo
cialista munl;a,crscnyt és sokat len
dített a [el a ján lásnk si l,erénél az ifjú
ság, a nők és a műszaki értelmiséis jó 
munkája. 

Dolgozói nK el vannak szánva arrn, 
hogv Rá�osi eldárs tanításának meg-
fclclöcn nemcsak, hogy meg!arlják a 
felszabadu lási fclajánlnsi munkaver
senyben eddig- elért eredménYCH,et, ha
nem a nroletariátus nen17.ctközi iil!'te
pére, május l -re, túl is szárnyalják azt. 

üzemei nk dolQozói soha nem látott lelkesedéssel ünnepelték áptrilis 4·ét, hazánk 
felszabadításának ötödik évfordulóját. Dolgozói nk hálával és szeretettel fordul• 

tak a dicsőséges Szovjet Hadsereq s népünk barátja, a naqy Sztálin fele. 

mi lánói tanácskozás óta e l 
telt időszak új feladatokat ál l ít a 
nemzetközi szakszervezet i mozga
lom elé s ez az oka annak, hogy a 
feladatok megoldásának megbeszé
lPsére ú jból ös,zeül a .Szakszerve
zeti Vi lágszövetséi;, használni a gépeinket. A vasút i  ._"'!"'-���--------------------------------------• 

jánim[íjadtókban például sok gép 
A közlekedés szervezett dolgozói 

amikor iirömniel hallják a hírt. 
forró testvéri üdvözle\tel köszönt ik 
a Vi lágszövetség budapesti ülését 
és megiogadj5k, hogy a termelé
kenység ernelésevel, eddigi eredmé
nyeik növi:-lésével, a termelés front
jál'! f�gj;il;c, bizonyítani együttérzé
süket é t::imQg�tásukat, hogy ez-

K é s z ü l i ü n k  
a 

á l l  kiha�zn;í latlanul, avagy éppen 
rossz kihas;m;ílás mellett dolgoz
nak. Rá kell feküdnünk a jobb 
munkaszervezésre, _hogy mer.lévő 
szerszámgépparkurk2! százszázalé
kosan kihasználjuk. Meg kell kez
rleni nálunk is  azt a $Zovjct mo;:
,galmat„ amrly a takarékoskodá.sból 
ki indu1,;,a, egv hónapban egy napot 

a megtrr]<arított anyagból termel
Ezzel csoktntjük önköltségünket. 
N cm kicsik ezek a feladatok, de 

ma már minden alapfeltétel 
együtt van ahhoz, liogy teljesítsük 
is ezeket a feladatokat. Használ juk 
le l  Pár,tunk t�nítasát, a gazdag 
szovjét• tap11sztalatokat, hasin{i l juk 
fel azokat • a belföldi tapasztalato-

kal, ame!veket a sztál in i  mHszak
ban és a·z ápr i l is  4-i felajánlások 
munkáinál szereztünk és ú jabb győ
zelmet fogunk aratni. 

Megnyerjük ezt a csatát i s  és 
meg fogjuk oldani a ránk háru ló 
feladatokat, meri tudjuk, hogy min
den, a termelés frontján aratott 
győzelmünkkel szorosabbra fűzzük 

, . 

a nemzetközi munkásoszlálv ecr,sé
gét, erősítjük a békefrontnak ";ánk 
cső szakaszát és hozzájárulunk a 
Szakszcn·ezcti Vi l {igszövetség cél
kit[ízéscinek megvalósításához, a 
nemzetközi munkásosztály nagy 
ünnepnap jánat. a manka és a béke 
ünnepénel,: Május Elsejének méltó 
módon való megünnepléséhez. 

a te r m e l é s  f r o ri t i á n  m e g ü n n e p e l n i  m a 1 u s  e l s e i é t, 
m u n k á s  n e m z e tk ö z i s é g  n a  g y  ü n n e p é t ! 
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Az Istvántelki Járóműjavító. NV 
üzemi bizottságának önkritikája 

az iib. 111unkájáról 
Az Ist\·ántelki Jórómüjav1tó 1 'V 

üzeui Bizotts.;ga megví;�;gálta n;:  
elm,J!t hónapban végzett munk:iját, 
és ,negálla,>itotta. hogy RJkosi elv
lár;,unk február 1 0-i besúdént'!k nvo
mán, az üb. munk;,jában sok a ja ví
tani való, Ha az iib. t,ig�ága jobban 
meg�zíYlelné Rákosi eh·társ útmuta
tását, akkor iellétlen, az ápri l i s  � i 
fcla ján!á,-aink 11,•m iítköztek volna 
a nn) i �zcrvezeli h ib.iba, min( ahogv 
elt utólag meg'1 l lapitottuk. 

Az üb. akti\'ái a re�zortok f Plé, a 
konkrét feladatok elvégzé ·ére i rányt 
mutattak, de azok C.lPn fe lada tokat 
, égrehajtani nem tudták, és nem is 
akarták, ig�- a,; i ib.  négv felmentett 
tagjára hárult  az a feladat. mely 
iizemünkben a szocia lhta munka,·er
�c-nv megoldását van h ivatva iránví
tani.  

Látj u k  a h i á nyosságokat 

Megá l lapíthatjuk, hogy az iib. nem 
felmentett. ré:;ze, tár�arla l mi munk{1 -
hól nem ú g y  veszi k i  a részét, mint 
a hogy azt ön ludalos üb. tagnak vé
gezni kellene. H ivatkoznak a rra, 
hogy a munka beoszlá uk ih·enirá
nyú ténykedé�üket ercisen gátolja. A 
kélhetenl,ént rPndszcresen megtar
tott üb. értekezleteken bc,zámolnak 
az  üb. tagok elvégzel( munk;íjukról. 
ahol az üb. t i tkár elvtárs kritikál 
mond, m:ijd · i rányn111tatá,t n rn it a 
tovabbi feladatok elvézzésére ,\z íib. 
mindenkor üímaszkodik a pá rts1-er• 
vezet hei n's és jó pol it ikai  i ránvmu
tatására, végzett munkúja ielet\ ön
kritikát gyakorol. 

A krit ika és önkri t ika feg-werél 
használva , mind jobban és jybban 
lá tjuk azokat a h iánvo,ságokal, me
]\ ek az· üzemszervezé� vonalán fel 
bukkannak. l g\ a szod ,Jista munka
,·ersenvel· során észlelhl'tő karnpánv-
57.l'rÜ-,�get jobban tudjuk kíküszö 
hölni. A sztit l i n i  mú,-,1.ak példakép
pen mutat rá a rossz munk.íra, mert 
t>nnek beiejezté\'el igen l«in10lv visz
s;;aesés mutatkozott. A párbzervezet 
ir:ínvítás{1val ezen h ibái már jórészt 
kikiisziiböltük. Apri l is  4., valaminl 
rtiájus I -nek méltó megünneplésére 
úgy szervezzük a munkaver�envek\'I, 
hog}' cg\' távola bbi Pl'rspekt 1vá t ad
tunk a dolgozóknak. Az üb. a Na gv
buda pe�li Pártbizottság lrntározatát 
magáévá lf't!e, és az mb. értekezle
tén meh·el rendszere�cn. biliő dél-
111 an társadalmi időben tartunk mPg, 
az mh. titkárokkal ,  ar.  üb. t itkár b
lDt-rleti és részletesen tárgrnl ja .  
M asna11 az mb. t i tk árok az mb. la
poknak és bizalmi testületnek tnvi1b
b :tja.  ltt h i ba az, hogy az mb. aktívá i 
b liza lm iak, nt nem társadalmi 
Hóbe11 továhbi(ják, hog,· ré��le!esen 
voln a  a llrnlmuk a dolgozókat tá jé
k,.ztatni ,  hat1 <"m ebédidí\ben a rii,·icl 
hthl perC'et használják fel efl"e, ahol 
1.wgál l:ipí[;í5uk szerint az an,·ap- le
adására végkkn kevés ez a hú,z 
J).rc. lg\ a rra vettük az i rámt, bog\" 
:,dye� politikai ne,·elé.sel rávezes-

siik az aktidka( társadalmi i döben 
való nevelö és ielv i lágositó munkák 
elv �gzésére. 

d igi sérelme� fizrtési rendszerrel 
szemben. l fjúságunk előtt a 1ovo 
i l y,•n form,ín biztosítva van, felarla
t1111k az i rJúság bekapr-solása a 
munkaversenvbe, mert kevés azok
nak a f iata loknak a �zárna,  akik 
nwgértdté·k ennek jelentő égél. En
nek érdek,\ben szüks�ges az, hog1· a 
jövéibPn a Párt, szaksz.Prvezet es a 
míbzaki vezetés fokozott figyelmet 
SZ<'nkljen az ifjúság polil ika i  és 
szakmai továbbképzé�ének. 

A szo v jeC "·asotasok 
példája 

Az íib. �zervezés1 munkáját nagv
ban l!Úlolja a terv ( k isrn bás ) ál
l a ndrí vá ltoz:í,a. Habár tudatában 
vagyunk annak, hog-Y magasabb 
sz,0rnoo11tból vá :tozta t j�k m1mkater
vünkPl. de szerintünk mégis od� kel
lene halni. hogy az ira rigazgatc\ság, 
es a minis7.térium a tervel ( kisza
bás!) egy 1wgvedévre előre adná ki. 
A munkaversenv g;ítlója az a körií l 
mény, mikor eg-v i l \·en vi1 ltozlatiÍs 
eset0n osztálvonkénl át kel l  szl'r
vezni az eg\··es munkaC'soportol·at. 
.\z ígv kiesett idöt pótoln i  képtelen {1zemünkben niii vonalon is sok a 

az osztály. javítanivaló. Az üb. nöielelűsenck 
Az iíh. munkalervél. melvet a t i t - feladata odahatni, hogv a több mint 

kár elvtárs a reszortfel t>lősökkel 1 00 fől ki te\'Ö fizikai és szellemi nő
megilL'szélve készít el. és ad ki az dolgo�<inkat _ió ynl i_t ikai . munk,�v a l .  
egws reszorto,uknak. m:1r st1 lyponl- nev !C's_scl _1�an;· 1 tan1  tud 1a; Az .ipn
ként a , ;agybudapcsti Pár!bizotbág t l is l I lt•l aJ :mla")� a lkal '::ian l yul
határnzalára l.ímaszkndik,  szen·pzi , h;k �1.:gny1 la tk0Zll_sok n:1do lg_".ZOI�� 
és i rám itja a szocia l ista rnunkaver- reszerol, melv az ub-t es notelelo-
�enyt. · siinket a rra ö„ztönz i,  ho��: halék•)· 

G · t 1 · 1 • nyabban foglalkozzunk n01 dolgozo-a o Ja a mun s;1verseny szervPze- • 1 k· 1 " 1 11 · t t · ··d 1 ·t f 1 ·· 1 ·· 1 ·· 1 ·• 1 ·· .. k in< ,1 . ,,,eg <e er e m  a no u gu-5�- a 1' meruo rn on )ozo an.y�go · zókk;i l ,  hogv a demohrácia adta h ian);, _ 
arn!. az l

.
t�;t �:a l osa gc:s pgyl•n jogüsá�gal és leheliiségt'kkel 

� n� ag lwsZt'IZO ?zer\\ e __ \a l loztat 1a él jenek, aszerint vegvék ki a termeal. merl d,olg,>:-omk l�gtoh� esetben l iímunkábtil részüket� Enrtek �rrlcké nem a musza kt vc_zetcs ft>I� . (of'lul - ben az  üb. oklalás-feklős, nfíi dolgonak, han_em az u�-nek _t a_rJak lel, zóink részére a l apfokú . zemmanuJ.0.2:) �._-.g,tsenek a telmernlo an\ ag'• mokat szervez, hogv ezzel is niíclol -h,an okon. gozoink ideológiai iej lelbégét 
Az u:;úság nevelése emel 1<·. 

Összefogla lva az iib. munkáját, 
megvizsgálva h ibáinkat. azon va
in unk, hogv R,íkosi elvtársunk feb
ruár 1 0- i  heszéde nyrnrnín a szovjet 
,·a ·utasok, sztaháno\"isták munka
modszereinek á tn'lelén�I. és a széles 
tiímegekre va ló kitcrjesztésé,·el ,  a 

munkaverseny fejlettebb formainak, 
a Szlahánov-mozga lornnak, a bri
gád, eg-yéni• és pá ros,w. env-moz
g<1lornnok frlhaszn{Jlá,{ival. todbb
fPjl<'ssúik munkamcíd,zeriínkel és az 
ötéves terv mielőbbi fd(>pit,i, ;vel 
megvalúsíhuk hazánkban a swl'ia 
l izmu�t. 

B�r az u tóbbi időben szahonal a 
mü,zaki vezetés,<.'! karöltve ezen a 
problémún b segített. de 111,;g min
d ig  csak 20 :.JO százalékos arán,·
ban történik ,1z új .inyal!ok beszl'r
zést'. A liihhil lelepiinkün lévő Oli 
anva gbtí l kéndelenek dolgozói nk 
ki,:ál.og-atni ,  azonban ez elősegíti 
önkiilbégcsükkenté�i versenyünket. 
Gátol ja a munka versem lendü l(  ,ét 
a mti.-7.�ki értelmiségünk tekínlt'· 
lyes száz� kkának magata r!úsa,  
amit igen kitartó, sr.ivó� munkám! 
a Pári és iib felvi lúgosíló és nevEIÖ 
m11 nkával ig) ekszenek rnq�szün
letni. 

Az i f júsá g  von a lán az iib. t,-.1 je, 
súly,\va l  az: i f jús{, g  nPveléstire vette 
az irámt. .\ b0rrendezés i fjúságu nk
nak igPn hntalmas segítséget nH1j - 1 
tolt, amikor orrn�lást hozott az ed-

1,LJE.  EK A MCNK \\"E RSE�\ 
HE:\'J \Ró HOSEL ELJE,  'EK A 
K I\' Ló \"ASL'TAS SZTAI -IA:'-10-
\" ! STAK '  

"O LYMOSI ELH\ER � - k. 
az ht\'ántelki Jár6müja,·ító 

;-;v üb-l itkára. 

A „2000 tonnás"-mozgafom 
2,146.000 forint önköftségcsökkentést 

ért el két hónap alatt 
17.000 Forintot takarítottunk meg naponta 

az „500 kilométeres' ·mozga lom révén 

A szocialista munkaversenyben az el- A „2000 tonnás"-mozgalom két 
�ők között járna!, a vasurns dolgozók. hónap alatt 2,1 46,000 forint önköltség
/\. mindjobban szélesedő versenymozga- csöl-kentéssel járult hozzá népgazdasá
lomban egymásután tíínnek fel a vasút gunk további megerősi,éséhez. 
büszkeségei: az ú_j sztahanovisták A „2000 tonnás" vonatok száma már 
ír ja a „Szabad Nép". 6000 fele közeledik és ezek a vonatok 

összesen 1 ,227.000 tonna többterhelés
sel közlekedtek. Ez a hatalmasan kíbon, tal,ozó mozgalom azt ereáményezte, 
hogy a szóbaniorgó két hónap Jlatf 
1 225 vonat beállítását tal-aritoltuk meg. 

Egyre nagyobb arányokat ölt az „500 
kilométeres"-mozgalom is, mely az első 
napokban csak 9 mozdonnyal indult, 
most pedig naponta átlag 778 mozdony 
ve�z részt a mozgalomban. Ez azt je
lenti, hogy a gépek erejét teljesen ki· 
használjuk, naponta átlagosan 60 moz
dony-telhasználást, pénzben pedig 1 7.000 
forint.ot takarítunk meg. 

A Szovjetunió hős sztahánovista vas
utasainak példája nyomán megindult 
mozg·alom sil,ere egyben hatalmas tá
mogatás népgazdaságunk ts a szocia
lista építé számára. 

A 2000 tonnás'- és az .,500 '<ilométeres"-m?zc:1alom katon�it .!.s ott láttuk
„ 

a 
fel��iilbadul:5.i:;i Onn.epséqen. Középen Naqy Piroska, az elso no1 mozdonvfut6 

ELCSERl:LNl:M B U DAPESTEN, a 
H unyadi tér 10 szám alatt lévő I szoba 
konyhás, félkomfortos lakásomat, ha
sonló lakásért Budapesten. K ikötésem, 
hogy a lakás egészségi okokból csak 
elsö emeleti lehet. Cím: N. N VI. H u
nyadi-tér 1 0, II.  lépcső, 1 1 1 .  emelet L 

Egy népnevelő levele 

a kritika és önkritikáról 
Ked, es Elvtársak! 
Rákosi elviárs február 10-i beszéde 

nagy megkönnyebbü;é;;t váitott ki mű
helyünk do!gozói között. Rákosi elv
társ sza\ ai1 úgy fogadták, min(f:a 
Rákosi ei\társ minden óo:gozó\ a! ku
ön-kjilön beszé:t v Ina. A dolgozók 

fcli sf!l<'rték RákQ,i elvtárs beszéd,·ben 
a pártdemol,r�cia, a kr:tika és önkriti
ka jelentös�g-ét. 

\\(íhelvünkben Rákosi elvtárs be
�zéde eló\t a pán napokon, iagg, ülése
ken • tagság tartózkodott a íelszóla!a
sol,tól. Ebbel) nagy szerepe vo!! az  
el lenség munká;ának. A reakci•i azt  
ter'csztel,e, hogy: ne b [rit l i .  mert „le
h11ltha!sz··. Sok d·, !g"07.Ó azt mondta, 
110gv minel, beszéljünk, m:kor el inlé-
1és( krilikái,k vagv kére!münk ú gv sem 
tci ' á l  meghai !gatásra, Iegi•l iebb jól le
dorongo:nak érle. A kritika és önkri
ik" g-, akorlásá!ól a dolgozók tar(��

kodását nemcsak az ellen�ég munka;a· 
nak h·het tulajdonítani. E:öi rdu 't, 
hog,· mikor a bérkérd-'�ekhen tartott 
»\ íiit'.sen Czakó és Mándi elvtárs azt 
;'.érle az e!r,adótr\l, hog-\ konkrét(bben 
beszé'.jen a bérrencleúsriil. a, e!őadó 
jól led'lro11gol!a öket. mondYán, hogy 
nem híznak a Pártban. 

Mint a múhely népnevelöje meg

magyaráztam elvtársaimnak és 
dolgozóinknak, hogy bátran éljenek 
a kritil.a jogával, mert ez joguk 
és kötelességük is a dolgozóknak. 
Az alapszerYi vezetőség és a d 'go-

zok között nem , ol t  rreg a szoros 
Lap,solat, amely szükséges ahhoz, 
h<lg) a Párt és a tagsú!!; l:iizölt a szo
ros eg, ültmüködést biz tosítsa. A nz_�
loseg nem törödöit a mííhch dolgozm· 
, a l, nem beszélte meg Yelük pr,b 1é
maikal. Ennek köve1ke1.tében a cto:go
wk és a ,._,zetöség közölti kapcsola� 
hiánya mialt nem is a lakulhatott k1 
partszerü bírálat a veze!üsi'g ie!é. 

Ráko,i el\\árs be;;zécle után megke-
restem azokat az elvtársakat. akikkel 
azelőtt a kritika és önkritika kérdfsé
.·ól heszé:aettem. relh i\ !am a fig}el
müket Rákosi eldárs beszédére, ki· 
emelve abból a pártdem'lkráda, a kri
tika és önkritika k�rdés�t Az elvtár
sak, íg;· Czakó es ,\lán di elvtárs is 
"agy örömmel vették tudoMásul Rákosi 
eh·l árs ,zavait. Azt mondták, hogy 

ezután már nem hn félniök fel
szólalásaik után a ledorongolástól, 
bátran mernek beszélni a taggyli
léseken és pártnapol,,on és élni 

lognak a kritika és önkritika párt-
építő módszerével. 

Háber/ e'vtárs Ráko.�l elvtárs be
�zéde előtt azt mondotta nekem egy 
beszé:getésünk kapcsán, hogy ö kint 
volt a Szu, Jelunióban, mint hadiiogoly, 
A pártvezetök és a tagság közötti kap
t'so:atol sokkal szorosabbnak littla, 
mint itt, a mi a lapszervünknéL A 
Szo,jetunióban a tagság batran gya
korolt kritikái. mert szavait figyelme
sen m<'ghal lgalták és javaslalait meg
,·alósitotlák. De ő itt nem i, igen él a 
fe'szólalás jogával, mert itt nem ta
pasztalja az! a szoros, kö,vellen kap
,·solatot a párttagság és a ,·ezetőség 
között, mint amit a Sz0vietunióban lá
toH. Pedig nagyon fontosnak látja ezt, 
mert a 

k riiika és az önkritika helyes al
kalmazása és a pártonbeliili éber
ség biztosítja Pártunkat a kiskirá
lyok, a jobb és baloldali elhajlások 
ellen. Az éberség l.érclése pedig 
megakadályozza es csirájában cl· 

fojt minden kém• és szabotázs• 
cselel1ményt. Lehetővé teszi öt
éves tervünk sikeres végrehajti-

sát, a szocializmus építését. 
Rákosi e'vtárs beszéde után tartott 

iagg} ü,ésünkön el\ társaink nagy ,,zám
mal vettek ré,zt. Míg eze'.öll a tag
gyú:tseken a: ig hangzoll el hozzászó
'.á:; az e:öadott anyaghoz, addig most 
szinte m'nden elvtársunk fe! akart 
,zúlalni Taggyü!ésünk ie:kesség0t bi
z ,nn(ja az. hogy azon o!yan e'\'lársa• 
ink · is ré�z!,·e!lek, akik már hó1tapok 
óta tartc",zkodlak a pártrendezyén) ek 
' átogatásától. 

! gy pl. többek közölt l�lállt .. Ró,-sa� 
völgyi el\ társunk a kovacsmuhelybol 
és önkritikát gvakoro:t maga feHl. Be
,·al lotta, h()g-v már húr.Jpok óta nem 
jótl el a pártn2pokra és tagg, ülések
re. de Rr1kosi e'\'tars besúde után kö
le'ességén<'k tartja, h gv megjelenjen 
a Párt gy{iJése 'n  és hoz·iászó'.6sai\·al ,  
iavas:a(a ival, az épitií kritika g�akor!á
sá,al hozzájáruljon Pártunk erősítésé
hez. 

Hatalmas támogatást m u itot! Rákosi 
•:vtárs beszéde népne,·�'ö munkámban 
is. ,\1 íg azelőtt dolgozó társaimmal 
való beszél getésem közben soka k  ré
szl•röl közömbösséget, vagy éppen el
utasítást tapaszta!lam a po:itikai é,;, 
terme'.é�i kérdések iránt, addig most 
dll!i;ozotársaim nt:pn<"ve!ö munkám 
iránt • legnagyobb erdeklödest tanu
sítják. 

Hogy • népnevelömunkával ilyen 
eredrnénvt tudtam e,érni, az annak 
köszönhető, hogy népneve!öértckez!ete. 
ken rendszeresen, minden esetben részt 
veszek. Az ott haJ :olt am agot jól 
megjegvzem magamnak. Rendszeresen 
olvasom az ujs:cigol és a nt'.pnevelő 
frtekezlelen hal lottakat az ujságbó! 
minden nap kibővitem. !':épne,·elő 
munkámban nemcsak 4 nemzetközi é& 
országos jelentőségű kérdésekről be
szélek, hanem igen sokat foglalkozom 
üzemünk eredményeivel, hiányosságai
val, a konkrét m[ihelvi problémákkal. 
Pl. m:kor a kismotorosztá:von a dol• 
gozók panaszkodtak, hogy keYés a fo
v,askerék_ mindj árt rámutattam. hogy 
a népi demokrária egvik eredménye
képpen műhelyünkben modern fogazó
mííhely épült, ahol Tallács eldár,;, 
sztaháno,-ista marós és társai m11nká-
1ul,kal ;e,rílenek ezt a hiányosságot 
kiküszöbölni. gvanakkor arra is rá
mutattam, hogy míg mi fogawmüheI,·t 
létesitetlünk, aádig Nvue:at- ·,smetor
_;7.ágban az imperialisták fe'rohbantiák 
a g,·árakal, a dol gozók tömegeit tesz ik 
munka nélküliYé. 

'liépnevelö munkámban a lm·ábbiak
ban a vezelöség ú jraválasztása a:,; 
egyik központi kérdés. Megmagyará• 
zom az eh-társaknak. hogv a Hzetö,, 
ség felfrissítésére a fiatal káderek be
vonására [eltétlenül sziikség van, mert 
ellenkező esetben párbzervezetiink 
nem tud todbb iej lödni. 

Vezetöség úgy tud jó munkát vé• 
gezni, hogyha a tagság teljes tá

mogatását élvezi. 

A párttagoknak nemcsak jog>uk. !te 
kötelessé>(ük, ho� ol rnn wzelösél!�t 
válasszanak, amelvik előbbre tud1a 
vinni üzemünk munkáj át, dolgoz-Óink 
po:itikai fejlődését, a szocial izmus 
ügyél 

Dombai József 

t57.aki Járómüjavítr\ � 
Motoro5Z(ály alapszen. 

népnevelő je 

„Eljen és virullon a szoviet és a maqyar nép örök barátsáqa•' - hirdeti felvonuló vasutasaink tábláJán a; szivUnkbe vésett Jelmondat 

É ljen g;őze 1 meink szervezője, motorja a Magyar Dolgozók Pártja ! 



PIISO ápn1ls 15. 3 K O Z L E 'K E D E S  

�------------------------

! leg édjük a ékét ! 
A Báke Hívei Vi lágkongresszusa ál 

landó bizottsaga slockho: mi ü:ésén a 
Yi lag békeszerető népeinek küldöttei 
, ettek rés4l. A tartós b.-:1-e szi lárd lá
masza, a Szovjetunió kii'.döltség-én ki- · 
YÜI a Szakszcr·ezdi Vi'ág-szöH,ség, 
a népi demokratikus orsz;igok "' a 
kapiia:ista á : lamok ho!adó eríiinek 
külrlöl!ei tárgya!ták meg ar,  k;,l a 
m,idszerekcl„ ame'.yeknek � lka 'mazába 
lehetö,·é teszi az újabb háború meg
a!<adál}ozását 

Fagyeje\' e!diirs. a szovjet kii'<lött
ség ,·ezep;;e beszédében hang ú'yozta . 
hogy a h:íhorú megakadiil,ozhn!ó az 
imperia ' i  ta l ;  minden meslerked,'sP e!
lenere. meri , . . . . az egyszerii emherek 
a bél,e fő l<írnuszai . . .  Az eLrv�zerii 
emberek a nemzeti haevoJ11iínvok é� a 
nemzé\l fiig-getlenség !cg-iobb őrzői." 

Louis Saillant, a Szak,zcrwzeti 
\ i ág,zü,ebég iö, i tkára ,;erm•· e: ,.Fe,. 
tel'i.'JLÜI szoro,,ubb kapc ola101 kel/ te
re-mfeni a propaganda és a cs!'1ek\.1t�s 
közüli. /:' tcki12te1ben a l1ildi1iímunk•i
$nkfríl és rengeré�zt t'd:ít kell p,·':'•í: 
t•enniink. A B,;ke l/i:•ei ,\fozaa ':rtv.11,:k 
eaylilt kel! 111iiküd11i a mu11k,lsmozf;u
lomma.l:' 

Jo!i -t Curie. a \'ilághí.·j franc;a 
alomkutato, az Al l anc'ó Biznlls g- e:
nökc a kö,·etkeziiki!t mondotta: ,.C_!{yes 
/1Jdósn.k i's tur/6sr. opor/o.� a? l S.4-
ban, Fr<r11cici 'rszáJ:!ban, Anl!lióllw1 és 
má.c; tif/amf>k1Jan mcirir.. /újefen'efléh, 
ho!!y nem hf1j!andók ré�2t �•enni o/110,i 
ml'nli.á11an am,,[o az atomner(!ia há
borús jef/r'a5z,rálására irán11ul " 

A Béke Hi,·ei Vi'.;ig-konere,szusa 
sto,-kholm; ü 'ése megá' lapitolla, h g, 
a dlág'1,'ke meg,•érlhelii. ha a béke· 
szerető do'.gnzök te, "kenwn , esznek 
részt a háborús uszít<>k el leni küzde
lemben 

A tadéis l,él(e rneQ'\·é,j:,,e ,;rdrk 'ben 
a Béke Hívei \'ilágkongrcsszu,a 
A\\ando Bizo. tsáeám,k stockholmi 
ülése felhívást boc,áloll ki a Yil:1r! 
vala1ne111 ,·i hékeszeretö m1pél•ez, A 
felhids a köwlkezöképen lrnnczik: 

1. Az a!ombomba betiltásáról : 

Követeljük az atomfegyvern•sk. mint 
a támadás és az emberek törr.ege, 
megsemmisítése fegyverének feltétel 
nélküli betiltását és szigórú nemzet
közi ellenőrzés létcs,tését e határozat 
�égrehajtására 

H áborús hűnösnek fogjuk tekinteni 
ut a kormányt, mely elsőként alkal· 
mazza az atomfegyvert valamelyik 
orHág ellen. 

Felhívunk minden becsületes embert 
az egész világon, ír ja ne, ét e felhi
vas alá. 

2. A Béke Hívei 
11, VIiágkongresszusának 

egybehívásáról : 

Valamennyi becsülete embert fel-
szólitunk. jelölje ki kép,•setöit a Béke 

Hi,ei II. Kongresszusára, amelyet 
1 950. másoclit. évnegyeúében tartunk 
Olaszországban. 

Felhívással fordulunk valamennyi 
társadalmi és , allásos csoporthoz, a 
kultúra művelőihez és minden becsii· 
Jeles emberhez, aki - tüinlet nétl-iil 
arra milyen nézetet vall a nemzetközi 
feszültség előidéző okokról - aggo· 
dafmat érez ezzel kapcsolatban és ko
molyan kh ánja a népek kö;;ötti békés 
, iszony helyreállítását. 

A megegyezés elérésének kiinduló
pontjaként az atomfegyver betiltását 
ja vaso!juk és annak a kormánynak 
rnegl>é.lyegzését, amely elsőként hasz
nálja az atomfegyvert. 

Az A: landó Bizo:t " ·  ü 'é·ének 1 �t :', 
roza1a : t  a béke minden igaz hi, e a 

d:ág összes országaiban a lege:én
kebb lám ealiisban részt'sílelte. Ezek a 
halúrozalok eUísegílik a békéért és a 
háborús uszítók e l .en folytatott harc 
lodbhi erósödésH é-. ú jabb mi l ; iókal 
vonnak be!e ebbe a kiizrle'.�mbe. E ha
' ározatok érle'mében Járnak cl a 
Szoqelunióban, mik  r a �zo,·jet terü
:et re berepül,i agresszorokat \'issza• 
Gzik; a n 'pi dem'>kratiku, országok· 
ban, hol a terme!t•s eme'ésével ,·á la
szo'. nak az imperia'. islák hidegháború. 
iárn, rn 'arnint a kapita l ista á l !amol, 
cl 'gozóL mikor rnegtaga<l1[1k az ame• 
rikai ie(?y,·erszá ' l ító hajók kirakodását 

E ha1a-ozalok szel'em�ben a lakul lak 

meg a kapita:i�la orszagokban a mun
kahelyi Béke,·érle .mi Bizoltsagok liz
ezrei és írták a l á  a dolgozók t izmi l l il>i 
a hábJrús uszíluk el leni l i l takozcí íve
ket 

A B,,;ke f! i,ei stockholmi ériekez'.e· 
tér: hozott határozatok szeliemében 
tartja májusban a Szakszervezeti \"i• 
:á"s7.ö\·etség- budapest i ülés,'· \, meli 
úiabb hala:mas clemon�tráciúja lesz a 
világ szervezel! do'gozÓinak a béke 
mellett. 

A világ szen ezell d l gozói vál la l
ják, hogy a Szov jetuni<i á,ial ,·ezetell 
liéké�rt foiyó küzde:embe bevonJak a 
, 1 ag minden btkeszere(ö emherét, 
fajra , nemre, ,·al l ásra és vil agnézeti 
ldi '.önhségre val<í tekintet n�!küL 

E harc legaktÍ\ ahb részve\'oi az 
egész ,·i 'ágon a kommuni-,(ál;, akik 
m•ndig és mindenütt a leg<Zé:e. ehh 
néptömegek é1ethe,�go �rdeke1t \'éd'k. Fiatal nóphadsere'qün� hosszú sorokban felvonuló düböra6 tank lait szilnni 

nem akaró él ienzéssel es tapssal Udvöz:ölte április 4-én a dolqo:ó nép 

A po� itikai osztá ly segíti, támogatja és  i rányítja 
a vasutas pártszervezeteket, a vasút dolgozóit, 

tii11k álló feladatoknak a t'égre!:u · 
tcisához sok sikert és er<'dmé111, 
munkút kívánok. Ki·,;nom a.z é; 
szes vasu1as dolgozónak, hogy az 
kat a feladatokat, ame'y<'kel a Pú 
R, kosi eh•uirs és a k .. ..-111 i1111 eh; 

feladata ik  megoldásában Liizött, sikeresen valósítsák 
meg-

Elbúcsúzunk f-/oruáth el\'lárst,;J 
é· tolmác,oljuk a derék vasutas 

Beszélgetés Horváth János elvtárssal, aki betegsfSgéből felgyógyufra d•,lgoznk jókívánságait és azt az 
úJból át veszi a politikai osztál)' i·ezetését óha j �t .  h0:f(Y _Horváth �h:t�rs 

fl' lker�,tük llorválh .láno, elv
t:ir�al, a \'a,;utpo l i l ika i  O,ztály 1·e-
1.0liijt·! a kurházb1111, ahol hónapok 
óta gondos ápolú�h:irl részesítik 
on·o,ai. Hon•áth ell'l,ír, --.úhos 
bdeg,,.;ge ellen, re ts ál landcian  
L1 r,otla a kapcsol.ital a ,·ils!! las  
dolgozókkal é::- mindl'nröl ludott, 
m,ndc·nriil tudni a kari , ,mii eza latt 
az idii  a latt az iránvitasa a latt  á l 11í 
va,ut l�rületén törl;·nt .  

Meg is k�rdnziik ffor;;álh el\'lár
sat erről. Ezeket mond1a :  

- R.e11dszerese11 /újékoztato/1 a 
t 'a.,11/µolilikai Osztály azukrúl u 
kérdést'kröl, ame!t1ek 1110,t. a .•asu
tasok /liizponti pr"oblémái. 

- ,\l ,;R a megbelegedJ,em elölt 
k,;szitetliik elő uz „500 kilóméte
res"-111ozga/111U1, a111el1!(.'I i,ien jelen • 
tös e.,e111é11ynek tekintek. Az .500-as 
mozgalom jelentDségéc elsösorlwn 
abban látom, lwg!I u va ·,t1a.s dol
gozók, hasonlóan u táhbi ipari dol
g,,z(iklwz, egyre sikeresebben alkal
maznak új ipari sztahánouista 
m1111kamódszereke1. 

Az 500-as mozga/nwl - ioly
la lja Horváth elvtár� - a Szot<jet
u11ió t•asurnsaim1k h,pa,z alallli 
alapiart szerveztiik meg, mint ahogy 
minden téren, íg/1 a ,,astíl területén 
is huta/inas seg11�éget é:; l(Íllloga• 
tú,t 11y11jl ,zám1111/1rn a Szovjetunió, 
a szo,•jel ember. Az 500-us mozgu
lom 111egind11lásá11ú/ a vasu/011 be
li!l is egyre jobban éleződik az osz
tálylwrc. Az ellenség és a befolyá
suk u/atl lévő „szake111berel1" m,n
úmt elkövetnek - és nem hagyjak 
abba , hogy llll'guluutúlyozzúk, 
uagy „bebizonyitstik", hogy a va-

m,elobb gyogyulJon fel. s ege zseg• 
s1d11ál nem lehel tij módszer<'kr:I ul- va.sulnál lévő kommunisták t•Pzeté- 1 ben, ni�i munkabír�sá�ak telj_éb�n .  
kaimazni. séc,el - 1ele11tös f,•/ada/ol..al kell vei;n e at munkatnuletet : a \ a,ut-

:\ Párt ve;i;eté�évd és a Szov
jetunió t apaszta la ta ira t ámasz
kodva rneghiu,itjuk az e l len
ség 1n inclen kísérlelezését é 

aknamunkáját. 
� t•a�út dolgozói akarják az ,.íOO 

kilómé!ere:;"•m1J?gul111a1, a:: 11/ sz1a
h,i1w,•ista munkamódszerek bet•eze 
tését és ezért hanba is száltnuk 
minden reakciós µróbálkozú,sa/ 
�zemben. 

- Az .,,500 kilóméteres"-mozga
lum má:; jelentosé�<' abban tilt, -
foh tatld l lorY;í t lt t>l\·társ kt'nf.,;. 
:,u1Íkrt• arlott v11J ;1,z;ít -. ltugy nwr 
eddi,! is lubbmi//ió forint m,•gtaku
n/asl ér/iink el: azunki,.1iil moz
dunypark1111k hala/11111s nöue/esél 
eredmém1ezi. Azokut a sztillilú,i 
í,,fadatukat, am<>lyek a ,•a�út e/ö11 
állnak, nem /11dl11k t•olna sikeresen 
m1'J(••alósíla11i, ha nem alfwlmazz1,k 
a ,,zot•jel vasuta�ok pé!dáia nyo
mán a „2000 tonnús" és az „iíOO 
kilométere:;''-1nozgul111at. 

Mih l:'11 feladatokat lát a va,uta - .  
»ág eiött Hornálh t•I, t.írs a IPgl,ór.l'
lebbi időben? - ti»-�zük fel aú1jabb 
kérdé,!. 

- A vas11t dolgozói elöl/, de 
minde11ekelött a vasutas partsZi'rue
zetek elölt a ll'gfontosubb felatlal a 
pártszenoeze1ek megerősítése a /\öz
µonli \ 'ezetös,;g lur1tirozata alu1>1ú11 

válaszol j :, llor\'áth elvtárs. 
majd így folytatja :  - A /\'öz.po11/i 
\ ezetóstg haturozatának legszéle
�l!bb körben ualó feldogozúsa, a 
párszervezetek vezeti-iségeinek ríjra
t•úlasztása. melynek segítség,h•e/ 
iitöképesebbé tudjuk tenni pcirtszer
vezeteinket. 

- A Központi Vezetőség határo-

l 
zalának végrrhajtását össze kell 
kapcsolni az ellenség elleni harc 
kérdésével. a szál/ilá:;i és termelési 
{e/adatok johb és qazdas6gosabh 

1 /ebo1111olitásával Fzeket a feladalo
ka1 a vasutas dolgozók vasutas 
JIÓr/szervezetek uezetésével kell, 
hogy r,égreha1t;úk és ezeknek a fc>f
adatoknak a végrehajtásáoa/ segíf
:;,;k elö a vustít szoria./ista áta/aku
túsá/. 

A Vasúipol i t ikui Osztály, mint 
a Pári Központi Vezetőségének 

szerve, 

�egiti, támogatja és irányítja a va
sutas párt,znuczetekel, a va,111 

1 dolgozóit. ezekben a feladatokba11. 
\'égü l  megkérjük Horváth elv• 

1t1C'golda11iok, - mondja hucsu- J pol i t ikai  Osz;á�t ve�et.ésé) . . .  a 
zoul l lor1 áth elvtárs. - Az elöl- \'asula, dolgozo tomew·k 1 ran} t!asal. 

A Szakszervez eti Vi lágszövetség 
Elnöksége és Végrehajtó Bizottsága 

május 10-24-ig Budapesten tartja ülését 
A S211.hzervezeti l'i!ágszöt•elség 

E!niiksége ri{.!y dc111tö11, hog11 mújus 
/0-2·/-ig érlt!kezle/re hiujak össze 
Budupe f<!n a �zak.szervezeli \ 'i[ág
szii,!elséf! kúi<'!ékébe tarlu:ti I 2 
\emzeti1özi Szakmai Szövel .,;g eln6-
keit, a/elnokeit és tilkáruit. Mú111s 
JO-rn-il! a Szakszen•ezeti \'ilúgszö
vetség E!tuiksége, májlls 19 -24-ig 
pedig a \'ilúgszö,•etség I éf(fehajló 
BiwtlsÓl(a tari ülési Budapesten. 

Nem réfie11 a!aku/1 mea i\larseitle
ben a haj6suk. dokkmw1kú,ok. majd 
utána Bukarestben a szcírazfüldi és 
légi sz,i/lító,pari mu11l1ások nemzet
közi sz;i •etsége. \lost eljónnek hoz
zánk e sz<ivet.,égek ;;eze1ői, de ,•e!iik 
együtt ill leoznck a nemzetközi ta-
11ácskozríso11 tiibb mint luí�;; or:;záf! 
s:zaks::erveze1ei11ek képuise/íii is. kö
zöttük a Szovjetunió. Kína. Hol/a11-
dia, Ausztrúlia, a gyarmatuk és több 
más nyugati á/lwnból is a lwtadr, 
szakszervezetek képviselüi. A buda
f)esti értekezletre meghfr..•á.,t kaplak 
el(yébként a haladri angol és ameri
kai szakszervezetek kéµviselöi is. 

Miért ii/ össze a budapesti világ
htekezlet? A Szakszeruezeli Világ-

szövet:.ég milánói kongresszusa óta 
u Szou1et111110 állal t•eulett béketá
bor újabb nagy gyözelmekei aratott, 
fokozudol /  a békéért folytatotl harc a 
kapitalista országokban, l'f!llbekap
csolódt•a a mu11kásosz1cíly egységé
ért. a szabadság]ogokért, a gazda
sági és szociális köuetelé:;ek kiuiuá
saért jo/yla/ott harccal. 

A milánói kongresszus útmutatá
sai alapján ebben a harcban a Szak
szerr•<'ze/i Világszövetségbe tömörii./1 
szakszervezetek eröte/jesen kir•etlék 
részüket és éles harcot fo{Jl/aftak az 
imperialisták nesterkeúései ellen. a 
nemzetközi s-akszervezeli moz.aa
lom egységéért, a munkásosztaly 
árulói, a jobhnldali szociáldemn
krata szakadárok ellen. 

Szakmánk dolgozói ezzel a harc
cal kapcsolatban lapunk hasáb;ai11 
kere,üiil levélben írták meg, hogy 
azono,,ítiák magukat a Szakszen•e• 
zeti VilúgszJvetség célkiiüzéseive/ 
és küzdelmével. 

Most új feladatok állnak a 
galom e/ótl, ez az oka annak. 
Buda,,esten összeül a Sz. V. 
kezlefe. 

moz
hogy 
érte-

A qyaloqsáa után a lovassáq felvonulása is naqy tapsot váltott ki az ünnepló 
közönséqbbl 

t •r ·at .  hogy üzenjt'n lapunk olva-
1 sóinak, a ,·asul dolgozóinak 

- .4 vasutas dolgozóknak, - a Motorosaink, qépkocsizóink. tUzérséqUnk felvonulása. VéqeJáthatatlan sorokban 
özönlenek a doloozo nép bUszkeséc,ei 

ÉLJEN A SZAKSZER VEZET1 VILÁGSZÖVETSÉG, 
A TAR TÓS BÉKE SZILÁRD TÁMASZA! 
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MÉG EGY Ü DVOZLET 
S. V. Gsernovnak, a gorlcovi vasutszolgálat parancsnokánalc 

A TERV FELADATAI1VAK TELJESÍTÉSÉi?l,T 

A szovjet „Ludas Matyi" a 

,.Krokodil" irta az alant követ. 

kezö kis epületes történetet. So

kat tanulhatnak belö!e nálunk 1s  

a szakszolc;álat fól<iei, akil< alka. 

dályozni próbál iák az „S00•as"

mozqalom fellödéset. 
Pártunk útmutatása és munkásosz

tályunk gyüzniakarása ismét hatal
ma_� .:redménycket vírnlt ki, amelyek 
k1tuno eredménvel;et hozlak a terme
lés frontj á n  az· április 4-i fe!ajánlá
soknál .  

/'.z április 1-i munkafelajánlások 
gynzelmes \·ersenyszakasza immár \'�
geté�l és el !ebet mondani azt hogy 
máris .átl�ndültünk a sZOl;ia!ista 
munkaYerseny új szakaszaiba. G j fd
arlalok á l lnak eliíllünk, s ezek kö
ziill egyik legdöntőbb ieladal, hog, 
toyább iejlesszük az egyéni Yersenyl, 
mer! ezzel mozgúsitjuk a tömegeket. 
Csakis erre támaszkodhat a yerseny 
kollektiv formája. 

A kollektív ,·crsenviormák legje l 
lemziibb példújál a . Rákosi Münk 
ielhívása nyújtotta :  megindult az 
iizcmck l:özrilti verseny szen!e::ése és 
fo,•cíbb ic ilcsz!tlse. 

Az üzemeink közötti verseny elö kell 
hogy segítse versenymozgalrr1unk11uk 
az eddiginél is szorosabb összekap• 
c,olódását a terv tcljesílésénl. 

ü zemeink azért versenyeznek, 
hogy mclyikíik tejesiti jobban az 
1 950-es tcrvév előirányzatait, me· 
lyik kiizdi le sikeresebben a terv
végrehajtás útjában álló sziik ke
resztmetszeteket, melyikük ér cl a 
tervezettnél alacsony,,hb önköltsé-

get, selejtszázalékot, 
Dolgozóink tudják, hogy az egyéni 
\'Crsenvzöknek ezután az •izemi n•·
seny,·il la lás teljesitésére kei l  moz· 
g6sítaní ludt.su!;at, képességeiket. 

A termelékenység fokozása mellel! 
mindinkább megértik dolgozóink. 
hogy a minőség ja\'itására, az önköl l
ség csökkentésére is komoly siilyl 
kel l  helyezni és ez voltaképpen az  
elöllünk á l léi harmadik döntő fontos• 
ságú fel adat. Ez a három feladat 
szorosan összefügg egymással és c l 
\"á laszthatatlan kiegészítöje az ern·éni 
és az üzemek közötti vrrs�ny kiszé
lcsílésénck és elmélyitésének. 

A rejlett tartalékok fellárúsa terén 
mindinkább előtérbe kerül a gépek 
jobb kihasználásának kérdése. 1 "em is 
szólva arró l ,  amelyre frliigycJ!ek 
dolgozóink, hogy úgy takarékoskodja•  
nak ,  hogy egy hónapban •gy napot 
az á l ta luk meglakarítoll anyagból 
termeljenek. A mozgalom. mint min• 
<len jó példa, a Szovjetunió s1lahá, 
no,·istáilól ered. Kö\"elni fogjuk a 

szovjet munkások példitját ezen a té
ren i s  és biztosan tudjuk, hogy meg 
is lesz az eredménye. 

A vasúton nap mint nap történ
nek páros\"crseny kihh·ások Hogy 
csak a legdöntőbb üzemeket soroljuk 
fel, párosversenyhen ál lnak egymúss�I 
az I slvántelki, az  Eszaki és a Debre
ceni Járómüja,íló NV Hasonlóan a 
Szombathelvi Járómi,jadtó NV a 
SzékesfehérZ·árí Járómüja\"itó K\'-vrl 
,·an páros,·ersenyben. A Peslszentlö
rinci Járómüjavíló l'\V párosversenyre 
kelt a /11:\SZOLAJ-gépgyárral, a 
Dunakeszi Járómííja,·ító �V p(,jjig a 
Székesfehér\'ári Járómüjavito NY iize
mé,:e!. 

Az állomágok sem maradnak el a 
nagy műhelyek mögölt. Cgya,.cs 1k 
párosYersenybrn dolgozik sok fülö
házunk, oszlá l ymérnökségünk. szerlá
runk. 

lUil;n•n k«•zdei i hil,ál� 

DJutatkoztak 

mint a fenti néhány felsorolásból a szakszervezel. egyes esetekben pe
is lálha'ó, erüs lendülettel megindult .  dig- a háromszög készítette anélklil, 
�lc'gis, a mcri;lé•:ö eredmények mel- hogy figyelembe \"etlc Yolna . hogy az Jó nyári reggelt Borisz \ 'aszi/-
lelt hi iinynsságok is iii lnak fenn. üzem dol gozó inak összesített vit l lal ása ;e.•ics! 

I l yen hiányosság például a kihh·;i . egyezik-e az e l le1llen·ben ,·á l l a l t  1;,-,. Rizvny, bizony, nyugtalan szolgá-sok és azok eliog.idása terén mulat- lelczetlségek célkitűzéseivel. (Pé l -
kuzú szcrnzellcnség-. l\em irnny í - d.íul az I pari Központ \ ú l l alásai . )  la/a van, Magának. A csodás nyú-
tolluk a púcos,·erscny Rih í\"ásokat, ron, ami,wr minden g!füny,,rre. guö-
cem a szal szer\'ezet ,  sem pedig a \'égül az üzemek az el lenlerveknél nyüniségre és nyugalomra csál1il , 
, a l la la lwzecés ,·onalán. sok ' ersenyponlo( Yál lalnak, melv- amikor olfl elragadó a viragzó 

Az üzemek túlnyomórészben spont.ín llPk összeiogása és irányítása komoly meggyfa és oly iá a lankadt les el 
1 · 1 · · 1 l 1 -- · · 1 k - · nehézséget okoz és nem eg1_' esclbeÍ1 l '1 11rnso w esz wzo ne · es 1g-y az a a 'olga lágywi simogató ,,izébe 

'I 1 · l"I I f · · 1 iparkodnak lemásoln i  a sajtóban eu• ,·esz� y "'."'_1,, . 1�gy nem ogF" dig megjelent vá l la lásokat, eselleg má, tam. /\/agának aklwr ,s 111u1de11-
tu?111 :' k_1crtckeles11�I a . nrseny ered- azokat lú lvá l lan í, ane'l l<u· · 1 , l10"." in"V· [éle nyugtalan emberekkel kell /11-
mcnve1 l osszehasonhtam. . , • ,, e., , . . , . . 

Uzemeink megkezdték az üzem ler- '.:1zsgalna�, hogy ez a ,al lalas  az swwdnt, akik llf, for;:almi r_e,u/e/ 
, é, e l  szemben az cl lenfen·ek ell:észí- uzemre ncz, e real1s-e gondolnak k1 a vasu/1 kuzle{1ede,/;en 
lésél is. Az elkészített el lent,,n el< A hiá nyosságok kikúszübölésc lermé. A� embNCf flltságosan makacslw
a�onh:"' nem a dolgozók állal  tett 

I 
szelesen fol:. amalban , an  és Pártunk, 

1 
dok lellek a vacií lo11: nll!CS cnge

'_(i l l a lnsol,,011 a lapszanak. hanem fe lu l - szakszc1,czetúnk segilségé, el ki is dclml'sség és alúzof,1ssci,s a pa
rul, burukra!ikusan a , ú l la la l\ ez• tés, fogjuk küszobölni. ranrsnok elült, forrón együttérz1í11k 

i,,osi ei11tóe1 toieétá8ót 18eglo9-odlóll r:. � 

üzemeink szociálpolitikai felelősei • 
és önkritikát gyakorolva megjavítják munkájukat 

Ozem"ink szociá lpolitikai fdelösei személy befogadására alkalmas kor
kiértékclt�k Rákosi el\"lárs iebruár s::cru mosdó- és öltózőhelyi�éget. 
1 0-én mondott beszédét és krilika-
ünkrilika alka!mazásá, a l  behatóan fog-- Balesetelhárítá.s la lkozlak munkájuk hiányosságaim!. 

Legulúub az Eszaki Járómiíja\"ó(ó ,·1 balese!elhárílás fumulu:l!liillk k?-
:-,;v szodúlpolitikai íelelöse szá 1101[ be moly probl.:mája . . lz a helyzet, hogy 
lapunknak a szociálpolitikai munka 
á l lásáról. 

\'ész Lászl6 eh· lárs, OB szociúlpn
l i likai fell' l iis többek közölt a köYcl
kezőket i l jO '.  

Főmiihdyiinkben március J6-á11 ala
kult meg az új üzNni b izo//ság, mcly
Hek keretében újból meg.•álas:/nllak 
swciáf11otilih1i fclelűs11ek. ,lzeliilt c{fy 
luiHap,/,f a Szaktanács /\i.Jzpo11ti lsko
lájú11ak htiU{!,utója .·ollam, de u s::o
ciálpolitikát igazán csak 111u11kámur1 
kcres::tiil, a ;,;yakorlatbun lanul/am 
meg. 

E!iisziir megalaki/n//am a szociál
politikai b,zottsúgol, mely hat fvDöl 
áll, 1ígymi11/: üdülési fe!eiüs, ii:e:n• 
egészsc;giif.f!ti-, baiesclclhárifási-, se:::t:
lyezési-, b, /r[.!lálogatási- és szociális 
i11/ézmé11y-fele/űs. Pömiíhelyiink/Je11 12 
miihelyrész (osztály) ,•a,z. Ennek mcf!
felelöc11 mi1u!e11 oszlá/ybizollságban 
• •an egy szociúlpolilikai felclüs. 

hosszú időn keresztül fellünöen 
nagy a balesetek száma. 

,1 balt:sctek számának cwkkenlésérc 
mi,!dcnt elkik•e/lii11k, 1így szukszcr.•e• 
zct,, mint szaké•onaloll. Mc!fá/lapílást 
1111at, hogy a legtöbb baleset nem a 
gcp; mur1/1ánúl fordul elő, hanem 
szállilásnát, rakodásnál, riog11 egye'/, 
okok folytán. C::emi .t!<'peink általá
ban jel L'atuwk szerefoe L•édijkészii.h;· 
kekkel, altot még hiányossá.f! ,•,m, azt 
folyc,mutoswz pátoljuk. Llle11i}rizziik. 
hogy dulgoz6túrsaink has;:11tiljúk-e 
acket a védDdészülékeket. , \ mu11ka
helyckct balesetelhcírítcísí pfakJtokkal 
látjuk t'l. Rcgge/e11kén/ a munka kez
dése előtt házi lwngbere,ufe;:esen ke
rcsztii/ jel/úc•iuk a figyelmet a baleset. 
elhárításra. t\111nká11k ercd111e11yeké11t 
a jwwúri ,2 baleset 24-re csökkent, 
ami a1111yit jelent, lwrm a kiesett 1111111• 

kaúrúk száma is egyharmadára c. ük
l<e11t. 

Beteg 1 átogatás 

Miután fömiihelyiink dolgozóina!, 70 
s:ázaléka c•idékrn lakik, igen neh ·: 
feladat .•r,// a be/eglátogatúsi csopnr
to_kat jól 111egs::erc•cz11i. Itt iS fejtődJs 
kcc•e/kczett be, az úsz és tét folyamcí11 
ugym11s 111,ir sikerült betegci11k ö/J 
százalékú/ mcgiáto,l!atni, Ez II kez
deti lendület az ulóbl,í időben awn
ba11 erősen i·isszacsett. mert a meg
szcr.·ezett 120-as bl'ltg/tilof?al,isí cso
portnak ali1; 10-15 snízaléka miíkö
dik. L::en a vonalon is ua,1 sok tc11-
1z1paló. 

Szociális intézm én) ek 
f'ömuh,•lyiinkhöz tartozik a MA 'l

l<'ll'pi ,.lfámán K.ata1111·• naplwzi c,t/han, 
ahol 60 1{11nmekel részesiliink W'"· 
dos neuelé,ben és e/siire11dií eUcilús
/Jan. 

,lz üzemi ko11yhcí11lwn 400 dolgo• 
zónak 1üz11nk ebcdct, ahol m1/lde11 nap 
két tál ételt nyujlunk. ,\1in > <-\t..:;i és 
kalóriadús táplálékot 1.30 [orintál. 
546 dol,f{ozónk részesül kiilönfé/e c•élfij. 
etei ellátásban, melynek kiszolgálta
tása zavartafonul folyik. 

I:.,myi rrJ:..•iden a heszámo!óm, de 
ha11gsúlyoz11om kell, holfy Rákosi elv . 
túrs jebruár 10-i be ... .-u;de na�l/ /i(L 
lást c•ál/olt ki iizemií11!,ben. Li1nck a 
s::ociálpolitikába11 is meg lesz az 
credmé11ye. Tudjuk JÓI, hoay a szo-

Most rü.•idcn beszámolok arról, 
!Logy hog,;an alakul a nwnka náltm 1, . 
Mll!dcn két hétben s::oc1álpolil1kai ér
tekezletet tartunk. fia már most rc
s:.nrtokként s::úmolok be, akkor uz 
üdiilésset kezdem. 

Üdültetés 

l bcte:;látogatási ak1í�·tlkuc �z 5sz- ciálpolilika szorosan üssze{ür:!g a /er
szct kezdtük kiépiieni. L':: eleinte ko- melés kérdését•el és u jó ,::ociólpoli
moly ,u?!tézségckbc ü1közütt, mert a 

I 
tikai munka elüsegi/i a szocialista 

do[!fozói11k idc)!enkedtek attól, hoa11 m1mka,•erseny kiterjesztését, 11 szocia
bdcg munkástársa,kat mcglátogussú". /izmus építését hazánkban. 

Fömiílt, !y,.nkbm az iidi:,/fc1és na-
gyobb 111ér1ékbc11 és tcr-•szcriien 1.sak 
a mull é.•b•11 bonlakozutl ki. Még kora 
/Cl�a» ,at mcgcsi11átluk az egés:; Cé't 
iidültelési 11/emlerc•et. Elmondhatom, 
hogy a dolgozók, akik már voltak 
iidiilésen, - fejtik ki a legnagyobb 
propagandát az üdülés érdel«'l,c11. 
Tcruii11k az volt, ho[.!y fömiihelyiink 

ll11rtos .Tóz.st•f .<1zü1lui11 or:isü1. vszte1·g1ílyo.<1 : 

Május l -re 350 százalékos átlagteljesílményemet 
400 százalékra emelem 

3000 dolgozója liöziit 10 szá::aldwc „T. Szerkesztő Elvtárs! .\\egkér<'m 
részesilt-ssiink iidü/tetésben. Ez csak 
részbe/! síkcriill, mert II nyári és őszi a Szerkesztő Elvtár,at, hngy ré-
üdiUtctésben csak 200 do/gozúnk vett szemre is  szorítson egy kis helyet 
részt. 1lz ezévi üdiitlctés azonban mar a saJ· tóban. i11dulúsúba11 is jobb. 

11 gycrmeküdül/etést is megszervez- Köszönetet kel l ,  hog) mondjak a 
tük. 70 fömiíhelyi dolgozónk 6-14 Párt, valamint a szakszervezet ve
é.•es 1;ycrmekét fogjuk lldiillelJsbe11 zetüségének, mivel hozzúscgítcttek 
részcsílcni Balatonszabadiban. és megadtak minden t{1111ogat,íst, 

módszeremet átadni, a többi dol
gozó társaimnak is, hogy ők is  ki
\'d1essék nagyobb mértékben ré:;zü
ket a szocia l ista országép í tésből. 

Cel l dömölk S zeged és Puszlas;,a
bnlcs á l lomásokkal ,erseryez, Bodajk 
viszont Ajkáva l ,  Várpalotával és D11-
dar á llomásokkal, Zalabér TürjéYel, 
Tapolca viszont \'eszprém-Külsö, e l  és 
Zalaegerszeg á l lomások�al.  _ Szeg�d 
Békéscsabával, Kecskemet K1skunha
!assa l ,  Szentes Kiskuniélegyháúval,  
Orosháza Meziitúrral, Budapest-Viza
fogó Budapesl-/1\agdolna\'áros�_a(: _A 
fiílőházak közül a szentesi luluhaz Üzemegészsée,ügy 
kihida a kishunhalasít, a kecskeméti 

hogy munkámat fennakadás nélkül 
tudtam végezni .  

Egyben vál la ltam, hazánk felsza
badulás.inak öté\'cs éviordulój ára, 
hogy a 7 1 0  szúza lékos eredményt 
800 s7_áz� lékra íogom emelni .  Ezt 
tú lteljesílcltcm 950 százalékra. 
,\zonkiviil ezévi tervC'met augusztus 
20- ig  be fogom fejezni .  Ezzrl a 
löbb és jobb munkával IJ kívánok 
résztvenni hazánk boldog, erős és 
vi rúgzó szocial ista országg� való 
mielőbbi felépítésében. 

a mezöhegyesit ,  a szegedi _ _ Pá_i ):_a f�nn- Fömiiltclyiinknck jól felszerelt ur.•osi 
tartási a lmiihely a 111ako1-futohazat. és fogúszali rcndelöjc ua11 . 1\ fogú
Az oszlálymérnökségek közölt i� sza/011 1wpo11/a át/ugosan 200 belc
me"indult a párosverseny. A szegedi {tii11kct l,ezeli/1. Az iizemornosi rl'l/de
nsztálymérnökség \'crst'nyre hívta a löben mi11dcn nap ,•an rel!delés napi 
kiskunhalasi! a kecskeméti a békés- 3 órái! J,ere,zliil. Ugyancsak ifi lclje
csabait, a s'zentesi a . mezőtúri!, a sít szmgúlatot a miítös, bki rcg1;eltöl 
húdmezővásárhelyi a ba1a1t, a cel l •  estig a dolgozók rendelkezésére áll. 16 
clömölki a pápai oszlálymérnökséget dolgozónk ,•égzelt elsfisegély11y11jtás1 
A szertárak küzül a szombalhely1 laHfolyal/lol. Előadásokat re11dez11Hk 
szertár párosver�en�be11 van Sze_gcd: havonként a Vüröskereszlle! kapcso
Rókussal. a celldomolki a nikos1 latba/!. 
szertárral, a veszpnim-�ülsői . a Ozemiinkbel! több korszerü mosdó-
i;uszlaszabolcsival, a kormend1 a helyiséget és ü(lözöt létesiteltek. Alár-
sopron-déli\"el. ciushnn adtuk CÍI, a mozdo11yszcreldc 

Az üzemek közötti páros,·erseny, kazál!ko.Jács dolgozói számára a 200 

!gy éri az a nagy mcgfoz. 
teltdés, hogy l stvántelek 3800 dol
gozója közül elnyerhctlem a „Szak
ma Legjobb Dolgozója" címet és 
egyben a Köztá rsasági Munkaér
demrend bronz íokoza(út. 

Ezért köszönetül még fokozottabb 
é� j0bb munkaval igyekszem meg
érdemeln i  ezt a magas kitün
tetést. E:11, mint az  egyéni wr
seny kezdeményezője, oda fogok 
haln i .  hogy üzemünkben minél szú
mosabb jó szlahánovisla ne,·elődj ··k 
ki. En részemről igyekszem munka-

,\1ájus  l - re át laglclje�ílményemct 
350 százalékról ·lO0 százalékra eme-
lem. 

Éljen a Párt és annak bölcs ,-c
zére, Ráko�i Mátyás elvtárs! 

Baiios József 

élmunkás esztergályos, 
l slvánielki Járóműjavító NY 

;\lagáml és (uokodi/-/1ü1111yeinket 
h11tlat;uk ll!ílÍri diszwbbonyúra. 

Szergej ;l/ekszcjec•irs Fedotov, a 
vladimiri szer/úr „Otszáws" gépé
sze - minden bajnak az okozója -
nemcsak, hogy nem érez együtt Ma
gúval, de még felháborodni is meré
szel a Maga cselekedetein. 0 és sok 
más gépész azt ál!ítja. hogy Maga 
egész kis erc;(!böl gálolia a vo,w
lok magas menetsebess,:gi'érl folyó 
mozgalmakat, hu{!,y visswje!é hLizza 
az „Otsz<izasok" kezde111é11yezésé
n,'k kifejlödésél. 

Ami a fékei ílleli. IÍ/?!J talán iga
zuk is ,•an. Maga sokszor intette 
ükel. Május 19-é.11 a „CO 4004"-es 
szú111ti m,1zdo11y szerkocsij1i11 vol
tu,1/1, amikor Fedolov fíítö;évet 
eg1;üt/ eg!f kerek nap aluli ltalszáz
öfoen kilométert tett ml'g, De hála 
az On ig!rckezd,:,1�k. ö ekkor mégis 
meglehetősen sok idöt vesz/el/. ,,\ 

szúzltuszonüt kilomélert's úton l'la-
dim;rból \ 'jaznikiba Fedvlov eg11 
súlyosan megraku1l szerefvényt két 
óra és öt perc alall vezetett el. 
l 'jaz11ikiban azonban két óra ülven 
pered veszte!/ azért, mert Liszihi11 
forgalmi tiszt és Jermi!ov úllomús
szolgcílatos - az On megbízható 
fél1iei - nem engedték meg Fedo
tovnak, hogy átvegye és elvezesse 
az indulásra kész 675. számú moz
donyt. , Imi kor Fedolov és a vladi
miri szakasz forgalmi liszliei Ju
rei.ja és Borozdin az i[!azgatósággal 
lépick kapcsola1ba, akkor a szolgá
latos Ruz.sakov és Vdovi11 léptek fel 
akadúlyokkal. 

Takarózva az iin lwlegórilws 11/11-
sí1ású.•al. hogy Fedotnv mozdonyát 
ne engedjék a szerefrényhez, há
rom óra hosszat t11rlo!lák l•issza a 
pály,ín úgy a szerelvényt. mint a 
mozdonyt. Csak az SZ!((b)P vlu
dimiri területi bizottsága titkárá
nak, Morozoo elvtársnak és a vas• 
cí1vo1111/ politikai osztúl1m helyell<'s 
parancsnokának beavatkozása 11/,í11 
hárították el az útból az akadályt, 
mire Fedutov vi/1,imgyorsan Pe111ska 
felé rohant uo,wtjú.•al. Ekkor az 
összes vonalakat megfenyegette és 
siirgös feh•ilágositás/ ilöt•elelt arról. 
lwgy milyen alapon adfa/1 ennek a 
11y11g/alan mozdonyveze{ónek en{!.1'
dé/1;/ és nyila/lak szúmára szabad 
pályát. 

011 azonban iléső éjszaka, fárad
ságot nem sajnálva már a pc't, &ai 
állom,íson szerzett elégtétel/. Olt az 
On fékje Kárpoi> állomásszo{gá!alos 
személyében jelent meg, aki töl1b 
mint másfél árút tarlotta vissza a 
mozdonyt, lezar.•a útját a szercl
,•ényltez, és elhúzva a személyzet 
kirendelés idejét. 

\ 'aló. hogy az ön fékjei egyre 
gyakrabban romlanak. f gy például 
111,í;us 2-/-én, amikor Fedolo.•1wk si-
kaiílt megdönteni a vonatok össz
szDvelségi gyorsasági rt'kordjút ,:s 
lwswn11égy óra alatt hétsiázltalvan 
kilométert tett meg. De, az ó sze
rencséjére, Ön ezen a napon sza
badnapos volt és a természet nyári 
ajándékait élvezte. 

Ezután Ön /1eriilt előnybe néhány 
nap egymásután: mú;11s 28, 30. jú
nius 2, .J és még néhány napján, 
amikor Vjúznikiben, Petuskiben, 
lúwrovóban, A'o[kiban Fedotou. 
J(ondratyev. Szokofov, Firszou, fliin 
és mús ütszázas mozdo1111veze1Dk 
so/1-sok órát vesz/ettek. , lÍ1kor ö11 

a forgalmi lisztek panaszaira kíie
lentetle: ,.Nem ismerek , ,ötszáza
sokat", 11eliem az összes 111ozdo11yok 
egyformák." 

Ali, úgy gondoljuk, hogy 111inden-
11e/1 a nyár a.z olw. Megolvasztol/a 
a Maga fékjeit és azok núnd rosz
swbbut és rosszabbal 111íiködneil, 
nem tudiák fenntartani az erös ma
sülisziák veze//e szovjl'i mozdonyok 
rohanó menetét. Az az érzésünk, 
hogy az ö hatalmas forgalmuk 
csapta sze/lü végérvényesen llivágja 
az On kezébül ezeket a [élwket. 

Talún. ön saját maga is eldobja 
őket? Mi a vélemfoy� Borisz Vá
sziljevics? Hiszen az ötéves terv 11e
g11cdiil évének nyara rohanva siet 
elóre - titiába állni veszélyes!" 

E,·ős í ts ü k a v ilág do lgo�ó i11,al. /111, rcos öss�efogásá t". 

a s�a/., s�erve�eteh ne,n�e tl. ö� i  egységé t !  



1950 áprílis is. 

Po1·tö1·ő lB titluír eli:t1í1·s írj�, : 

Miért maradt le üzemünk 
a felaján lási versenyben 

,.KedYes Szelecsényi Eh·lársam! Igé
rele:nhez hi:en írok neked s kérlek 
arra, hogy az alábbi dolgokat kís,5rd 
fiizi elemme: és a h:hetöséghez mér ten 
intézd el. 

Elsősorban meg kellene szellőztetni 
a KőZLEKEDE:SBEN az üzemünkben 
Jé, ő anomáliákat. Ugyanis üzemünkben 
még ma sincsen bevezetyc a teljesít
mény bérezés. ez a tény. nagyon 
gátolja nálunk az eg-észségcs munka
,·ersenyek kife ilődését, nem tud lendü
letet kapni a versem· és így a terme
lékenyséir fokozottabb emelése is ig<>n 
gyenge lábon áll nálunk. Ennek elle
nére a Hítőházunk majdnem mind,•n 
dolgozója egyéni versenyben , a,1 és 
felajánlást is let_t �prilis 4 méltó _1:ie�
üneplése alkalmabol. De a fela 1anla-

1 soknak éppúgy, mint az egyéni ver
senynek nincs meg a reá!is alapja ad
dia mlg a teljesítményi bérezést be
ne% vezetik nálunk is. Az idő felYe
vést már c�inálják üzemünkben közel 
hat hónap ja, de eddig még semmi 
eredményt nem ,!állak a dolgozók be
lőle és igv most már türelme!lenked
nek és ké\; r\elik, hogy minél előbb ve
zessék be a normát, mert ők is lel 

akarnak sornkozni az ország többi dol
gozója mellé az élvonalba és részt kí
Yánnak venni abban a lendületben 
meliyel magasabb termelési eredmé
nyeket érhetnek el és ezzel bizonyít -
hatják he hüségiikd és rag:aszkodásu 
ka t  fel zabadítónk a nagy Szov ietunió 
és anak v.;zére a nagv Sztálin elvtárs 
iránt. 

Én úgy láiom, hogy az illetékesek 
nem viselik szívükön ezt a kérdést és 
igen lassú munkával haladnak előre a 
norma megállapítúsával, az a látszat. 
h1Jr(y nekik nem fonlns az, hngy üze
münk mennyit termel, hogy csak l00 
százalék, ,·agy pedig 1 20 száz3lék. 
, agy még ennél is több lehetne az át!�
ro, tcrme\éken} ,cf,,:ünk, nem is beszPl
,·e a 200 szá1-nlékos 111ozgal1.>mról, amit 
je1en köríilményeink között lehetetlen 
megoldanunk. 

A fenti hiánvos,ágokra dolgozótár• 
saink rámutattak a 'egutóbbi termelési 
értekezletünkön és határozati javaslat
ban kérlék a 1<0rn1a si\r�ős be,·ezeté
sét, 

Portörő sk. 
Békéscsaba ül>. titkár." 

Szk ibe J. F. szov jet mérnök könyve nyomán 

megja víto,n a hocsios�tá ly m inőségi 

és n1e1111yiségi 1n 11nká,iát 
T. Szerkesztőség! Engedjék meg, 

hogy ezen levéllel forduljak az el� 
társakhoz, abuól az a lkalombol, 
hogy az lslvánlelki Járómí_ijav_ító 
i-,--V-nél lakatos létemre munkam J□ -
talmaként, ápri l i s  l -én a kocsiosz
fálv vezetőjévé neveztek ki. 

A hatalmas Szovjetunió, és annak 
bölcs vezére, Sztá l in  eivtárs útmu
tatásának érvényesülés.S! látom ab
ban, hogy belőlem o�ztályvezető le
hetett. A multban ez elképzelhetetlen 
,olt. Mint az arisztrokráciáná 1. úgy 
itt is  szinte apáról fiúra örökölték 
ezeket a bérelt helyeket.csak a szár
mazás számított, a ludas, a ráter
mettség másodrangú szerepet ját
szott. A dolgozókkal való ,·isz.om 
türhetet!en volt, az ember csak az 
érettséginél kezdődött. Kirugom, k i 
vágom, rongyos prol i ,  büdös kom
mupista. szavak röpködtek a levegő
ben� A felszabadulás után megvál 
tozott minden, más lett az emberi 
mérték . .,Ki mennyit dolgozik, any
m it ér!" Pártunk és annak élén Rá
kÓsi elvtárs felvi lágosító tan ítása 
m inden vonalon érYényesü l. Érde
mes ma dolgozni ,  munkánk nyomán 

· láthat juk a nagy eredményeket, élet
szinvona l unk szünetnélküli emelke
dé

.
sét.

. 
A bá roméves tervünk sikeres 

1 befej<'zése után a most meg111dult 
ötéves terv messze túlszárnyal ja  

majd a kapital ista gazdálkodás min
den eredményét. 

Az osztá iFezetői helyemet abban 
a tudatban \"ál la lom, hogy ma már 
nem vag, uk egyedül ,  Pártom é,; 
szakszerv�zetem lúmogatásával vég
zem a rámbizott feladatokat és min
den ludá,omrnal elősegítem a szla" 
hánovisla, élmunkás- é� brigád-moz
galmakat. Az egyéni verseny kiszé
lesílé�ét támogatom és élen járok 
abban, úg) is, m int régi élmunkás. 
Nem feledkezem el arról ,  hogy elmé
letileo képezzem magam, mert csak 
így !;dok minden vonalon jó mun
kál kifejteni .  

A vasúti kocsik szalagszerű javí 
tását SzkibP J. F.  ':Wvjet mérnök 
.,A vasúti kocsi 1avítús gépesílé�e" e. 
könn'e nyomán, a mi helyi viszonya
inknak megfelelően fogom osztá
lyunkban b,•vezdni.  ezálta l  kívánom 
meggyorsítan i  minöséirileg, é� 
mennyiségileg is a vasúti kocsik ia

· vfüísát. 
A korsíosztálv keretein bPlül meg 

fogom va lósítan i  Pártunk útmutatá
sát, dolgozó n�p(ink érdekében, a 
szocia l izmus telépítéséért. 

Szabadság! 
Ludát11/i Béla sk. 

oszt. vez. munkáská<ler. 
lstvánti>lki J árómüjavító 

Nemzeti Vállalat. 

llz önköltséget 10 százalékkal csökkentik 
és a terv évet minőségi munkával december 15-ig 

bef eiezik a soproni mühely dolgozói 
A Györ-Sopron-Ebenfur!i vasút 

soproni mííhelyének dolgozói ve:: senyfelhívássa I fordu ltak a mako1 
mühely dolgozóihoz. 

Ebben a felhívásban a dolgozók 
elmondják, hogy a Szovjetuniá" dj
csőséges hadserege és a nagy Szta
l in elvtárs i ráAt érzett hálájuk és híi
segük méltó kifejezőjeként munka
versenyre hívják ki a makói műhely 
dolgozóit és meggyőződésük, hogy a 
vál lalt munkafeladatok teljesítése 
hozzá fog járuln i  a hatalmas Szov
jetunió vezette béketábor erősítésé
hez. 

A versenv feltételei a következők: 
.,/ .  Vállaljuk, hogy az ötéves terv 

első é,•ében előirá11yzott programun
kat 1950 december 15-ig végrehajt
juk. 

2. Váltaliuk. hog11 1950 december 
15-ig az egy egységleljesítményre 
jutó t�nyleges költséget 10 százalék
kal csökkentjük. 

3. \'cí/laljuk, hog!I munkánk minő
ségének megjavitás,íval a nagy ja
vítási köuető kettö hónapon beliil. 
futó javítási költség felmerülni nem 
fog. 

4. Vál/aljuk. hogy a szocialista 
munkaversen!fben levő dolgozóink 
számát, amely jelenleg az iizem 
összdolgozóina!, 67 százaléka. 1950 
év végéig 80 százalékra fogjtt/1 
emelni. Ezen beiiil az egyéni ver 
senyző/1 számát 77 szá.zalékról 85 
százalékra fogjuk emelni. 

5. \ "ál/aljuk, hogy ez évben a mü
/zely területén belül és kí,;ül iisztasá
go/ és rendet terem/link. A kerítése
ket rendbehozwk; a hiányokat pó
toljuk, a fölösleges gépalkatrésze
ket és ócskavasat összegyüjijiik é., 
ilymódon megsziinter;iik a tőkés ter
melést jellemző rendetlenséget és 
rmarchiál." 

K Ö Z L E K E D E S  

� -----------------------

A szakvonal i  vezető felelősség� 
A bérrendezéssel kapcsolatbJn március 1 -e  után oh  an rendeleteh lá ttak 

nap, i lágot, 01jt) ) ek kiadása nem volt időszerű és így a 1kalmal ado,t arra, 
hogv a dolgozo'k széles tömegeinek visszatetszését váltsa ki. 

A min iszter elvtárs a bérezés körül i hibás nem kel:ően átgondolt intéz, 
kedésck�rl megbünletle a vasut néhán\' ,·ezeliijét. Tö!g,·es Lajos. Csala 
Al bert, Lőrincz Dezsö szakosztálvvezetök és KanO\ its Zoltán igazgató 
részesül ek hiintetésben a helytden inté:-kedé,ck miatt. 

A rnsut néhány szakrnnali \'ezetöjének az ú j  bérrendezéssel kapc,o
latos helytelen i ntézkedései jogosan vetik iel a kérdést, mi!}ennek kell 
lennie a szocial izmust épitő országokban a jó szakYonali veze,őknek. 

A jó vasúti verntő szakmailag és politikailag 
felelős a munkáért 

[rről a kérdésről Csanádi György 
elv!ars a ,\\AV vezérigazgatója igy 
\ i:leke<lik: 

- , 1 Magyar Allamt•asutak !.etiöbb 
vezetői csak akkor tekilllhetők mai ér
telemben vl'lt io vezetőknek, ha a 
reúiuk bi zoll szekwr munkájáért nem
csak sza1m,ai szempontból vállalják és 
viselik a jelelösséget. 

- A népi derriokrácia más követelmé
nyeket támaszt a yezetőkke; szemben, 
mint a zt a kapita li&ta társadalomban a 
vezetőkWI megki\"ánták. A m, társa
dalmunk el, árja a vezetőktől. hogy 
intézkedéseinek megtételével körü.,e
kintö legyen, i ntézkpd5seinek je:entösé
gél e:őre mérlegelje és annak kihatá 
sát minden tekintetben vegye font0'óra. 
Lássa meg az iigy'raLk. a rende:etek 
mögött az ele, en életet, az élet kö,c
te:ményeit. 

- Beleírom. hogy a szóbanjorgó 
ügµbe,1 nem ,·oltam e 'éggé körülte
kintő és n mirúsz1er úr állal kiszabott 
rendbír,ágot azzal ,,ettem wdomásul, 

hogy a jövőben az egyént fe/elősseg 
1etjes érvényesitéshel a szociaíista ve·. 
ze1ésnek megf„lelóen fogok hwatali 
fimykedJseimben e,;ámi. 

A fenti nvilatbzalok lanu'.ságait va
'.�mennvi vasúli co'.gozóga:, meg kel l 
szídelnie. vezetőnek, dolgozónak 
�g, a ránt. 

Szocia l izmust �pítö dolgozóink jog
gal , árják el, hogy amikor a _m�guk 
munkaterületén mindeni elkovetnek 
��ocia :sta jö·, önk kialaki'ása érdeké
ben, akk-Jr a nz�tök m'ndegyike kőrü!
tekinl<.ibben, lelkiismeretesebben, a 
munkásosztály iránti nagyobb hüség
qel végaze feladatát. l gy azu'án nem 
fordulhat elö, hogy egyes szakvonali 
vezetők he 'ytelen intézkedései a 
vasúton megbújt reakció ma'mára hajt
ják a 1·izet, segíti k  az ellenséget. 

Szoc,a!izmust i'pitő öt�ves tervünk 
során egyre fokozottabb mértékben 
alakul ki a dolgozók elleqörz.ése 
,·ezetóik íelé. és útunkat úgy rö
Yiditjiik meg hatékonyan. ha ve
zetők és beosztottak vállvetve dol
goznak az egymásiránti bizalom 
és megértés légkörében nagy kö

zös ügyünkJ, az újtípusü szocialista 
módon dolgozó vasút megteremtése ér
dekében. 

- ;1 jó t•asúli t•ezető szakmailag és 
politiflai/ag el{yaránt felelós azért a 
munkáért, ami az ö irányilá;a melleit 
/olyik. Éppen ezért ma már a Yasúli 
\·ezető nem he!yezkedhetik csak arra 
a kényelmes álláspontra, hogy önmaga
nak és munkatársainak te, ékenységé! 
kü lönböző szabályokkal „lefedezzc"', 
gondol, ún, hogy az a !egfontos.:bb 
szempont, hogy szabályellenes te,é
kenységet ne bizonyíthassanak rá. Ez 
tisztán [ormal iszlikus, bürokratikus ál 
laspont. B. "1L„Í ZS �U.IJI_ Í L  I': 

- A jo ,·asúti vezető a reábizo(t 
egész iizem, vagy szolgálati ág mun
kájnnak eredmém·éért felelös m<nd 
szakmai, mind politikai szempontból 
Az a körülm -ny, hogy Yalaki a szabá, 
lyokal nem szegte meg, a ,·ezetői fc
leiösség alól semmiképpen c;em mente
sil1. l g, például egy új munkamód
szer, elJáras be,·ezetésénél a vasúti 
veze·tö felelőssége nemcsak arra teíjecl 
ki, bog) a vonatkozó rendeletet ki
adja. i l letve kiaclassa, hanem soklrni 
i nkább arra, hogy a tervezel! munka
mód,zer, e l iárás, vagy eg,éb tény le
ges�n megvalósuljon. 

- Nem elJg tehát rendeletet készí
teni és kiudni, hanem azok ,1égrehaj
tasút, migpedig jó t•égrehaj1ását kell 
lehetővé le1111i és azt eUennrizni. 

- Azonban a vezetőnek teljes fele
iéisScge nem homályosíthaiJa el a be
osztott dolgoz,ik eg, éni fele1össégél. 
Az egyén, íelelősség a vasút minden 
dolgozójára kötelezö. • 

A vezdií felelőssége egy magasabb, 
fokú szocialista felelősség, me!lvel az 
egc'sz dc!gozó népnek, a Pártnak tar
tozik, mely öl a munkaterület élére 
ál l í totta. A felelősségnek ilyen szo
cialista ,;rtelmezése mellett lehet csak 
megvaiósílani a szocia lista Yasutat. 
hat "konyan elömozdítani öteve� ler
vünkel 

Ahol nem kifogástalan a munka 
fel kell vetni a felelősség kérdését 

Oláh Imre szakosztály,•eutö eh·társ 
az a l ,ibbíakban fejti ki ,éleményét 
erről a l,érd�sröl. 

- ,1 népr demokratikus állam min
den dolgozóia felel a reábízotl mc11tka 
kijogtistalwi, becsületes eluégzéséért 
0/1, ahol 11,em. én·miyesül a k,fagásta
/an t11 ta1iw, fel kell vetni a felelősség 
kérdését. 

- A felszabadulás előtt a felelös
ségre\'OCIÚs e:vél az esetek tulm mó 
többségében a kisebb beos-ztásuak 
fe:é gyakorolták, azok lettek megbün
tet, e. 

- A hehe, szocial ista eh· szerint 
m;ndenki félelős azért a munkaért, 
aminek elvégzésfre áll ítottak és ez 
a '.ól a felsöbb szakvezerók sem lehez
nek llit·ételek. Éppen ellenkezőleg, a 

felső ,·czetök állal elkö, e!ett hibalc 
után fokozott mértékben kel l ér,énve
süln i  a fe:elösség eh·ének miYd azok 
hatásukhan neha országos méretekben 
ielen!!?ezrzek. 

- A fenti ,·éleményemböl adódik, 
hogy helyes'.em a felelősök felelős
ségre,·onását. 

!!Belátom, hogy a szóbanforyó 
ügyben 

nem voltam elég körültekintő 
Lássuk, hogyan vélekedik a ,asúli ve. 

zetök telelősségéről Csala Albert ,;zak
oszlálvvezető, akit a miniszter elvtárs 
nem Í,örii l lekintő, helytelen intézkedé
sért megbünletelt: 

Takács elvtárs munkamódszerátadása révén 
lettem segédmunkásból sztahánovistává 

.\z bzaki JárómüjaYító ]\'\' ma
ró�rníihel, 6ben dolgozik Balázs Mi
hály szlahánovista marós is.  

- 1 949 októberéig mint  segéd
munkás dolgoztam és leginkább 
csak s<.!prü volt a „szerszámom" . • .  
kezdi e l  besz.ímolój;ít. 

- Mult év októberében kisegí
tésre Ta/1ács Pál sztahánovista ma
rós mellé osz.tutlak be. Takács elv
társ látva érdeklödésemet és igye
kezelemd, kii lön is  fogla lkozni kez
dett velem. Hamarosan elsaját ítot
tam a sziibége, szaktu.lást és pár 
h6nap mulva már az át lagon felül 
i,; emelkedti,m. :\tvet!Pm Takács elv
társ munkamódszereit és 

a sztál in i  müszak a la tt el[yéni 
munkaversenyben dolgozva 

252 százalékot teljesítettem. 
- Bibzke örömmel töltött el a 

tur!Ht, hng� én í. k iérdemelhettem a 
me_gtisz1elő s�tah :ínovista címf't! É:s 
hogy ezt elérhPttf'm, azt egyedül  Ta-

kács elvtár és többi szlahánovista 
szaldársaim eredmén\·es munka
módszerátadásának köszönhetem. 

- Száza lékomat á l landóan 200 
százalék felett tartom. igyek.-zem 
munkámat teljesen selejtmentesen 
elvégezni. 

- A Párt és Rákosi elvtars út

mutatásai a lapján akarok munkám
mal eredményesen hozzájáru ln i  a 
szorial ista Magyarország mielőbbi 
felépítéséhez! 

--- Szerelném. ha legfőbb vag) am 
lclje�üilH'. é s  jó  munkám eredmé
nyeképpen - a Mag)·ar Dolgoi.ök 
Pártjának én is tagja lehetnék. Re• 
mélem. hogy ez a vágyam teljesedni 
is fog. 

A szervezett munkamódszerát-
a.iiísnak és Takács Pál sztahánovis
lánk önzel!en munkájának eredmé
n) e az, hogy Balázs Mihály segéd
munkásból sztahánovistává fejléíd
he(,.tt. Legven ez kö,·etendfi példa 
többi sztahánovistáink előtt is. 

„Elvtársainkat meglepte 
szakszervezetünk központi vezetösége 

önkritikáiának komoly és öszinte hang;a . . .  " 
.,T. Szerkesztőség! Nekünk, szak• 

szervezeti funkcionáriusoknak, a „Sza
bad Nép" és a .,Népszava" mellett, le1<
fontosabb lapunk szakszervezetünk hi
vatalos lapja: a „Közlekedés••. 

A lap folyó évi 6. számának vezér
cikke jelentőségében kimal!aslik az ösz
szes eddi!fi vezércikkek közül és hosszú 
időre megszabja munkánkat. 

Az ujság elolvasása után mi, iskolánk 
halllfatói azonnal öss,eiiltünk az iskola 
vezetőségével és sajtóankéton értékel
tük ki a cikket. 

A hozzászólásokból kiderül, hogy az 
elvtársakat meglepte a cikk komoty és 
őszinte hangja, amellyel a Vasutas 
Szaks,ervezet Központi Vezetősége 
önkritikát alkalmazott saját munkájá
ról. 

Meg kell mondani őszintén, hogy 
elvtársaink a k ritikához már hozzá
szoktak, azokhoz. amelyek feléjük hang
zottak el, s ametyeket mel! is érdemel
tek. De az olyan kritikához, amelyet a 
,,Közlekedés"-ben tanulmányoztunk, 
amelyet vezetöségiink önmagával szem
ben alkalmazott , - még nem nagyon 
szoktunk hozzá. 

Ez az önkritika szakszervezeti mun
kánk új szakaszát jelenti és egyben azt 
fogja eredményezni, hogy munkánk 
megjavul. 

Ha szakszervezetünk központi veze
tősége megtette magafelé az önkritikát, 
szüksé,ies, hogy mi, funkrionáriusok is 
alkalmazzuk saját magunk felé, mert 
hibák nálunk is bőven akadnak, sokszor 
súlyosabb mértékben, mint bent a köz.-
11ontban. 

Ezeket a hibákat négy pontban fog
laltuk össze, melyekből összes többi hi
báink erednek: l .  Pártunk vezetőszere• 
rének lebecsülése; Z. a Szovjetunió pél-
dája nyomán kivívott eredményeink is• 
mertetésénél nem tudatosítottut, eléggé 
a nagy szovjet nép támolfatását, segii
ségét; 3. beleestünk a tömegek uszá
lyába; 4. az éberség hiánya. 

Valamennyi pontot hosszasan kiérté
keltük, megmondottuk ezekkel a pon. 
tokkal kapcsotatos gyakorlati hibáinkat. 
öszintén és nyiltan tártuk fel egymás 
között munkánk hiányosságait és meg
fogadtuk az ankéton hozott határoza
tunkban, hogy a tanfolyam befejezése 
után hazatérve, igazi kommunista mun
kát fogunk kifejteni, hogy fenti hibáin
kat megszüntessiik. E gyben nagy seglt
ségünkre lesz az az elméleti felkészült
ség, amelyet az iskolán szereztünk. 

Elvtársi üdvözlettel: 
A VASUTASOK ÉS HAJOSOK 
ORSZAGOS SZAI(SZERVE• 
ZETE KÖZPONTI ISKOLAJA-

NAK H ALLGATOI." 

SZ'.'.CÁL I N  ÚTJÁN� lt1iKOSI 
E L Ő II E  AZ Ör:1„ É \1 E S  

1'IÁTYÁS VE Z ETÉSÉVE L 
S I KE ll É É R T  ! 
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A Vasutas Szakszervezet Pécsi 
J(_özponti Kulfrírbrigádja versenyki
h.,L•assal fordult az ország összes 
vasuta.� kultúrbrigádjához. Ebben el
mondják, hogy a ku/cúrbrigád mél
t�a�1. akarja kive1111ie részét a prole
tariatus nemzetközi ünnepének, má
/MS l•nek megünneplésében. 

'!_1f.11an?kkor hangsúlyozzák, hogy 
NlaJUS l-t felajánlásuk legdöntöbb 
feladatának tekintik, hogy a magyar
szovjet barátságot touább mélyítsék 
• dolgozók széles tömegeibm. 

A verse11ykihic·1ís és felajánlás 
szövegét az alábbiókban teljes terje
(/c/mében közöljük: 

„Kultúrforradalmunk eqyre f!lesedö 
ha.rc,iban központi kultúrbriqádunk az 
aíábbl felajánlást teszi május 1. tisztele
tére és versenyre hivJuk az ország öszszes vasutas kultúrbriqádját: 

1 .) Vállaljuk, hoqy l<ultúrbriqádunk 
tagjai az „500 kilométcres•·-mczqalomban az C!len Járnak és többi tagunk 
munkateljcsitményét ál landóan 200 szá
zalik felett tartja. 

2.) Vállaljuk. hoqy a meqindult alapfokú szemináriumot lemorzsolódás nél
kül, a legjobb eredménnyel fejezzUk be. 

3.) . Kultürpolitikailaq a „Szovjet Kultura•• és „Művelt Nép" e. folyóiratokból minden próba után vitát rendezünk 4.) Vállaljuk, hogy Jegqyengébb üzemi bizottságunkat es eqy az M DP által kijelölt kisközséqet (Véménd) kultúrvonalon ál landóan instruálunk és meqtc-rcmtJUk részükre a kommunista munkához szükséqes feltételeket. Az MDP falujá.rók munkáját ebben a községben állandó agitációval is fokozzuk, 5.) Vállaljuk, hogy a Balaton déli részen és Dél-Dunántúlon lév6 vasut�s tidi.i löJ<ben pihenő dolc;ozókat az üdülési Idényben két briqádra osztva a leqnívósabb szocialista műsorral neveljük es szórakoztatjuk. Músorszerkesztésükben elsödleqesen 
a termelés problémáit és a MaqyarSzovjet b.1rátsáq fokozását tartjuk irányelvül. 

Vállaljuk. hoqy méltók leszünk péfdaképeinkhez. a szovjet kultúrbrigádokhoz, hogy kultúrfo1·radalmunk harcának qyözelmével büszkén jelenthessül< szeretett Rál<osi elvtársunknak, hoqy a l<ulturfront ránkesö szakaszán szilárd a bástya, a szél büszkén lengeti a munkásosztály gyözelmes májusi vörös zászlaját, melynek selymébe aranybctükkel himezh' 'ol< a viláa tiszta kultúrára szomjazó nép!!inek boldoa uionG:ását, hogy i,ELJ�N SZTÁLIN ELVTÁRSI" 
Szabadság! 

Vasutas Szakszervezet Pécsi 
Központi Kultúrbriqádja." 

A szolnoki műhely iljúmunkásai 
május elsejére belejezik 
öléves lerviik első évél 

lfiumunkásaink több és ;obb termeléssel se�ítik 
az egy ség;esítő kongress::.us sikeret 

Az elmúlt napokban a Ganz Hajó
gyár gépmühelyének „Szabad Iíjúság"
brii.rádja versenyfelhívást i ntézett a 
gyár iijúmunkásaihoz, amelyben töb
bek között felhívják a dolgozó magyar 
if jú,ágot. hogy több és jobb termelés
sel harcoljanak az egységes szervezet 
aiegvalósílásáért. 

Ennek érdekében többek között vál
la!lák, hogy az öté,·es terv e1sö é,·é
nek teljesítését 7 hónap alall íejezik 
be és hogy május elsejére 220 s az 
cg,ségesítő kongresszusra 300 száza• 
lékos teljesítményt ér el állagban 
brigádjuk minden egyes tagja. 

A Magyar Ifjúság Népi Szöyelségé
nek E lnöksége örömmel üdvözölle és 
telte magáé,·á az ifjúmunkások felhí
\ ásál és maga is fe!hi,·ással fordult 
az ifjúsághoz. 

A vasút területén egymásután kap
csolódnak be a fiatalok a kongresszusi 
,·ersenybe. A Debreceni Járómiijcwitó 
l\V „Szikra" iíjúsági tüzikovács bri
gádja az üzem ifibrigádjail hívta , er
•en.yre. A brigád elsőéyes lerYét 3 
hónappal a határidő előtt fejezi be. 

A MAV lstvánlefki Járóműjavitó 
NV Landler Jenő'' SZíT-szef\·ezete 
az egyesülési kongresszus tiszteletére 
fela jánl ási versenyre hívta ki a Deb
receni Járóműjadtó NV iíjúmunká�ait. 
Felhívásukban elmondják, hogy a dicső 
szovjet Komszomol példája nyomán 
építik hazánkban a szocia l izmust és 
az _egyesü lési kongressz4s __ tiszte_Ictére 
vál la lják, hogy ezé,·i terrnk�t . dc�em
ber 10-rc befejezik, az egyem. paros 
és hrigádnrsenyben résztvevők szri
mál 60-ró! 80 százalékra emelik és to-

vábbi két „200-as brig.idot" szervez· 
nek és az ifi szlahánoYisták számát 
nö\·elik. 

A Magyar Nemzeti Szabadkikütö 
i fJúmunkás rakodó-brigádjának tagjai 
határozati ja,·a,latukban le írják, hogy 
mé!lók akarnak lenni a Vörös Csepel 
hírnevéhez 

Az ötéves terv első évét november 
30-ra befejezik a rakodóbrigád iia-

taljai. 
Ezenkívül pedig vá'. lallák, hogy az 
önköltség-el az év yégére 15 százalék
kal cscikkenlik és az üzemel a legna
iz-yobb tisztaságban tartják 

A Szolnoki Míihcly csercja,·iló i ijú
munkás „300-as" brigádja május el
•e1e1 felajánlásában vá l la l ta többek 
közölt, hogy 

május elsejére ötéves tervének 
első évét befejezi és az egyesítő 
kongresszusra teljesíti 195 1 .  évi 
tervének február havi előirányzatát. 
Lapzárlahor érkezett értcsü!és sze-

rint a Debreceni Járómiijavitó :'\V 
, . .  � \ereszjev" -brigádja verseny[ elhí,·ás
sa! fordul llajdu- és Bihar mcine. va
lamint a debreceni üzemi SZIT-szer
vezetekhez május 1 .  és az egységesítő 
kongresszus mcgünneplésé\-el kapcso
latos felajánlás ügyében Felhívásuk· 
ban vál !al iák tübbek között, hogv az 
ölé,·es tcr{ első évét már szeptember 
30-ra befejezik és az!. hogy állagos 
lelje,itményükd május elsejére 230 
szúa :ékról 240 sz[1za!ékra lc!jesitik, a 
selcjlcl pedig 5 százalékról 2 száza
lékra csökkentik. 

�Í.p1·ilis 1 7-23 hö=iitt 

ter,nelé."ili é,·tek ,•�l,•teh lesz11eh 

a§ ötéves te1·v első ,regyetléneh 

teljesítésé1·ől. és l. ios�tj,íli 

af.ZS igaf.Zgatói 1.1l1.1pból 

1.1, jutal1n1.•/.1.1,t 
A terv clsö negyedének végrehaj- egy részének kiosztására is. A jut�l-

k- - lt I ma.kat azok a kiváló dolgnzók lrnp-
tását április 17. és 23-a ·ozo sza <-

t 1 1 l J.ák, akik a terv és az ápril is 4_.· i fel -
mánk dolgozói termelési é r  e ,ez e e -

ajánlások teljesítésében a szuk ke-
ken tárgyalják meg. resztmetszctek leküzdésében jó pél-

Az értekezletet minden_ütt a _vál la- dá\'al jártak elöl. 
JatYezelő, vagy megbízot!Ja tar!Ja. . A termelési értekezleteket a 200 

A beszámoló részletesen foglalkoz1k 
az ötéves terv flső negyedének te!- dolgozónál többet fogla lkoztató ür.c
jesílésével és rámutat azokra a tar- mekben miihelyenként, i l lehe osztá
talékokra, amelveket még nem hasz- Jyonként tartják meg, hc,gy a dolgo
náltak ki ke116��pen zók az üzemrész problémáit a lapo-

Az értekezlet második po�lia az sabban megl á rgyalhassák. 
1950-es terv má�dik negy�denek •.•- Elvtársak! Szaktársak! Készülje
merletése-, hogy a dolgozol, hsztan 

lek a termelést erlekezleiekre, nogy 
Ja. thassák a zokat a [e! adalokal, me-

l k  1 1 ·· !,; J
·avasl alailokkal. tanácsailo ; ·a e ore-

lyek előttünk állana ·. 
k , vi gyétek a második negyedév s i -

A termelési értekezlete en �or KC-
rül az úgynevezett iga;:galoi alap kcrcll 

E'bben a• érh• 
2.2.ifJ tf.UJlliatl 

gg,.>rnae1'et iif.lültehinla 
A vasutas szakszervezet, mint 

minden esztendőben, ebben az évben is különös súlyt fektet a vasu
(as dolgozók gyermekeinek üdü lte
tésére. A Szovjetunió felszabadí
t;;sa, anyagi és erkölcsi segítsége 
telte lehetővé, hogy a dolgozók gyermekeiről fokozottabban gondos
kodjunk. 

A mult esztendőben például 1 600 
vasutas gyermeket nyaraltattunk a 
Balaton partján, 68-at ped ig a Ma
ga�látrában, a csehszlovák 

I 
csere

akció során. 
Meg kel l  emlékeznünk a nemzet

közi proletárszolidaritás megnyilvá
nul ásáról is, amikor elmondjuk, 
l!ogy Balalonszabadibzn a magyar 
cs csehszlovák gyermekeken kívül 
görög gyermekeket is üdiilteltünk 

Gál József világbajno-k 

Ha visszatekintünk munkánkra, 
meg kell mondanunk, hogy mutat
koztak hiányosságok is. A helyi 
csoportok egyes vezetői hibát kö
Yet!C'k el, amikor helvtelcnül mér
legelték a rászoruló · gyermekeket 
szociál is és egészségügyi szempont
ból .  Helytelen volt a szülök maga
ta rlása is, akik figyelmeztetésünk 
el lenére meglátogatlí1k gyermekei
ket, megzava rták a gyermekek nyu
galmát, valamint az, hogy hazulról 
ajándékokat hoztak az apróságok
nck. Ennek következménye volt, 
hogy a gyermekek elrontották 
gyomrukat, viszont azoknak, akik
nek szüleik nem jöttek el az  üdü
lőbe, iájdalmat okoztak. Ezt a jö
vőben feltétlenül e l  kel l  kerülni .  
Cgyanrsak hely(elen mit azoknak 
a szülőknek az eljá rása, akik érte
sítés el lenére sem jöttek el gyerme
keikért. 

A stockholmi birkózóvi láqbafnol<sáq új magyar viláqbajr;ol<o� avatott: _ Gál J?zse! 
elvtársat. Uqyanakkor Bóbis Gyula és Kovács Gyul_a ':1asod!k helyez.est, Nemot, 
Gyula harmadik helyezést ért el és az imperiallstaktol lepenzelt zsUri minden 

mesterkedése el l�nére is qyóztef< 

Munkára Harcra I(ész sportmozgalom 

ÖléYcs tervünk első évében, 1 950-
ben 2250 vasutas-gyermeket része
sítünk üdültetésben. Az üdültetés 
június 1 5-én kezdődik, a korszerűen 
fcls7.erelt Ba lalonszabadi gyermek
üdü lőben. A megérkezés előtt a 
gyermekeket orvosok vizsgálják 
meg és beoltják őket a ferlözö 
gyermekbetegségek ellen. 

Az üdü lés tartama 19 nap. Ez
a latt az  idő a latt képzett pedagógu
sok gonpozzák a fiatal emberpalán
tákat és ál landó orvosi felügyelet 
alatt leswck. 

A naponta ötszöri étkezés mellett 
11 kis vendégek kultú rszükségletét 
is biztosítja a helybeli bábszínház, 
tornaszerek és a legkülti11bözöbb 
játékok. Napfény, jó étkezés, gon
dos ápolás, fürdő, szórakozás teszi 
kellemessé a gyermekek balaton
szabadi ta rtózkodását. 

Azok a dolgozók akik gyermekei
ket üdülési e küldenék el. jelentsék 
be i l letékes üzemi bizoltságuknál 
ebbeli szándékukat. Korhatár; 6-1 4  
éYes korig. 

A szakszervezet tagjai  számára 
gyermekeik üdültetése d íjtalan. 

Legdrágább kincsünk a gyermek. 
Go11 cltala 1 1 , eredményes üdülietésük 
megkívánj<t, hogy az idei nyáralta
táson szoci álpolitikai felclőscink és 
a szülők összdogása segítse eló 
gyermekeink jó üdültetését. 

A Vasutas Szakszervezet 

Központi üdültetési 

Csoportja 

EGY CSOMAGOT TALALTAM, 
április 8-án szombaton, amely feltevé
sem szerint egy vasutas főli5zt tulaj
donát képezi. Felhívom a k árosultat, 
ho1,1y vegye át csomagját a következő 
cím alatt: dr Latin József, Budapest, 
VI., Teréz-körút 60. üzemi telefonon 
is lehet érdeklődni: 22-14  szám alatt. 

Az MH K sportmozgalom jelent
kezési idejét az Országa Sport H i 
vatal 1950 ápri l is hó 1 5- ig meg
hosszabitotla, ezá Ila ! lchctőségt>t 
adott mindazok részére, akik rlmu
lasztották jelentkezésüket. üzemi 
Bizottságaink közül vannak még, 
ak ik  egyáltalán nem küldtek jelen
tést a Központi Snortosztályra azok
ról a dolgozókról, akik jelentkeilek 
az MHK sportmozgalomba. Ezek 
közé tartoznak Szolnok, Dunakeszi, 
Északi Járműjavító �emzeti \'á l la 
latok, Központi H ivatal, Rákosren
dező, Rákospalota és még fellud
nánk sorolni jónéhány üzemel, szol
gálati helyet, akiknek üm:1i Bizott
ság t itkárai elmulaszt1,t lak dolgo
zói jelentkezési létszámát [elküldeni 
a Központ Sportosztályára. \'annak 
üzemek a fentiekkel el len létben, akik 
MHK jelentkezési fela jánlásukat 
n<'m hogy teljcsite\lék, hanem azt 
túl i s  teljes ítették. Ezek közé tartoz
nak l slvánlelek, Miskolc, Debrecen, 
SzombathelY, Székesfehérvár Jár
míijavító l'-emzeti \'ál la latok. rütő
házak az ország összterületén épp 
úgy teljesítették lcla ján lásukat, 
mint az Igazgatóságok. Ezek az 
credmém·ek a tervszerii munkának 
tudható ·be mclvben ré5zt,·etlek a 
Párt. Szakszervezet, üzemi Bizott
ság funkcionáriusai •  

Igazgatóságok területén működő 
területi Ti tkárságok, Sporlmegbi
zottak jó munkál végeztek, mert a 
hozzájuk ta rtozó Ü7emek titkárait. 
sporlfelelőseil irányították. akik vi
szont ennek megfe lelően a clolgo
zók széles tömegét vonták be fe!Yi
lágosíló rnunkájukon keresztül az 
MHK sportmozgalomba. 

Atérezték jelentőségét a mozga
lomnak az  ifjúmunkás dolgozók is, 
amit jelentkezésüb:kel bizonyítottak 
be. 

Or�zágos viszonylathan a hal  
igazgatósági terü leteken a jelent
kezők száma a dolgozók létszámá
hoz viszonyítva a következő száza 
lékokban mutatkozik meg: Mí$lrnlc 
46%, Pécs 36% ,  Szombathely 35 rf, ,  

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

A KÖZLEKEDÉS SZERVEZETT DOLGOZOINAK EGYSÉGES LAPJA 
FüszerkesztO: 
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Debrecen 32 �;, . Szeged 3 J o/c ,  Buda
pest 1 1  % -a jelentkezett az  össz
dolgozóknak. 

Jelentkezések mellett már meg-
kezdődtek az i\lH K edzések is, amit 
minden dolgozó vállalt . hogy c<Jzé. 
seken keresztü l  készül fel a pró
bákra. 

Edzések megszervezése meg(ör
lént üzemenként, pályákon már ott 
várja a jelentkezőt az M.H K sport
felszerelés, ami elősegíti az  MH K 
szintek teljesítését, ezen keresztül 
a próbák letételét. 

Párttitkáraink, szak zcrvezeti 
funkcionáriusaink, Czemi Bizotlsli
gaink eredményes munkájukkal bi
zonyítotiák be, hogy magukévá tet
ték a Magyar Dolgozók Pártjának 
célkitűzését és ezen keres1.tül a 
SZO\'jelunió GTO mozgalmának pél
dája nyomán elősegílctiék a sio• 
cia I ista tömegsport megteremtését. 

Készül j  fel és vegvél részt az 
MI I K  próbán, hogy hazád és a béke 
harcos védője lehess! 

C.Sétt-�� P.�e � 
teveee 

a. e ' /.1.U,Uu)JAiU 
vecseu�éeGt 

T. Szerkesztő E lvtúrs! l t t  küldöm 
párizsi beszámolómat a l 'llumaníté 
versenyéről, ahol közludomásiJan 
mi, magyar munkásfutók k i tűnő ered
ményt értünk el .  úgyhogy a mar· 
shal l izált országok, különösen Pá
rizs népe, fcliigyelt lcljes[tmé
nyünkre. 

A verseny közben mindig a rra 
gondoltam ,  hogy mivel ta rtozom ha
zánknak, a szocial izmust építő nfpi 
demokráciánknak. Azt akartam, 
hogy lássák az imperial isták laká
jai, hogy a népi demokráciában mi
lyen virágzó sportélet folyik és ben
nünket, munkássportolókat meny
nyirc megbecsülnek. 

Nem mulaszthatom el, hogy há
lás köszönetet ne mondjak Pártunk
nak, szeretett Rákosi e!vtársunknak 
és szakszervezetiinknek azért a tá
mogatásért, mel lyel hcnnünket, ma
gyar sportolókat elhalmoztak. 

l gérem, hogy mindennnpi mun
kámban bizonvítom be idehaza há
lámat és h űs�gemet a felszabadító 
hatalmas Szovjetunió, a nagy Sztá
lin iránt, Párt1 1nk és Rákosi elvtárs 
iránt. Ezz,el a jó munkáva l igyek
szem közreműköjni  ötéves tervünk 
s ikeres befejezésében, a béke meg• 
védésében. 

Szabadság! 
Csépány Pál s. k., Gyöngyös, 

Az üdülés felf1 issít, megsol(szorozza erőnket ! Jelentkezz üdülteté1sre ! 



VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

Több és jobb munkával 

ünnepefiük mójuL el,e1ét, 

a világ dolgozóinak 
harcos seregszemléjét ! 
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Eredményeink megszilárdításával 
és továbbfokozásával kész ü l ü n k  
a n e m z e t k ö z i  mun kásosztá ly, 
a m u n ka és a béke ün nepének:  

MÁJUS  E LS EJ ÉN EK  
MEGÜNNE PLÉS ÉRE 

p ártunk. Rákosi elvtárs útmu-
tatását megfogadva, dolgo

zóink ismét hatalmas győzelmet 
értek el a szocialista munka
verseny frontján. Az ápril is 4-i 
·munkaversenvszakasz kitűnő ered• 
ményekkel zárult, f· 

Szocialista munkaversenvünknek 
ez a lendülete biztosíték arra, hogy 
ötéves tervünk első negyedévi ter
vét, valamint a további termelési 
előirányzatokat is nemcsak teljesít• 
jük, hanem túl is haladjuk. 

A íelajánlásoknál, annál a tanu
ságtételnél, hogy a magyar do!• 
gozó nép, közöttük szakmánk dol
gozói, a termelés frontján bizonyít
sák forró szeretetüket, ragaszkodá
,ukat a felszabadító Szovjetunió és 
nagy barátunk, Sztálin elvtárs 
iránt. - a közlekedés szervezett 
dolgozói i gyekeztek élenjárni. Tel
jesítményeik, mint például a vasút 
dol�ozóinak több mint 20 millió ér
tékű, a közúti közlekedési dolgozók 
t/\hb mint I mi l l ió forint értékű ki
teljesítése, valamint a gépj ármű
vPZetök, a szállítómunkások. hajó
sok, reoülők és szabadkikötői mun
kás0k felajánlás során elért túltel
jes•tésük egyben a h ála és a sze
retet fényes bizonyítéka volt. 

MPgá!1apíthatjuk, hogy ez az 
eredmény azt mutatja, ha to
vábbra is jól dolgozunk, ha szak
szervf'zeti üzemi szervezeteink, 
nemzet i vállalataink vezetői to
vább javítják Pártunk útmutatása 
alapján a ver3eny szervezését és a 
politikai felvilágosító munkát, -
úgy nemcsak megtartjuk, megszi
lárditjuk. hanem tovúbb tudjuk fo
kozni az ápri lis 4-i  vcrsenysza
kas;z jó eredményeit. 

Dolgozóink öntudatára jel-
lemző. hog-y széles mederben me!(
indult üzemeinkben a tömegek 
mozgalma május elsejének, a nem
zetközi munkásosztály nagy ün
nepnapjának még jobb és még 
eredményesebb munkával vaió meg-
ünneplésére. 

Ugyancsak május hónapban ül 
össze hazánk fővárosában Buda
pesten a Szakszervezeti Világszö
vetség Elnökségének és Végrehajtó 
Bizottságának értekezlete. 

Dolgozóink tudják, hogy a 

által is elősegítsék a Világszövet
ség ülésének jó munkáját. 

Mik a feladataink, mit kell el
végeznünk ahhoz, hogy munkafel
ajánlásaink eredményességét a két 
nagyjelentőségű esemény kapcsán 
5zilárdan átlendíthessük a május 
elseje ünneplése jegyében induló új 
versenyszakaszunkba? 

Arra kell törekednünk elsősor
ban, hogy tovább szélesítsük az 
egyéni versenyt és vonjuk be a 
versenyzők tá:borába azokat is, 
akik mindezideig távol maradtak. 
Fokozzuk népnevelő és felvilágosító 
munkánkat. 

El kell érnünk azt, hogy minél 
többen, minél több dolgozónk te
gyen felajánlást az ep;lj_sz 1950. 
évre és ezen belül jelöljék meg, 
hogy mit akarnak elérni az egyes 
szakaszokban, mondjuk május l -ig 
és így tovább. Növelnünk kell a 
versenyszerződések számát. 
Ű zemeink jórésze, a Rákosi 

Művek felhívása nyomán, pá
rosversenyben vannak egymással. 
Döntő feladatunk, hogy ezt a kez
deményezést üzemeink közötti ver
seny szervezése és továbbfejlesztése 
kövesse, A párosversenyek elősegí
tik ötéves tervünk teljesítését, mert 
célja, hogy melyik üzem teljesíti 
jobban az 1950-es tervév előirány
zatait, melyikük hárítja el az útjuk
ban álló szűk keresztmetszeteket, 
melyikük tud a tervezettnél alacso
nyabb önköltséget, selejtszázalékot 
felmutatni.  

Egyéni versenyzőinket az  üzemi 
versenyvállalás teljesítésére kell 
mozgósítani, amivel elérjük azt, 
hogy a versenyvállalás teljes ef!:é
szében a tömegek kezdeményezésén 
alapuljon 

Dol!lozóink nagyon jól tudják, 
hogy a terv nemcsak mennyiségi 
előirányzatokból áll, hanem arra 
kell törekedniök, hogy még jobban 
előtérbe kerüljön a minőség meg
javítása, az önköltség csökkentése. 
Ennek a feladatnak is döntően a 
verseny középpontjába kell ke
rülníe. 

A verseny legú jabb szakaszában 
van még egy harmadik, ugyancsak 
elöntő fontosságú ieladatunk, amPly 
szerves része az előbbi kettőnek. Ez 
pedig nem más, mint a rejtett tar
ta léknk feltárásának frladata. hogy 
jelentősen csökkenteni tudjuk terme
lési költségeinket. J1Jl,ban ki kell 

Rákosi e 
a vasutas dolgo$ZÓI. a S§tEí lini n1,űs::z11,l. 

ered,nényeit továbbfejles!Ztve� ciprilis 4•a·e 
100 %•os túlteljf!.�ít·é.�sel 20�.1:i6.91f.lJ lo1·iEBt1l•a 

e,neltél. lelaj�i,ilcísuliat 
Amint már  beszámoltunk róla, Pár

tunk Központi Vezetőségének január 
22-i határozata mag-áévá tette és fe:
adatul tűzte ki a do:gozóknak azt a 
kezdeményezését, hogy hazánk fe!sza
badílását újabb és magasabb lerme:ési 
eredményekkel ünnepe'.iék meg:. A do!
gozók tíz- és százezrei fejezték ki 
forró szeretetüket és há:áiukat a ha· 
ta!mas Szovjetunió. a felszabadi:ó 
Szovjet Hadsereg, népünk nagy ba• 
rátja, Sztálin e:vtárs iránt. Ez a rá·a 
százezrek munkájába□, a magasabb 
termelékenység, az önkö'.tség csökken
tése, minőségi kezdeményezések és 
eredmények révén jutott kifejezésre. 

A közlekedés szervezett do'. g:ozói: a 
vasutasok. köz!ekedésl a:ka:mazottak, 
gépj árművezetök, szá:Jitómunkások, 
hajósok, kikötőmunkások és repülök 
hatalmas Iendü!eltel csatlak0zl•k eh
hez a fe!aján:ási mozga!omhoz. Követ
ték és te:jesítették Rákosi elvtárs út
mutatását: ,. . . .  Ez a munkaverseny 
ler1dítse íovább azt a hatalmas kezde
ményezést, ame/;ye/ a ma1war dc/1<ozó 
nép Sztálin elvtárs születése napiál 
mc7ün.nepc!te. A felszabadulás ötéves 
évfordulójára a maf.!.�r daff,!ozó nép 
szocialista m1mkájárrisk f!.1/Özelm.éve/ 
fejezze ki háláiát /e/szabadítónk, a 
nagy Sza:u;etunió és vezetője, a bölcs 
Sztálin iránt". 

El lehet mondani, hog-y do!g:ozóink 
derekasan küzdöttek a szocia'.ista 
munkaverseny frontján és nemcsak 

teljesítették. hanem túl is teljesítet
ték felajánlásaikat. 

Dolgozóink, Pártunk I(özponti Veze• 
tőségének és Rákosi e!vtárs útmuta
tása alapján behozták és túl is szár
nya!ták a sztálini műszak eredményeit. 
Eme!kedet\ a verscnybelendii!ők száma 
;s jelentősen. a vállalások iórészc pe· 
dig már nemcsak a mennyiség: eme:é
sére irányult. hanem döntő súlyt fek
tetett a minőség közvetlen megjavitá
�ára, az önkö'.tség:csökkentés fokozá
�ára. 

A ra§11tasoh 
liitünő erednuinye 

A magyar vasút do:gozóinak mint
eg:y 70 százaléka tett munkafe!ajánlást 
ápriiis 4-re. 

Forint összegben a teljesített ér• 
ték túlhaladja a 20 millió forintot, 
ami egyben azt jelenti, hogy to
vábbfej!esztve a sztálini műszak 
eredményeit, 1 00 százalékkal túl-

teljesítették azt. 

A kiemelkedő eredmények sorában 
meg: kell emlékezni a szombathelvi 
vontatási szo!g:ú:at do�g:ozó:ról. akik 
453.000 forintos munkafe!aiánlást let
tek és fela ján!ásukat 960.000 forint 
értékben te!iesítetlék. 

Ha az egyes igazg:atóság:ok egyéni 
munkaversenyben Jévő do:gozók ered
ményeit nézzük, vitathatatlanul élen• 
járnak a Misko'.ci MAV lg:azgatóság 
területéhez tartozó egyéni versenyzök. 
akik 4,250.7 14  forint felaián!ást teliesi-

tettek. Utána sorrendben a Budapest: 
MAV I1pzg:atóság terü'.etéhez tartozó 
egyéni versenyzők jönnek, akik több 
mint két és fé'.mil l ió értékű munk�fe'.
a ján:ást teijesítettck. A szom�athe'.v:ek 
két és negyedm!llió, a szegediek köze! 
másfé!mi'.!ió, a pécsiek Ue6.000. yég:üJ 
a debrecen:ek 763.000 f:rinl értékben 
te:jesítelték [elaján'.ásaikat. 

Az eg:yes területeken működő br:gá, 
dok is jó munkát vég:eztek. Az é!el,járó 
sztahánovisták, élmunkások, új itók, a 
szakma Jegíobbjai azon igyekeztek, 
hogy tapasztalataikat átadják munka
társaiknak, megmutassák munkamód
szere:ket. me:yekkel aztán sikerü:t 
is ilyen kivá:ó eredményt [e!mutatni. 

A liiteljesített 

fori,1-tértéli ,nrgoszlá.�a 

„;;s eg11es ü::se,nel. l.ö,zött 

Ha már most azt nézzük. hogv az 
április 4-i he:yzetnek megfe!e:öen az 
egyes járműiavító nemzeti vá'.la !atok 
és egyJb szolgá!ati he:yck túlte!jesí
téseiket kite:jesitett forint értékben 
mennyire tudták fokozni, akkor a kö· 
vetkező képel kapjuk: 

Az Bszaki .Járműjavító NV 168l 
egyéni versenyzője 7 19.314. - az Ist
vántelki Járóműiavitó NV 966 fö. 
1 ,667.940, - a Dunakeszi Járómííja
vitó NV 166 fö, 282.005 - a Szolnoki 
Járómüjavitó NV 205 fő. 1 ,473.736, 
a Debreceni Járómüjaviió NV 595 
egyéni versenyzője 349.735, - a mis
ko:ci Járómiijavitó NV-nél 287 fő, 
443.571 ,  - a Szornh�U1elyi Járómű· 
javító NV-nél 721 fö. 283 769, - a 
Székesfehérvári .Járóműjavító NV-n,�I 
78 fő, 98.838, - a Peslszenl'őrinci Já
róműjavitó NV-nél 159 fő, 820.4 1 0. -

a Fe'.épílményi és Vasanyagjavító NV
né! 281 fő. 363 646, - a MAV Híd
építő NV-nél 42 fő 1 60.292. - a Fa
lelítő NV Budapesten 21 iő, 4.600, -
Tokodon 8 fő, 28.500, Dombovároit 
1 63 fő, 35.800, - Piispök:adányban 86 
fő, 21  200, - a BVKH 490 fö. 22. 185. 
- az Utase!látó NV-11.il 297 fö, 
506.684, - a GySEV-nél 457 fő, 
291 .79 1 ,  - és, vég-ül a Debrecen-Nyír
bátori Vasulon 85 fö, eg-véni verseny· 
ben 44.323 forint értékű munk0fel
� iá11' ást te'icsítelt. amel!vel egyben 
általánosságban 1 00 százalékosan tel
;t"$Ílellék túl a sztálini műszak felaján
lásait. 

Ha a vasút terü!elén összeg:ezzük az 
egyéni verr,enyben lévők számát, el
mondhatjuk, hogy do:gozó:nk megfo
gadták Rákosi e!vtárs útmutatását és 
mindinkább eme!kedik azoknak a szá
ma. akik egvéni versenyben do'.g-oznak. 
le!enJee- 81 .709 vasutas vesz részi a 
szocialista munkaverseny egyéni ver
�eny[ormájában. Jó munkáiuknak ered
ménye az a 20,356.9 18 forint értékű 
kile'.jesitctt fc!aián'.ás. ame:y méltán 
sorakozik a kinli üzemek é:enjáró fe!
aiánlásai közé. 

A sztálini műszak felaján!ási ered
•ménye megközelítette a 10 mil l iót. de 
de a dolgozók lo\'ábbfei '.esztették a szo
cialista munkaversenyt és sokat len
dített a íelajánlás·k s:kerénél az i ijú
ság, a nők és a műszaki értelmiség jó 
munkája. 

Do!gozóink t•l vannak szánva arra, 
hogv Rákosi el1!,írs tanításának meg
fe:e!öen nemcsak. hogv megiarlják a 
re:sztbad1•':ísi fe!aján'nsi murhver
senyben eddig elért eredménve'kel. h;i
ncm a proletariátus nemz�tkö•i ünne
pére, május l-re, túl is szárnyalják azt. 

OzemeinJc dolgozói soha nem látott lell<e�c·'éssel ünnepelték április 4•ét, hazánk 
íelszubaditásának ötBdik évt'oi-dulQ'át. DoJgozóink hálával és szeretettel fcrduJ.. 

tak il dicsöséges Szovjet Hadsereq s népünk barátja, a naqy Sztálin felé. 

m ilánói tanácskozás óta el
telt idősiak új feladatokat állít a 
nemzetközi szakszervezeti mozga
lom elé s ez az oka annak, hogy a 
feladatok megoldásának megbeszé• 
Jf'isére újból összeül  a Szakszerve
zeti Világszövetség. használni a gépeinket. A vasúti !1.-------------------------------------------• 

A közlekedés szervezett dolgozói 
am'kor örömmel hallják a hírt. 
forró testvéri üdvözlettel köszöntik 
a Világszövetség budapesti ülését 
és megiogadják, hogy a termelé
kenvség emelésével, eddigi eredmé
nyeik növelé,;ével, a termelés front
ján for:rják hizonvítani együttérzé
süket és támogatásukat, hogy ez-

K és z ü l j ü n k  
a 

járóműjavítókban például sok gép 
áll kihasználatlanul, avagy éppen 
rossz kihasznál ás mellett dolgoz
nak. Rá kell feküdnünk a jobb 
munkaszervezésre, ho!]}I me�révő 
�zerszámaépparkurk�t százs�ázalé
kosan kihasználjuk. Meg kell kez
rleni náltmk is azt a szoviet mm:
galmat, amely a takarékosko<lásból 
kiindulva, egy hónapban egy napot 

a megtakarított anyagból termel-
! 
kat, amelyeket a sztálini műszak

Ezzel csókentjük önköltségiinket. ban �� , az ápril i_s 4-i_ fe}a iánláso_!< 
Nem kicsik ezek a feladatok, de munkamal szereztun� es u 1abb gyo-

ma már minden alapfeltétel I 
zelmet fogunk aralm„ 

együtt van ahhoz, hogy teljesítsük Megnyerjük ezt a csatát is é� 
is ezeket a feladatokat. Használjuk meg fogjuk oldani a ránk háruló 
fel Pártunk tanít ását, a gazdag feladatokat, mert tudj,1k, hogy min 
,zovjet tapasztalatokat. hasznii l juk ·l den,. a termelés frontián aratott 
fel azokat a belföldi tapasztalato- győzelmünkkel szorosabbra l úzzük 

, . 

a nemzetközi munkásosztály egys�
gét, erősít jük a békefrontnak ránk 
eső szakaszát és hozzájárulunk a 

Szakszervezeti Világszövetség cél
kitűzéseinek megvalósít:>sához, a 
nemzetközi munkásosztály nagy 
ünnepnapján1k, a munka és a béke 
ünnepének: M6 jus Elsejének méltó 
módon való megiinnepléséhez. 

a t e r m e l é s  f r o n t i á n  m e g ü n n e p e l n i  m ,� � u s e l s e i é t, 
m u n k á s n e m z e t k ö z i s é g  n a g y  ü n n e p é t ! 



-2-----------------------�K;;._;&�Z L!!.E D E S  1950 iprilis 1 5. 

A közlekedési a lka lmazottak félmi l l ió értékű felajánlásukat A szállítómunkások is 
túlszárnyalva 1 ,700.000 forint értékű fe lajánlást teljesítettek túlteljesítették felajánlásukat 

Hazánk felszabadulásának ötödik évfordulójának megünneplésével kap_ c�lat_ban a közlekedési dolgozók felaJan'.asail�kal bebizonyították, hogy mcgerletlek e napnak jelentőségét. Fok?zalosa!! _ tűnik el a mozga lom k�mp�_n:rszerus!'ge és mindinkább kerui eloterbe_ a_ minőségi munka maga. 
sabbrendusegPr.ek kidomborítása. A sztálini felajánlások óta könv',1yeb_b_é :"áit a kalauzok munkája fs. f_ela1a11insa1kat ko'lkrét formában tudJa� megtei:ini, hiszen már egyéni no;. m_ak alapJan dolgoznak. A közeimultat �e,·: a lapul, erre még .1em volt mód ';S '!{Y kényszerítve voltak arra, hogy ailalanos és inkább negatívumo'.rnt -k1 nem ertékelhető - felajánlásokat legyenek. 

Minőségi munlca 
. � _forgalmi dolgozók felajánl ásait k1erl1;ke!ve, _ _  a következő figyelmet érdemlo telaJaniásokat emeljük ki: An

gyalföld f_orgalomnál  Krasznai DáPie l  kalauz: . va_l\a lt�. nogy teljesitményét 1 1 3 szazatekroi 135 százalékra tei;esíti. F:lajá:i lását túi teiesílette, m�rt 13_9 szazaiekot ért el. Ugyanitt Kátay Sand<?r kalauz_ Yál!alta, hogy teiJesitményet 1 10 szazalékrót 122 százalékra emeli és a jegyek elbírálása terJn fokozottabb minős<'gi munkál végez és 
�z �ddigi 6-:-8 ,zabálytalan, vagy 
er:enytele.1 Jegy elkobzása helyett 
meg_ Jobban fog vigyázni arra, hogy 
mme_l kevesebben utazzanak érvényte. 
len Jegyekkel. Teljesítményét 1 23 szá
zalékra emelte és 13 <'rvénytele.1 je
i"YCt _k?boz?tl el má;�i:'? hónapban. 

Sz_epilonan Matyko l\aroly és Koncz 
5. Janos kalauzok 15-15 száza!é�os 
bevétel emelést ajánlottak fel, amit 
maradékta la ,1ul teljesítettek is. 

Ferencvárosban Borbély Ferenc ka
lauz: hibapontmentes szolgálatot és 
bevételének 12 száza'.ékos emelését 
ajánlotta fel, amit t•gyancsak teljesí
tett. Keleniöld lorgaiomnál Styasznl 
Gyula kalauz 5 százalékos bevétel 
emelést ajánlott fel, amit 24 száza
lékra teljesített. Dudás Józsefné kahuz 
ugyancsak 5 százalékos fe:ajánlását 
19 százalékra tel jesítette. Itt 166 dol
gozó tett minőségi ielajánlást melv· 
nek az eredménye abba,1 mutatkozott 
me(!', hogy amíg a február hónapban 
a forgalmi szolgálatot te!jesí'.ök egy 
főre eső I napi hibapontja 0. 1 142 volt, 
addig a mhcius havi hibapont O. 1 095 
volt. 

SZá\'a p.-u.-on Badics László kalaui 
bevéteiének 5 százalékos felemelését 
20 száza!ékra emelte fel. Cserhalmi 
Józsefné fe.lajj ,1!ását 28 százalékkal, 
Dankó János 14  százalékkal, Nagy 8. 
Sándorné és 011 /1\ihály 15-15 szá
zalékkal lcljcsíietlék túl .  

Kocsiszini felajánlások a minőségi 
munka megjavítására és a csopo�tos 
teljesítmények felemelésére, i i i .  az  
a,,ycgmegtakarításra ,·onatkoztak. Pl .  
Kelenföld kocsiszínben 5 szá,za iékos 
teijesitményemelés mellett 2686 forint 
értékű anyagmegt3karilást értek el .  

Szépilona kocsiszínben Simon Mi
hály, Baka Károly és Imre Dá 1iel 
l akatosok a 3ö00-as kocsiknál a haj
tásházban fellépő oiajátszi\'árgások 
megszüntetésénel 1215 forintos meg
takarítást értek el. A kocsiszíni dol
gozók minöségi munkájának eredmJ
nyeké.it a kocsimeghibásodások száma 
az eiözö honapival szemben 40 száza• 
lékkai csökkent Szépilona,telepen. 

Készülünk május 1-re 
Zsig

lerwn 
gépes• 

Száva kocsiszínben Kontár 
mond éimu ,,kás és csoportja 
felül 2 dar;,b távkapcsolásu 
kocsi futócseréjét végezték el. 

Az egészseges \ersenymozgalom ki
a lakulására jellernzii, hogy a felaján
lások korántsem szűntek meg, hanem 
folytatólagosan tesznek felajcirtlásokat 
do/110:zóirik május /•re, ill. a második 
negyedévi ter:; teljesitésére. Pl. az 
Aramszolgáltatásnái a Vaskapu gép
ház dolgozói vállalták a gépek töké
letesebb karbantanásával a föreviziós 
munkáknak egy évről másiél évre 
,·aló felemelését és a második negyed
évre megállapított anva,;i\ölJséiz:eknek 
JO s:,;ázalékos megtakantasat, i l letve 
csökkentését. 

A kábelszolgálat dolgozói vál\alták 
a második negredéYi 1er\'rnunkak.1ak 
25 száza leidrnl való túlteljesítését az  
elözö negyedév eredmén)'._ével szem�en_. 

Szente'ldrén az l -es es 2-es siamu 
minlavonatok forgalmi dolgozói vál
lalták bevételük 15 százalékos emele
sét an1it túl is teljesítettek, mert 35 
szizalékos bevétel emelést értek el . • . 

Filatorigát felsövezetékes _dolgozm 
vállalták, hogy az . T. .1eg_ye�eves ter
vüket március 20-Ig befe1ez1k es ezt 
sikerrel teljesítették is. 600 m ?-eres 
és 1 200 m 2 eres kábel felsze�elesénél 
324 százalékos te:jesítményt ertek el ,  

ami 1990 forint megtakarítást ered
ményezett. 

Budafok telepen 223-an teltek fel
ajánlást és ezek közül 206 túl is tel
je�itelte vál la lását, ami megmutatko
zik abban is, hogy amíg a felajá111.\
sok érti'ke 21 . 1 94 íorint volt. addig 
a teljesítés értéke 48.976 fori.1tra szö
kött fel. 

Cinkota telepen a számo� csoportos 
és egyéni felajánlások közül me(!'em
lítJük a műhelvi dolgozók felajánlását, 
amikor is  vállalták terven felül a 
408-as szerelőkocsi úi jáépítését, ami 
1 5.858 forintos megtakarítást Predmé 
nyezelt. 

Felsővezetéknél a Lukács-csopnrt 10  
d,b. U-vasosz!op felállítását vállalta. 
Az oszlopok felá l lításával 5249 forin
tos megtakarítást értek el .  

Ci.1kota-telepen A műszaki dolgozók 
!<ö1.ül 321 fő tett felajánlás!. amelvnek 
értéke 28.659 forint volt és ameh• ösz
szeg a túite!jesítések révén 35.979 fo. 
rintra ugrott fel. 

A HO 1 1 . Szakos.ztáiy dolgozói vál-
1a lták. hogy a vállalat dol !,oi;ói által 
beadott tüze!öigényléssel kapcsolatos 
admin isztrációs munkát rendes mun
kájukn.1 kívül elvégzik fo!yamatosan 
az egész évben s így erre a munkára 
külön munkaerö beállítása feleslegessé 
válik. 

Vasútépitö vonalon az üllői-úti osz
tálymérnökségnél 150-en teltek fel
ajánlást, akik közül 1 02 do!!l;Ozó túl 
is teljesítette vá'.laiását. ami azt ered
ményezte, hogy a 4860 fori,1tos fel
ajánlási érték a túlteljesítések követ
keztében 13.368 forintra emelkedett fel. 

A 100.000 lcm-es mozgalom 
Szép eredmények mutatkoztak a 

FAKV telephelyein is. Már teljes 
egészében kibontakozott a 1 00.000 
km-es mozgalom, de ezen kívül is szé
ren a!akull a verse.1ymozgalom. Pl. 
Lintz Gusztáv esztergályos a Récsei 
garázsban, aki az egyéni norma be
vezetésekor 87 százalékot ért el, fe]. 
ajánlotla, hogy teljesítményét 160 szá
zalékra fogja fokozni. Felajánlását 
túlteljesltve, 214 százalékra emelie 
teljesítményét. A gará,zs gumijavító 
brigádja feiajá,1l0Ua, hogy a 1 60 szá. 
zalékos telj!"sitményét 1 75 s;r,áz:alékra 
fol!ia fokozni. A kitüzölt célt túlszár
nya'.va 187 száialékra fokozta teljesít
ménvét. A Wei.sló Ferenc brigád 137 
százalékról fe!ajánlotla, hogy teljes{t. 

ményét 150 százalékra emeli és ezt 
túlteljesítve, 152 százalékot ért el. 

SZi11úwt Sándor, Szabó 3. Sándor, 
Bittó Tibor, Lóumger Edit és Kiirtös 
László a Récsel garázs beosztáské�zí
tői e!p' benyujtoll újítási javaslat11k 
alapJan megvalósították az  eddigi 
napi beosztá� helyett a heti beosztási. 
Megtakarítás évi 20.000 forint. 

A Fürst S.  garázs müwak dolgn
zóibói 180 fö tett [e!ajánlast. A fel
ajánlás forint értéke 63 14 forint, a tel
jesí�ett [or!nt�rték 6167 í?rinL I<iemel
kedo feiaJa ,1 lasok Szabo LaJos autó
szerelő 1 1 9 százalékról 140 százalékra 
vállalta teljesítménye felemelését és 
ezt túlteljesítve, 162 száza:ékot telje
sített. Németh Géza a utósz.erelő vál
lalta, hogy leijesítmé11yét 1 19 száza
lékról 140 százalékra emeli. Túltelje
sítve 169 százalékoi te!jesitett. 

A vidék jó eredménye 
A Pécsi Közlekec'és1 KV-nál 228 an 

tettek felajánlási, ebbö! 74-en teljesí
tették vállalásukat, ebből 25-en túi
teijesítetlt'k azt. A felajánlás forin t
éttéke 15.839 forint Yolt és ebből tel
jesitettek 9642 forintot. Pécshez vi
szonyítva sokkal szebb eredményekről 
számoltak be a Miskolci Vil lamos
vasút dolgoz6i .  Itt az egyéni felaján
lók száma 272 volt, válla lásukat 
mindannyian teljesítették, �őt ebből 
1 13-a,1 túlteljesítették azt. Felajánlá
suk forintértéke 15.270 forint volt. A 
te!jesített forintérték 32.771 forint. 

Eml itést éredemel Tóth Józ.sef, a 
debreceni !\\agyar Vasúti Forgalmi Rt. 
autóbuszüzemének gépkocsivezetője, 
aki Alfa-Romeo Diesel autobuszávai 
másodrendű megyei úton generál iaví
tás és törzsegység csere ,1élkül 83.000 
km-t teljesített. 

Az ápriiis 4-i felajánlások öss2esilö 
kiértékelését nézve mgáilapi!hatjuk, 
hogy dolgozóink 57.5 százaléka tett 
feiaján!ást a nagy ünnepre. A íe!aján
lás forint értéke az elcz:etes számítá
sok d!.tpjá,1 ó5.l.OOO 1orint könll mot• 
gott. Ez az összeg a túltelje,itések 
következtében nemcsak hogy m�gdup
lázódott, hanem u 1 ,700.000 torlntot 
is túlhaladta. 

Ezek az eredmények híven tükrözik 
vissia a mindinkább helvesebb me
derbe te,elődő munkaversr.,1ymozgal
mat, ami még a közelmultban is elég 
sok kívánnivalót hagyott maga után 
a közlekedési válla latoknál. 

A Gépiárművezetők ió munlt:áia 

elősegitette a f elaiánlás sikerét 
Nyíregyházára Besáli Pál szaktárs

nak és brigádjának az 567 százalékos, 
Kö!es Já,1os szaktársnak és brigádjá
nak az  543 százalékos eredrnénvéhez 
l!ralul;ílunk, amely eredménnyel u 
április 4-ére tett felajánlásukat maR"a
san iúllel iesítették. 

Az: Af'ORT csepeli telepén a hordö
hegesztő brigádnak, akik 200 szazalé. 
kos brigádnak indultak, de máris 247 
száza:ékos eredmé.,yt értek el. 

A Teheriu\'ar NV heges:,;tö műhelye 
dolgozóinak 400 százalékos átlagtelje
s:tményükért, a futómíihely 184 száz�
iékos, a gumimühely 181 százalékos, 
a fődarab műhely 244 s.zhaiékos, a 
kárpitos míihely 236 szbalékos, a 
bognármühely 3 18  százalékos, <1 laka
tos műhely 208 százalékos átlagte:je
sitményéhez gratulálunk és ez alka
lommal l\ommunista üdvözletünket 
küldjük a íenti miihelyek dolgozóinak. 

Balázs József élmu.,kás esztergá
lyos és Farkas András �sz.tergái}os
nak 961 százalékos teljesítméoyehez 
gratu:alunk és további sikereket kí
vánunk. 

A Magyar Tudományos Akademi_a 
gtpjárm[m;zetöit abból . az  a!�alo1:1b�I 
üdvö;r,öljük, hogy a Tatra d1nam1kok 
üzemanvagfogyasztását 13 literre csök
ke.1tették, Iétrehozt.ik a Javítóműhelyt 
és a házilag végzett javításokkal a;r, 
l kmre esö önköltséget nagymérték
ben csökken tették. 

A Közlekedésügyi Minisilérium gép
jármüvezetíii a 15.58 l iteres átlag'.o
gyasztást 13.80 l i terre szorították le, 
tehát 2. 18 l iteres csökkentést érlek el . 
Ez a munka dicséretet érdemel és a 
szaktársak öntudatának kifejezője. 

A Teherluvar NV SzigetYári-utcai 
telephelyén Papp Já.1os, Feir Sándor, 
Tóth Géza, Vermes György és Jakab 
István todbb fejlesztik április -4-i fe!
ajánlásukat és _íelaján!'.'tt�k: hogy k:t 
Opei-Blitzet teljesen UJJa':pllen�k. Di
cséretre ,méltó kezdemenyezes, de 
ugyanakkor követendő pé:d� is! 

A Forgács-utcai garnz.s oss�es do!
gozóit és az  üzemi b1zottsagat abbol 

az alkalomból üdYöz.öljük, hogy az 
április 4-re felajá.1lott g�pj.:irmü fel
építését idö előtt befejeztek és az  
egyéni munkaverseny �zerziid,faek 
megkötése komoly arányban íejlödik. 

Az Auté,taxi N\'-nái Frendler Gyula, 
l(o�acs:cs Károly 204 száza;ékos. Gaz
dagcin Gábor 186 ,zá-za:ékos, Berlók 
Kálmán !93 $Zázalékos, Varró Józseí 
188 sz�zalékos 3 havi átlage;edn'�liV<!• 
hez: gratuiálu,1k. a nevezett taxi -gép
jármíi\'czetők a lenti százalél:ra telje
sítették a beYételi ter\'et 3 hónapon 
keresztül. 

Na;t11 József 
munkavers,•nyre 
e�észség\'édelmi 
jarműveze.tőjél 

szaktárs Szentesen 
hi\'ja ki a Jarási 

szolgálat összes 51ép-

Kristó Imre szaktárs ugyancs�k 
Szentese., 0 53 it. tonna km-enkénti 
önköJts,!ggel első Ie,t a Baromíiérlí'
kesítö NV összes g-Spjármiivezeli'íi ki\
tül. Krisió szaktársnak harcos üdvö1.
lelünket küldjük és kimagasló teljesít 
ményéhez gratulálunk. Kristó szak
társ ezen ererlmény�t egy 3.5 ton.,ás 
Bianchi-Die.sel kocsival érte el, amely
ről köztudomású, hogy igen régi 
gvártmánv. 

A Pápai Jst\ián-ulcai garázs vala
mennyi dolgozóját üdvözö'jük április 
4-re tett [eiajaniások te!jesíleséért és 
kiváló munkájukert. Ugyanezen ga
rázs iis.szes rakodómunkását üdvözö:jük 
300-400 száz;aiéhos ererlményűkérl 
Rehák Rab. Tóth, Kántor Pál. Mihálu 
és a többi rakodómunkás elvtársaink 
nagymértékbe,1 eiőmozdilották a 
gyors szállításl 

Szikos, Gulyás, Garabi és Nyem
csák elvtársak a legrosszabb ered 
ménvt nvuitotlák és így géoiármü
vezetö szaktársaink munkáját akadá· 
lvozták. 

Harcos üdvözletünket küldjük a 
Garázsipari NV valamennyi dolgozó-

l
.ának, az április 4-i felajánlások túl
eljes 1tésének, a re.1dért, tisztaságért, 

amelyet legutóbbi látogatásunk alkal
mával tapasztaltunk. 

és készülnek Május 1 megünneplésére 
Felszabadulásunk ötödik éviordu

lóJanak örömünnepere. ápril is -!-re, 
a Belföldi Szál lítmányozási NV fi
zikai és értelmiségi dolgozói lelkes 
felaj{in!ásokat tettek, amelyeket je
lentősen túl  is teljesítettek a fel
adási részlegen. 

A Feladási Osztály h�rom löc-so
portja l(omplexbrigádokat al;ikitolt, 
hogy jó együttműködéssel . előmoz
dítsa a minél  teljesebb eredményt. 

A „K.ossutb"- és „Petöfi"-brigád 
komlexbrigáddá a l akulása után is 
együtt működött Az egylovas kocsi 
normája 45 q ,  a kétlovasé 80 q. A 
felajánlásuk 5 % . volt. E lért ered
mény az egvlm·as kocsinál I 28.3 % , 
a kétlovasn:il 1 -1 1. -! % .  

A harmadik komplex-brigád, a 
,Poschrr János�brigád" c-gylovas 

kocs;nál I I I .8 °m -ot. a kétlovas ko
csinál  1 1 5.5% -ot teljesített. De mi
vel a brigád távoli helyekre végzi 
a fuvarozást, így az eredménye 
ef!yenér(ékünek tekinthető a fenti 
ké brigádéva l .  

A „Szabadság"- és a „F„l,;zn ba
du lás-brigád'' egylovas kocsinál 
f 23.6 % -ot, a kétlovasnál 90 % -ot 
ért el .  

A komplexbrigá<lok irányításá
nál Szutalk.ó Sándor és Völgyi Zol
tán érlek el szakszerű irányításuk
kal kiváló eredményt. A fizikai 
munkások közül legnagyobb egyéni 
teljesítményt ért el Számin József 
I 4:2.5 �o -os, és Folti11yák János 
1 4 1 .8 % -os teljesítménnyel. 

Földeáki akadéko8kodik 

A Belsped Lear!ási Osztályának 
iizikai munkavállalói önhibájukon 
kívül nem tudtak érdemleges kiérté
kelhető eredményt elérni. Nagy h iá
nyossága ennek a részlegnek, 
hogy még mindig krsik a már hiva
ta losan is jóváhagyott mutalószá
mcs norma hevezet?sc. A késlekr
dés miatt a dolgozók joggal emelnek 
ki ,cgást, meri �zeret.iémk már ö,.; 
is  teljesitménybérért dolgnzni. 'em 
ütik a dolgozók a vezetőség této
vázását, de főként nehéz megér,e
niök Földeáki Ferenc nórmakidol
gozó késlekedő magatartását. aki
nek most már haladéktalanul gon
dcskodnia kellene arról, hogy a jó
váhagyott norma a gyakorlatban is 
a lka lmazásra kerüljön. 

A I A Terményforgalmi NV Ujpesti -
z Ön iÖlt8i-Q; le8zállflása rakpart 39 sz. a latti telepén a fizi-

Az összes brigádok állagered- kai dolgozók közül kitünt Szócs l st
ménye tehát az eg) lovas koc,in ál ván zsákoló ! 27 % -os, Mihályi J á-
1 2 1 .2 % ,  a kétlovasnál 1 1 5.60,0 lett. nos kömüves 1 42% 0�. farkas Etel 

Az értelmiségi munkavál la lók kö- zsákvarrónö 1 70 °
0 -os és Csides 

úil Gm1tner István és \f1eisz Ru- Albert magtisztító 1 6 1  °,1 -os ered
dolí vál lalták 8 munkáskáder kikéo- ménnyel. A raktári munkánál ki
zését. ·va !amint az ónkölts�g 3 ío- válóan eredményes munkál végzett 
ri;itra való leszál l ítását. Az önkblt- Karádi Lajos, aki a felméréseknél, 
5eget 2.80 forintra sikerült leszállí- a tapasztalatcserénél és a költség
taniok Vá l la lták még, hogy a ház- vetési táblázatok készítésénél a lkal 
tól -ház_ig s�ál l ítás pozi�!ós_ könyvé_( 1 m�zott elsöizben új, ötletes munka
megsz_u�tet1k s -��7.el ket tisztv1selo modszereket, amelyek kitünően be 
munkaJat takan1ak meg. is váltak· 

Megindult a gépiárműRüzemek között 
a párosve"rseny 

A gépjárrnüköz!ekedésl üzemek, .:a• 
rázs-k � telephe:yek közötti munka• 
,·er$en) ek tárgyalásai meg;ndu!lak. 

Természetesen nagy fele!ös5{get ró 
ez a tény az é:enjáró do:gozókra. 
Sztahiinovistáinknak l egfontosabb fel
adata lesz munkamódszereiket fokoza
t ,san át�. dn i  a dolgozók nagy tifübsé
.rr�nrk1 cktafrd, seg-f1eni ke'I az eim- ra•  
dotlakat. ami a proletárszolidaritást 
ük;éiii vissza. 

Kormányunk rende:eti!eg írja e:ö, 
ho�y a munkamó,'.szerá zdáSco\at dí
jazni kA'l és am0nnyib�n a munkamód
•zedtadás héti n órni e'fog!a:tsig<'n 
tú't0rjed, (:gv 50 forint Jár a munka
m6ds,erátadórak. 

Az üzem�k közötti pár'sver,eíl' ek
nek elő kell mozdítani - a fokozott 
n unk3módHerátadást. igv a z  ö·szes 
r1 lg<'zrík á'tal e'.ért te'iesitmtlnv mea 
ingjrt mut�'ni a versPt1\' tr,·-l1'rsnt. rle 
me�mu!nt1a e(!vhen az  üzeineken h�'.ü' 
3 rln'.gozóknak egymáshoz va!ó \'iszo
'1yát is. 

Me,,.•n�u•t •k , t á rirva':\cnk • •  A n•,;
taxi NV, Teheriuvar NV, Fővárosi 
/\ulob 'H NV között a munkaHrsen" 
tárgyában. 

Az ország 4 Iernagvc,hh l!én'árn,ű
ki:iz!ekedési üzeme kö7.ül •:égre meg le
het állapítani, rr•vik üzem végzi a 
le1,;kiYá'.óbb munkát. 

A versenypontok 

A munkaversenv 3 főpont körül m · 
zog: 

l. At!ag dklus - 2 föiavítás közótl 
megtett ki'ométerek. 

2. Az I kiion,óterre esö összes kö!t
ségek csökkentése. 

3. Az egv kocsira esö munk� napok 
szá'llának nö,·etése. 

Ezekb�n a ponto1,ban megmu•atko
zik az üzem \·a lamennvi do'g-z,\já11ak 
munkája_ a gép iárm11 'avító stakma 
minden ip3ri do!gnzóiának olyan mi
nőségi munkát kel l  nvuitania. hof'V a 
gfpjármii\·ek élettartama meghosszab
b0djon. A gépiárm,ívezelö szak\ársa
ink óvatos, gond ·s, kar�mbo'.okat. sé
riilé��ket k;kiiszöböiő vezetése e'sö
rendü fontossággal bír a munkaverseny 
megnyerésének szemponliából. 

A műszaki értehníséR'fe pedig az a 
feladat hárul, hoi(y fe:színre hozzák a 
meg!évő rejtett tartalékok tekintólves 
mennyiségét. Csökkent&ék az önköltsé
get, tárják fel az indokolallanul ma· 
_[(as rezsiköltségek hrrásait és a leg
messzebbmenő anyagtakarékosságot 
vezessék be. A munkamenet m�gszer
vezése. a szerszám- és anvagk'adás 
n1egi:önnyítése, a bürokrácia, a túlzott 
adminisztráció !eegyszer(isitése , iszonl 
az adm;n;sitr?.tív érte:miséget ái : íl ja  
komo:y feladat e!é, 

A kisebb üzemek Is 
verBenyeznek 

Az üzemek közötti páros, erseny 
nemcsak a 4 ragv \'ái la la t  között jön 
:élre, de létrejön a legkisebb garázsok 
közöit is. 

Az A'lami Autórnlisi:aki l ntrzd ki
hívta az MDP garáz;át. Az OTJ -ga• 
rázs kih'.vta a Fiiszért-gnr�zst, az 
AFORT Balzsam-u.-te:ep kihívta az 
AFORT csepeli telepét, de a Teherfurnr 
NV összes te10pl,e!yei párosyersenyben 
vanl'ak egvmással. 

Az üzemek közötti párosverseny 
a ko:lektív munka\'ersenv kifejezöje. 
F.:mé'.víti a oo' gozók e g\'másh'>z rs a 
munkáhrz való visznnyá és ami al kg• 
ionlosahb körülmény, az  üznmek kö
,c\l lj paros\'er,enrnek nemrsak a ki0r. 
½ékelés •7erinti üzem. de az egész ma• 
gvar nép lesz a nvertese. 

A kni'.ekth• ,·ersenv és eze11 be'(il a 
munkarnóds1.erá adá�i -mozga'.om e'ö�e
gíti a do'.gozrík hérrnek emelkeMs•;t, 
arti�lv hh·en tíikrözi \';s,za az é!et• 
színrnnal állandó eme'ked6sél. 

örömmel állapílott11k meg, hog ' i f!en 
s.ok do'gozó , ásárolt motorkerékpárt, 
házhe!vel, vikkendhárnt és más ol\0an 
ing6 és ingatlan lu'.aidont, ame'vrői 
a régi rendszerben még csak álm :dni 
sem mert. 

Biztosak vagyunk henne. hngv a 
\'crsenvmozgalom fejlődése. a munka
verseny különböző formáinak alka!• 
mazása. így az üzemek közötti pá
rosverseny, - szaktársaink jólétének, 
népi demokratikus ál lemunk megszilár. 
dításának, a béke védelmének lesz az 
alapja. 

Éljen győzesmeink szervező'e, motorj a agyar Dolgozók P , rtja ! 
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A �éke Hívei Világkongresszusa ál
landó bizottsága slockho:mi ü!é&én a 

világ békeszerető népeinek küldöttei 
vettek részt. A tartós béke szilárd tá
masza, a Szovjetunió kü:döltségén kí
vül a Szakszervezeti Világszövetség, 
a nep1 demokratikus országok és a 
kapita :ista államok haladó erőinek 
küldöttei tárgyalták meg az-okat a 
módszereket

„ 
ame:yeknek alka :mazása 

lehetővé teszi az újabb háború meg
akadá!yozását. 

Fagyejev e:vtárs, a szovjet kü:dötl
·ség vezetője beszédében hangsúlyozta, 
hogy a háború megakadályozható az 
imperia'.isták minden mesterkedése el
lenére, mert , . . . .  az egyszerű emberek 
a béke fö támaszai . . .  Az egyszerű 
emberek a nemzeti hagyományok é5 a 
nemzeti függetlenség legjobb őrzői." 

Louis Saillant, a Szakszervezeti 
Világszövetség iőritkára kiemelte: ,,Fel. 
tétlenül swrosabb kapcsolatot kell te· 
remteni a propaganda és a cselekvés 
közöli. E tekililetben a kikötőmunká· 
soktól és tengerészektő! kell példát 
vennünk. A Béke Hívei Mozgalmának 
együtt kell működni a mu!lkásmozga
lommal." 

Joliot Curie, a világhírű francia 
atomkutató, az Allandó Bizottság el
nöke a következőket mondotta: ,,Egyes 
tudósok és tudóscsoportok az USA
ba11, Franciaországban, Angliában és 
más államokban máris kijelclliefték, 
hogy nem hajlandók részt oenni olyan 
munkában, amel11 az atomnerr,ia há
borús felhaszná!ására iránqul." 

A Béke Hívei Vi!ágkong-resszusa 
stockholmi ü!ése meg-állapította, hogy 
a világ-béke megvédhető, ha a béke
szerető do'.g-ozók tevékenyen vesznek 
részt a háborús uszítók elleni küzde
lemben 

A tartó� béke megvédé-,se érdekében 
a Béke Hívei Világkongresszusa 
A!landó Bizottságának stockholmi 
ülése felhívást bocsátott ki a világ 
valameunyi békeszerető népéhez. A 
felhívás a következőképen hangzik: 

1. Az atombomba betlltáséról : 

_Követeljük az atomfegyvernek, mint 
a támadás és az emberek tömeges 
megsemmisítése fegyverének fellétel 
nélküli betiltását és szigorú nemzet
közi ellenőrzés létesítését e határozat 
végrehajtására 

Háborús bűnösnek fogjuk tekinteni 
azt a kormányt, mely elsőként alkal
mazza az atomfegyvert valamelyik 
ország ellen. 

Felhívunk minden becsületes embert 
az egész világon, írja nevét e felhí· 
vás alá. 

2. A Béke Hívei 
II. VIiágkongresszusának 

egybehívásáról : 

Valamennyi becsületes embert fel
szólilunk, jelölje ki képviselőit a Béke 
Hívei II. Kongresszusára, amelyet 
1950. második évnegyedében tartunk 
Olaszországban. 

Felhívással fordulunk valamennyi 
társadalmi és vallásos csoporthoz, a 
kultúra művelőihez és minden becsü
letes emberhez, aki - tekintet nélkül 
arra, milyen nézetet vall a nemzetközi 
feszültség előidéző okokról - aggo
dalmat érez ezzel kapcsolatban és ko
molyan kívánja a népek közötti békés 
viszony helyreállítását. 

A megegyezés elérésének kiinduló· 
pontjaként az atomfegyver betiltását 
javasoljuk és annak a kormánynak 
megbélyegzését, amely elsőként ha,z
nálja az atomfegyvert. 

Az Allandó Bizotiság- ü'.ésének h�tá
rozatait a béke minden igaz híve a 
vi:ág összes országa;ban a legé: 1�n
kebb lámog-atásban részesítette. Ezek a 
határozalok elősegítik a békéért és a 
háborús uszítók e!!en folytatott harc 
további erősödés�! és ú jabb mi! : iókat 
vonnak bele ebbe a küzde:embe. E ha· 
tározalok érte'.mében járnak el a 
Szovjetunióban. mibr a szovjet terü
letre berepülő agresszorokat vissza
űzik; a népi demokratikus országok
ban, hol a termelés eme'.ésével vá:a
szo'.nak az imperia'.isták hidegháború
jára, va!amint a kapitalista á!Jamol, 
d-J!gozói, mikor megtagadják az ame
rikai fegyverszá'. lító hajók kirakodását. 

E határozatok sze::emében a'.akuJtak 

meg a kapilalisla országokban a mun
kahelyi Békcvéde'.mi Bizotlságok tíz
ezrei és írták alá a dolgozók tízmilliói 
a hábJrús uszítók elleni tiltakozó ive
ket 

A Béke Hívei stockholmi értekezle
!�1: hozott határozatok szellemében 
tartja májusban a Szak5zervezeti Vi
:ágszövetség budapesti ülését, mely 
újabb hata'.mas demonstrációja lesz a 
vi :ág szervezett do'.gozóinak a béke 
mellett. 

A világ szervezett dJ !gozói viil!al· 
ják, hogy a Szovjetunió á'.tal vezetett 
békéért fo:yó küzde'.embe bevonják a 
vi'.ág minden békeszerető emberét, 
fajra, nemre, vallásra és vi l_ágnézeli 
kü:önbségre való tekintet né:kti l .  

E harc legaktívabb részvevői az 
egész vi'.ágon a kommunisták, akik 
mindig és mindenütt a legszé!esebb 
néptömegek életbevágó t<rdekeit védik. Fiatal néphadsereqünk hosszú sorokban felvonulö dübörgő tankiait szünni 

nem akaró é} jc11zésset és tapssal üdvözölte áp!"ilis 4-én a doloozó nép 
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t d 1 0 o' ·t szes vasutas dolgozónak. hogy azo
a vasu as par szerveze e e I Q YQSU O g Z I I lwt a feladatokat, amelyeket a Pári, 

Rákosi elvtö.rs és a kormány elé111'• 

feladata .,k- megoldásában :�:t· sikeresen valóóítsák 

ElbL1csúzunk Horváth elvtárstól 
• és tolmácsoljuk a derék vasutas 

Beszélgetés Horváth János elvtárssal, aki betegségéből felgyógyulva �ol�?zók jókívánságait_ és azt _az 
úJ'ból átveszi a politikai osztály vezetését oh_a1 ?,t ,  ho�n Ho�vath �lvt�rs 

Felkerestük Horváth János elv
társat, a Vasulpolitikai Osztály ve
zetőjét a kórházban, ahol hónapok 
óta gondos ápolásban részesítik 
orvosai. Horváth elvtárs súlyos 
betegsége el lenére is  állandóan 
tartotta a kapcsolatot a vasutas 
dolgozókkal és mindenről tudott, 
mindenről tudni akart, ami ezalatt 
az idő alatt az irányítása alatt álló 
vasul területén történt. 

Meg is kérdezzük Horváth elvtár
sat erről. Ezeket mondja :  

- Rendszeresen tájékoztatott a 
Vasutpolitikai Osztály azokról a 
kérdésekről, amelyek most, a vasu
tasok központi problémái. 

- Még a megbetegedésem előtt 
készítettük elő az „500 kilóméte
res'' -mozgalmat, amelyet igen jelen
tős eseménynek tekintek. Az 500-as 
mozgalom jelentőségét elsősorban 
abban [álom, hogy a vasutas dol
gozók, hasonlóan a többi ipari dol
gozókhoz, egyre sikeresebben alkal
maz/lak új ipari sztahánovista 
munkamódszereket. 

Az 500-as mozgalmat - foly
tatja Horváth elvtárs - a Szovjet
unió oasurnsainak tapaszialatai 
alapján szerveztük meg, mint ahogy 
minden téren, így a vasút területén 
is hatalmas segítséget és támoga
tást nyujt számunkra a Szovjelcmió, 
a szovjet ember. Az 500-as mozga
lom megindulásánál a vasulon be
lül is egyre jobban. éleződik az usz
tályharc. Az ellellSég és a befolyá
suk alatt lévő „szakemberek" min
dent elkövetnek - és nem hagyják 
abba , hogy megakadályozzák, 
oagy „bebizonyítsák", hogy a va-

sutnál nem lehet új módszereket al
kalmazni. 

A Párt vezetésével és a Szov
jetunió tapasztalataira támasz
kodva meghiusítjuk az ellen
ség minden kísérletezését és 

aknamunkáját. 

A vasút dolgozót akarják az „500 
kilóméteres"-mozgalmat, az új szta
hánovista munkamódszerek beveze
tését és ezért harcba is szállnak 
minden reakciós próbálkozással 
szemben. 

- Az „500 kilóméteres" -mozga
lom más jelenfÍlsége abban áll, -
folytatta Horváth elvtárs kérdé
sünkre adott válaszát -, hogy már 
eddig is többmi/lió forint JJJ_egtal{a
ritást értünk el; azonkívül moz
donyparkunk hatalmas növelését 
eredményezi. Azokat a szállítási 
feladatokat, amelyek a vasiít elölt 
állnak, nem tudtuk volna sikeresen 
megvalósítani, ha nem alkalmazzuk 
a szovjet vasutasok példája nyo
mán a „2000 tonnás" és az „500 
kilométeres" -mozga/ mat. 

Milyen feladatokat lát a vasutas
ság előtt Horuáth elvtárs a legköze
lebbi időben? - tesszük fel azújabb 
kérdést. 

- A vasut dolgozói elölt, de 
rnindenekelött a vasutas pár/szerve
zetek előtt a legfontosabb feladat a 
pártszervezetek megerősítése a Köz
ponti Vezetőség határozata alapján 

válaszolja Horváth elvtárs, 
majd így folytatja :  - A KözpOl!li 
\fezetösig határozatának legFéle
sebb körben való feldogozása, a 
párszervezetek vezetőségeinek újra-
választása. melynek segítségével 
ütöképesebbé wdjuk tenni pártszer
oezeteinket. 

- A Központi Vezetőség határo-

l 
zatúnak végrehajcúsác óssze kell 
kapcsolni az ellenség elleni harc 
kérdéséoel, a szállítási és termelési 
{e/adatok jobb és gazdaságosabb 

l lebo1u1olításáva/. Ezeket a feladato
fwt a vasutas dolgozók vasutas 
pártszervezetek vezetésével kell, 
hOJ!,!J végrehajtsák és ezeknek a fel-
adatoknak a végrehajtásával segít
sék elő a oascít szocialista átalaku-
Msál 

A Vasú!po!itikai Osztály, mint 
a Pári Központi Veze!őségének 

szerve, 

segíti. támogatja és irányítja a va
sutas pártszervezeteket, a vasut 

1 dolgozóit. eze!eben a feladatokban. 

m1elobb g-yogyulJon 1el .  s egcsz�eg 
vasub.ál lévő kommunisták vezelé- \ ben, ré�i munkabír�sá1:ak teljéb�n.  
séoel - jelentős feladatokat kell vegye at munkateruletet: a Vasut 
megoldaniok, - mondja bucsu - 1 poli tikai O&z:á'.y ve�e�ésé:, , a 
zóul Horváth elvtárs. - Az előt- vasutas dolgozo tomegek 1rany1tása1 . 

A Szakszervez eti Világszövetség 
Elnöksége és Végrehajtó Bizottsága 

május 10-24-ig Budapesten tartja ülését 
A Szakszervezeti Világszövetség szövetség milánói kongresszusa ótu 

Elnöksége rígy döntött, hoa11 május a Szovjetunió által ueutect béketá-
10-24-ig értekezletre hfojc'tk össze bor újabb nagy győzelmeket aratott, 
Budapeste11 a Szakszervezeti Világ- fokozódott a békéért folytatott harc 11 

szövetség kötelékébe tartozn 12 kapitalista országokban, ea11bekap
Nemzetkőzi Szakmai Szőuetség el11ö- cso{ódva u munkásosztály egységé
keit, alelnökeit és tilkárat,. Május ért, a szabadságjogokért, a gazda-
10-18-ig a Szakszervezeci Világszö- sági és szociális követelések kiuivú
velség Elnöksége, május 19-24-ig sáérl folytatott harccal. 
pedig a Világszövetség Vé[!rehajtó A milánói kongresszus útmutatá-
Bizottsága tart ülést Budapesten. sai alapján ebben a harcba11 a Szak-

Nem régen alakuU meg i'víarseille- szervezeti Vi!ágszővetségbe tömörült 
ben a hajósok, dokkmunkások, ma;d szakszervezetek erőteljesen kivet/élt 
utána Bukarestben a szárazföldi és részüket és éles harcot folJJial /ah az 
légi szállítóipari munkások nemzet- imperialistúk mesterkedései eilen. a 
közi szövetsége. Most eljönnek hoz- nemzetközi szakszervezeti mozga
zánk e szövetségek vezetői, de veliik lom egységéért, a munkásosztály 
együtt itt lesznek a nemzetközi ta- árulói, a jobboldali szociáldemn 
nácskozáson több mint húsz orszá[! krata szakadárok ellen. 
szakszervezeteinek képviselői is. kö- Szakmánk dolgozói ezzel a hart
zöttük a Szovjetunió, lí.ína, Hollan- cal hapcsoliltban lapunk hasábja/11 
dia, Ausztrália, a gyarmatuk és több keresztül levélben írtük meg, ho,rw 
más nyugati államból is a haladó azonosícják magukat a Szakszerve
szakszervezetek képviselöi . .A buda- zeti Világszövetség cél/útűzéseivet 
pesti értekezletre meghívást kaptak és küzdelmével. 
egyébként a haladó angol és ameri- Most új feladatok állnak a moz
kai szakszervezetek képviselői is. 

1 
galum előtt. ez az oka annak. hog!f 

Miért ül össze a budapesti világ- Budapesten összeül a Sz. V. érte
értekezlet? A Szakszeruezeti Világ- kezlete. 

A qyatOQsáa után a lovassáa felvonulása ís nagy tapsot váltott ki az Unne-plc5 
közönséqb6J 

Végü l megkérjük Horváth elv
túrsat, hogy üzenjen lapunk o!va- 1 
sóinak, a vasut dolgozóinak. 

- A vasutas dolgozóknak, - a Motorosaink. Qépkocsizóink, tUzérséqUnk felvonulása. Vé:Jefáthatatlan sorokbat1 
özönlenek a dolqozó nép büszkeséqei 

ÉLJEN A SZAKSZER VEZETI VILÁGSZÖVETSÉG, 
A TAR TÓS BÉKE SZILÁRD TÁ.2\;fASZA! 
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�"SZŰK A NORMA . . .  •• 
Válasz Takács László szaktársnak, 

Kedves Takács szaktárs! Leg-
utóbb, mikor az üzemet meg'átogal
lam, arról panaszkojott. hogy szűk 
a norma és az eléri 1 35 százalékot 
kevé!'nek találja. Mert minlahogy 
mondotta: ,.ilyen munkán többet kel
lene elérni" és amint tovább latol
gattuk az  esélyeket, mármint a jobb 
eredmény elérésének esélyeit, kide
rült, hogy bizony sokat kell az  
anyagra várni és az  i s  kiderült, 
hogy sok idöt kell az alkatrészek 
utáni szaladgálással eltölteni. Gyak
ran egy órát is várni kell, amíg az  
elké,zült kocsi próbára indulhat. 

Nem megy ritkaságszámba, hogy 
naponta 3-4 óra így elmegy, amit 
Takács szaktársam várakozással, 
ácsorgással, szaladgá lás•al tölt el. 

Persze. sokkal könnyebb egysze
rűen rávágni, hogy .. szűk a no, ma", 
minthogy azon gondolkozzon az em
ber, hogyan lehelne azt a „lógó 
idöt" munkára felhasználni, hogyan 
l<'hetne jobban megszervezni a mun
kamenetet. 

Hiba van a művezetöben, a mér
nökben, a fele'ös vezetésben. mert 
nem támogatják a dolgozók norma
emelési törekvéseit, de felsorolt még 
Takács szaktársam más panaszokat 
is és aki a laikus fülével hallja eze
ket a panaszokat, csaknem sírva fa
kad, hogy annyi baja, bánata lehet 
egv autószerelönek . . .  

Engedje meg kejves Takács 

szaktársam, hogv emlékeztessem a 
legutóbbi termelési éri kezlelre, ahol 
a nagy plénum elött joga és köte
lessége lett volna kriliklit gyako
rolni, ahol elm<1ndhatta volna a 
munkamenetben c!öfordu!ó hibákat. 
h iányosságokat, a rossz vezetést és 
anyagellálást. De TaMcs szakliír
sam e,t nem telte, séit úgy em!ék
szem, ott sem volt az értekezleten. 
Vajjon mi lehet t-nnek az oka? Hi 
szen Takács szaktársam éppen úgy 
tulajdonosa annak az üzemnek, 
mint a többi dolgozó. Epp�n úgy 
elmondhatta volna a kritikáját, mint 
ahogy a többi szaktársa tette. Fel
kereshetné a műhe!ybizo*�g titká
rát is és e�üttes megbeszélés alap
ján küszöbéilhetnék ki a h ibákat, de 
Takács szaktársam ezt sem teszi. . .  

Es vajjon a 1 37 százalikos nor
mát szűknek lehet-e mondani? Az 
a véleményem, hoizy nem, de egész 
biztos vagyok abban, hogv ha a 
munkaidőt nem sét.ilássnl tölti el, 
a 1 37 száza lékol 200. sőt 300 szá
zalékra is föl lehet emelni. 

Engedje meg, hC1cry megemlítsem 
Kása Benedek szaktársat, aki 
ug ·anazon üzem zere:éije és 485 
száza lékot ért el. Kupi József szak
társai, aki 297 százalékot ért el, 
Banszki, Tatai. Sza/uí, Simon szak
társakat. akik közel 300 százalékra 
teljesítették a normát. 

Az asszony többet keres 
Mármint a kedves felesége, mert 

ahogy mondotta, a felesége 850.
forintot, Takács zaktárs pedig csak 
750.- forintot tud megkeresni. 

Tudom, hogy ez a tény bántja Ta

kács szaktársam h iúságát, mert 
nl'm veszi észre, hogy megváltozott 
vi liigban élünk, ahol a nök egyen
jogúak és azt gondolja magában :  
„én vagyok az ember, én  vagyok a 
férfi és mégis az asszony keres töb
bet.". 

Nem tudom, kérdezte-e már a fe. 
leségét, hog · ő hány órát tölt el 
felesleges járkálással ,  vagy kér
dezte-e Wle, hogy hogyan küszöböli 
ki munkájából a felesleges idöve3z. 
teséget. Gyakorol-e kritikát és ön
kritikát a termelési értekezleten? 

Ugy-e, hogy mindezeket nem kér
dezte meg. mert a 1 37 százalék lé
nyén kívül nem lát semmit, mert 
nem akarja azokat a jogokat gya
konlni. amelyeket a proletárdikta
túra biztosított magának, me:-t fele
ségét sem egyenlő félnek tekinti és 
:,zégyen tiile tanácsot kérni. 

Nem érez bizalmat az iib. és a 
helyi pártszervezet iránt, akikkel 
közösen együtt ,jolgozva, megold
hatnák a problémákat. 

Gondolkozzon ezeken a nehéz 
kérdéseken, kedves Takács szaktárs, 
kérdezze meg kedves élete párjat is. 

Gyakoroljon kíméletlen kritikát 
mindazok felé, akik akadályozzák a 
maga munkáját. 

Be�zé!jen az üzemi bizottsággal, 
a párlszervezellel, a vál lalatvezető
vel, ha mindezt megteszi, ha legyűri 
az akadálvokat l'S ezen kcre�ztiil 
emelkedik· a fizetése, többé nem fog 
abból kiindulni, hogy „szűk a 
norma". 

Remélem nem harag�zik meg. 
amiért így őszintén. nyiltan a szak
lapunkban foglalkozom a m�ga 
ügyével, de levelem nemcsak ma
gának szól Takács elvtárs, hanem 
min-fazoknak a Tak,íc.,oknak. akik 
csak abból tudnak kiindulni, hogy 
szűk a norma, mert szűk nr,rma 
nincs. Takács szaktárs és öntuda
tos munkás előtt, jó szakember elöl! 
nem is lesz soha !  

Söt ezek után ml:g Takács szak
társam előtt is ismeretlen lesz a 
szűk norma foga lma. En bízok ab
ban, hogy Takács szaktárs kiváló, 
jó szakember, öntudatos do!Q"ozó, 
aki nem retten vissza a kiizdelem
től és harctól, de ;iznn az úton, 
amelyet mutnltam. el indul a maga
sabb norma �s az ezzel járó maga
sabb fizetés felé. 

Szaklársi üdvözlefül :  
Virág Rezsö 

FÜLLER LAJOS HEGESZTŐ 

á p r · l i s 4 - i g  b e f e · e z t e  
f é l é v e s  t e r v é t  

A Teherluvar NV hegesztöi i gen 
gyakran a !egkényesebb szakmai kér
dések elé vannak á l l ítva. 

A mej!rcpcdt, vagy eltörölt aulóal-
1,-afrészek hegésztését kell mego!dani�k 
,:, tudnirnló, hogy a kü"önbözö össze
tételü yas- és acélanyagok különbözö 
hólokon deformálódnak. 

Minden ilyen esetben attól függ a 

hegesztés sikere, hOll"Y vajjon maga a 
he2"esztö tisztában van-e a kü.önbözö 
anyag-ok tulajdonságaival, mert a túl
meleg-itésnél elveszti az anyag a tar
tósságát, vagy eredeti formáját, tehát 
sc:ei lessé válik. 

Gépjárműparkunk tekintélyes rés�e 
olyan gépjármüvekböl á,I. amelyekhez 
alkatrészeket kapni nem tudunk. Ezért 
lesznek lelbecsü,hetetlen szo:gálatol 
hegeszlőink népi demokrác_iánknak, 
mert jó munkájukkal a le2kenyesebb 
hegesztési problémákat is me20'.dják, 
igy még az arnltabb kocsik is forga
lomban tarthatók. 

Fü.iler Lajos müvezetö elvlársn�k 
nemcsak az az érdeme, hogy a munka! 
helyesen és jó: i rányí.ja, de a ko�pli
ká:tabb anrag kat ��ga hegeszti , és 
az álta!a vezetett muhelyben a csucs
eredménvt ő éri el . 

Az e:�ú'.t héten 673 százalékra h•'.
je,.ílette a normát és mivel kissé ké-

te!kedtünk ebben az eredményben, 
személyesen győződtünk meg ennek 
valódiságáról. 

Fül !er Lajos szaktárs nem örzi t i 
tokként tudását, hanem a műhelye 
ös.szes do!gozójának átadJa szakmai 
tapaszta:atait, ebböi adódik, hogy az 
e:múlt héten a mühe/11 400 százalékra 
teljesítette a 1wr,11át áila[!osa11. 

Fü/ler Lajos tervszerűen do!gozik 
és tervét nemcsak te!jesiti, de nagy
mértékben túl is teljesíti. Igaz ugyan, 
hogy a Teherluvar NV-nél ula ván}O· 
zott idöhöz alakul a norma. de ezt az 
idöt az országos átlagból vbzonyitot
lák a műhelyre. 

Fü/ler szaktárs az adott időre iói 
gazdá!kodott. Számos újitásán, ész
�zeríisitésén keresztül e:érle, hogy áp
riiis 4-ig befejezte féléves teruél. ön
ként aján!k zott arra. hogy a meg
<,zervezendö sztahánovista heg�szfö
i�kola hal lgatóit mind e!mé:eli, mind 
gyakor!ati téren oktatni fogja. 

Ellogad1a Rieger művezető elvtárs 
versenykihívását, merl mint ahogy 
mondja: erinek a \·ersenynek is a ma• 
gyar nép lesz az igazi nyerle,e! 

Munkatársai szeretik Fúder szak
társat bár mindig szigorú. de i gazsá-
1ros és szívesen tanít minden dolg.zót. 

1 942 ápri l is 25. 

rllem /eúj.tünk . . .  
1 942 ápril is 25-én a dühödt reak

ció támadást intézett a munkásosz
tály el !Pn. Dühük ekkor a szervezett 
dolgozók, ígv a Közlekedési Szak
szervezet ellen i s  i rányult, mely 
egyre izmosodci, fcj!éidő mozgalma 
mindjobban terjesztette a szocializ
mus eszméit. 

Ezen a napon vonultatták be Tá
piósiilyre és Pestszentlőrincre kü
lön !eg�s hünletösz�zadokhoz azokat 
a BSZI<RT-dolgozókat, akik a fej
lődő szakszervezeti mozgalom irá
nyítói voltak. 

A családjuktól. a mozgalomtól el
szakított bevonulók nagyon sokan 
voltak. de igen kevesen tértek visz
sza közülük . . .  

Murai és pribékjei válogal<1!t ke
gyel!enkedésekkel puszlilolták a 
munkásosztály legjobb, legharco
sabb fiait a 7érl, hogy az ú ri M�
gyarország roskatag épületét ideig
órá ig még fenntartsák. 

A bevonu ltatottak a szenvedések, 
kínzások le nem írható során men
tek keresztül, de eröt adott nekik a 
swcialisla eszme. Az a tudat. hogy 
ki;ze!ef! a febzabadu·ás és ezt ke
let fe'öl, a világ leg<'1s5 hadserege, 
a Szovjetunió Vörös Hadserege 
hozza. Fokozta erejüket a munkás
osz!á ly a lkotó erejének tud2ta. az 
e,!ységes munkásrnozga lomban va!ó 
bizakorlás, az a tu-jat, hogy a fasiz
mus végóráit éli .  

V<'zette és erősítette öntudatukat 
a Párt. a marxi-len1ni eszme, me
lvért ha kellett, az életüket adták, 
de a P ártot, az  eszmét nem hagy
ták el. 

Felszabadulásunkat márt írjaink 
nem érték meg. mert a fasiszta p ri 
békek kiollott:ík nemes életüket. Dc 
emlék,ik örökké él és élni fog kö
zöttünk. Minden évben, így ez év 
ápril is 23-án is megemlékezünk be
vonulá uk napjáról. Nem gvászo:ni 
jövünk össze. hanem biiszkén emlé
kezünk meg höseinkr,11, akiknek 
példamutat:isa ad erőt az imperia
l isták elleni harcra és seg-,t meg
valósítani azt, amiért ők az életü
ket adták: a szocial izmust. 

Íg:i· dolgozik 
.i: 'ika :míín•zefő eh-társ 

a Dóz'-in G:i örgy 
főmííh«"lyhen 

Müveze!öi értekezlet február végén. 
A hangulat lelkes. hi zen ápri l is 
4-röl van szó. Nika elvtárs. az asz
talos-szerelömiiheiy ,·ezetöje kér szót. 
H3lk, de hat.írozotf hanl?°on k�zd be
szélni a t\\iskok részére tervbevett 
9 kocsiról. - Július l -re kapn,ík meg 
M!skok dolgozói, éle ezt az idöt meg
rö, idíthetjük. Ajánljuk ki felszaba
dulásunk dicsö ünnepére, április 
1.-ére . . .  

Szavait egyhangú örömmel fogad
ják. A feladat nagyszerű és egvetlen 
percet sem szabad elvesztegetni d 
drága idöböl Kezdjünk hozzá! 

,iprilis 3. Sikerült! A kocsik a fő
mühely ud\·arán ál lnak, őröm végíg
nézn� rajtuk. �ag}og a festésük, �gé
szen újjászülettek, mintha ök is ün
nepelnének. ünnepelnék a lelszab1du
lás, a munka diadalát. Nika elvtárs
sal beszélgetünk arról, hogyan sike
rült az, ami szinte lehetetlennek lát
szott. 

- A legfonlosab az - mond;a 
Nika elvtárs - hog-y minden dolgozó 
tisztán !álla a nagy célt és azt, hogv 
sikeriilnie kell . . .  Lelkesen láttak 
hozzá a munka efökészitéséhez. Min
dennap még a munkaidö megkezdése 
elölt megbeszéltfk egymás közölt. 
melyikük hol dolgozik és hol tudja 
legjobban érvénvesíteni tud:1�áf? . . .  

A íöműhclyben még al ig volt példa 
ilven tökéletes munkamegszervezésre. 
.ti." ne'1ézségek sem ,ették el kedvü
ket és lelkesedésüket. 

A kerékpárok nem érkeztek meg 
idöben. Segítségül jött a Párt és az 
OB s ígv a kerékpár megjött. Az 
utolsó kél kocsi ál lapota úgy lát
szott, hogy keresztiilhúzza a legszebb 
,•ál lalkozást. Sokkal több időt vettek 
ioénybe, mini számították. de a fé
ni·ezők rohammunkája behozta ezt is. 

- Szó,·al így történt - mondja 
·"-'ika elvtárs. - A Párt, az OB. a mű, 
hely,·ezelöség segített, mi  akartuk és 
meglelt Arról az aggódásróf, gondos
kodásról. láza izgalomról nem be
szél, amit kiálltak. De szóra sem ér
demes . . .  

Tanultunk tölük! Tanultunk lelke
sedést, munkamegszervezést és a 
munka diadalmas győzelmét. !gy k_ell 
dolgozni. így kell elvtársak, szoc1a
hzmust építeni! 

iUega .loftu. ldvQU. �� '"űue"t3 

munkaverseny-felhívása 
Rieger Lajos elvtárs, az Autotaxi 

NV kiváló müvczetöje levelet intté
zett szaksz •rvezetünkhöz, me!yni>k 
értelmében kihívta a Teherfuvar NV, 
MA\'AUT. Fővárosi Autóbusz üzem 
összes míivczctőit munkaversenyre. 

Rieger szaktárs a köveikezöket 
vállalta: 

l .  A reg-ie-költségek 10 százalé
kos csökkentést. 

2. A fődarabok élettartamának 
emelé�ét, amely a gépjárművek 
élettartamában kell, hogy meg
mutaíi<ozzon. 

3. A míihelv dolgozóinak 50 szá
zalékát egyén·i versenybe szervezi. 

4. 200 százalékon felül i  teljesít
mén}i ketten, a többiek 1 50 felett 
fogna k  teljesíteni. 

Vállalja az eredmények elérésé
hez szükséges műhely átszervezé
sét. 

Rieger szaktárs versenyfelh ívásá
hoz az Autotaxi NV 10 művezetője 
csatlakozott. 

Reméljük. hogy a Tehcrfuvar NY, 
MAVAUT és a Fö\·árosi Autohusz 
üzem miivezetéii nem térnek ki a 
felhívás elöl és szakszervezetünket 
értesítik a versenrhez való c�atla
kozásukról, ugyanakkor jelöljék 
meg, mit kívánnak vállalni.  

Itt hívjuk fel az il letékes üzemi 
bizottság titkárait és termelési fele
löseit, hozzanak létre egy közös ki
értékelő bizottságot, amely a müve
zetö elvtársak munkaversenyét ki
értékeli. 

Szakszervezetünk vándorzászlót 
a lapít, amely vándorzászlót a leg
jobb eredményi elért művezető 
kapná meg. Amennyiben három hó
napon keresztül azonos művezetö 
nveri a versenyt, a vándorzászlót 
ö;ök tulajdonába megy át. 

Szakszervezetünk várja a műve
zető elvtársak válaszát. 

Gépjármüuezetök Szakszeruezete. 

A kievi szovjet dolgozók tapasztalata it 
használtuk fel 100.000 kilométeres 

mozga lmunk elindításánál 
Felszabadulásunk óta ugyszól

ván iclbecsülhetetlen eredményeket 
értünk el a közlekedés terén. Ko
molv eredményekről �zámolhatunk 
be ; háború során súlvosa,n megron
gált vasúti berendezések és gördülö 
eszközök helrreállitása, pótlása, sőt 
fejlesztése terén, de nagy eredmé
nyek mutatkoznak a közúti közleke
dés fejlöd�sénél is. 

Harcainkban élenjáró P ártunk -
az újjál\pílt!s munkájának már az 
első óráiban - mint feladataink 
súlypontJát jelölte meg a közleke
dési apparátus helyreállítását. Azóta 
iit év telt cl és eltüntettük a h áború 
okozta sebl'ket, helyreál lítottuk or
szágunk közlekedését, sőt nem egy 
területen korszeriibhé tettük azt, 
mint a háború eléitt volt. 

Különösen nagyot fejlödölt az  
'.ltttobusz közlekedés. Felszabadulás 
után, a semmibéi! el indulva, ma 
már túlszá rnyaltuk az 1 938-as ko
csipark létszámát. Az „uri v i lág
ban" ezek a jármüvek föleg a vá
ros szívében futottak keresztül-ka
sul és C'ak egy-két járat érintette a 
külvárosokat. Ma autóbusz járat 
kapcsolja be a főváros vérkeringé
sébe a külvárosok nagy többségé
nek legtávolabb eső pontját is. A 
multhoz viszom ítva olcsó már ez a 

közlekedés és "tekintélyes számban 
veszik igénybe a gyárak, üzemek 
dolgozói is. 

A FAJ(V dolgozói most arra vet
fl'k az irám t. hogy fokozottabban 
segítsék elő . jó munkájukkal a ko
csipark á l landó emelkedését. Ezt 
.ijánlotlák fel ápr. 4-e, felszabadu
lásunk nagy ünnepének tiszteletére. 
Fellwsz11á/t•a a Szot•jelunió lapasz
/a{alait, a motorszakma kieui dol
gozóinak p,Hdciján indították el a 
(00.000 kilométeres mozgalmat. 

Voltak ugyan már nálun_k ezt 
mcge!éizően is más üzemeknel h�
sonló próbálkozások, de azokból 
mée- hiányzott a tervszerűség és a 
tudománvos a lap 

Soh akadály 
A FAJ(\' üzemi vezelösége ha

marosan magáévá tette dolgozói 
nagy lelkP edését és ráál l ilotta 
mind műszaki, mind adminisztra
tlv aparátusát a mozgalom elvi és 
anyagi e!öfeltételeinek biztosítására. 

Konkréten lefektetett tervek alap
ján indult el meglehetéisen széles 
alapokon a verseny. Aprilis l -én 
eavmásután futottak ki a verseny
b;� rész!vevö vörös ötágú csillag
gal jelzett kocsik a Fürst és Récsei 
�arázsok kapuin. 

Sok nehézséget és maradiságot 
kelleit leküzdeni a verseny beindu
lása elölt, de Pártunk iránymuta
tásával és a Közlekedési Szakszer
vezet támogatásával ez is sikerült. 
'\/ehéz volna most pontosan felmérni 
ennek a mozgalomnak a jövőbeni 
eredményeit, annyi azonban bizo
nvrJs, hogy egy újabb halárköt je
lent a közúti közlekedés fejlődésé
nek történetében. 

Lényege, hogy a gondos kezelés
sel, észszerű vezetéssel az egyes 
lörzsegységeknek élettartamát meg
hosszabitsa és a motorcserét 60.000 
km. helvctt 1 00.000 km. után, vagy 
még később kelljen eszközölni.  Ki
<!rtékelés6nél figyelembe veszik az . 
üzemanyag-fogyasztást és a for
galmi �zolgálatban eltöltött munka 
minéiségét is. 

A versenyben résztvevö brigádok 
vertikális összetételűek, vagyis tag
jai a gépkocsivezetők, kalauzok és 
garázsszerelők. I lyen körülmények 
között ez a mozgalom hozzá fog já
rulni ahhoz is, hogy megjavuljon a 
viszony a műszaki és a forgalmi 
dolgozók között, mert csak egymás 
munkáját segítve, támogatva tud
nak majd jó, kimagasló eredménye
ket felmutatni. 

A dolgosók g,-ősneh 
A dolgozók jó munkájának ered

ménye mutatkozni fog a bérekben 
is. Az ezzel kapcsolatos premizá
lás progresszív a lapon fog emel
kedni. Fokozatosan érvényesül te
hát a szocialista bérezés alaptétele, 
hogy mindenki a végzett munkájá
nak a ránvában részesedik a ter
melt javakból. 

l(étségle!en azonban, hogy ez a 
mozgalom javát szolgálja majd az  
egész dolgozó magvar népnek. mert 
nyersanyag, üzemanyag és munka
idéi megtakarítást fog jelenteni. 
Ezen túlmenően pedig hozzá fog 
járulni ahhoz is, hogy megjm:1u!jori 
a uiszony a forgalmi dolgozók és a 
urazóközö11ség kózötl . 

A 1 00.000 ki lóméteres mozgalom 
megindításával nem vitás. hogy a 
FAKV jó a lapokra hel) ezle az  
üzemben a munkaversenymozgal
mat. sőt megteremtette az  előfelté
teleit ezen a teriileten is a Sztahá. 
nov-mozgalom kibontakozásának. 

Pető Géza 

Fell■frá<i 
a gépjármű-.·czdőkhöz ! 

Mindazok a gépjárművezetők, akik
nek jogosítványa 1 949. évi január hó 

elötti idöhöl van k�ltczve és akik 
szakmásítás céljából a Gépjármíiveze· 
tök Szakszervezetén�I czideig nem Je• 
lcntkeztek, jelentkezési kötelezettsé
güknek május hó 3 l ·ig eleget tehet• 
nck. Ezen időponton túli jelentkezés 
nem vehctö figyelembe. 

A Gl:.PJARMOVEZETOK 
SZAKSZERVEZETE 

A ,.Boldog aratás" e. szovjet film
uígjálék szinkronizálási munkálatai 
már meginduUak. A lürlé11et egy 
kolhozban játszódik, melynek ételét 
alaposan felkauarja egy fiatal szou
jet újságíró11önek a helyi lapban 
írott cikke. A cikk nyamán számos 
félreértés és eUenlmo11dás tisztázó
dik, a kolhoz munkája mélJ eredmé
flljesebbé uá/ik. A uidám film szin• 
kronrendezöje: Gertler Viktor. 
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A Közlekedés és Postaügyi Minisz
térium a sztahánovista mozgalomnak 
az autóforgalomban való kiszélesítése 
érdekében, értekezletre h i vla össze a 
gépkocsiforgalom és míiszak sztahá
novistáit, élmunkásait és vállalatveze, 
töit. Az értekezletei a MAVAUT' 
Sztálin-téri dísztermében tartották 
meg. 

Seres Tibor föosztályuezető nyitotta, 
meg az ülést. Bevezetőjében meg!Jalá
rozta az értekezlet tárgyát: a rról kell 
beszélnünk, hogy vajjon lehetnek-e 
sztahánovisták az autóforgalomban. 
Mi már tudjuk hogy igen, de ezt tuda
tosítani kel l  az egész országban. Az 
alapfeltétele annak, hogy mozgalmunk 
tömegmozga lommá váljék a nyilt, 
őszinte beszéd. Fel kell vetnünk min
den hibát, tisztázni kell minden ne
hézséget, akár a Minisztérium, akár a 
vállalatvezetés, akár a dolgozók ré
széről elkövetett hibákról van szó. 
Vannak hibák és nehé;ségek, amelye
ket pil ianAtnyilag nem tudunk még 
megoldani, pl. hogy hazánkban kb. 
1000 íéle gépkocsi van forgalomban. 
Azokról a nehézségekról kell azonban 
beszélni, amelyek már ma is kiküszö
bölhetők. Hozwnk olyan határozato
kat, melyekkel olcsóbb és jobb közle
kedést biztosítunk és ezzel meggyor
sítjuk a szocialista hazánk építését. 

Prieszol államtitkár beszéde 

Országos értekezleten tárgyalták � 
a gépiárművezetők � 
a 1 00.000 kilométeres mozgalom 
kiteriesztését 

Szovjet Ha dseregnek köszönhetjük. A autobusz és ma már a fővárosban ha- valahányszor vezetés közben az a kér
felszabadulás óta még nem tel t  el vonta 7 mil lió jegyet adunk ki. Ennek dés, hogy lassítsak-e, vagy elözzek, 
egy nap sem, amikor ne éreztük volna a teljesítménynek fokoz-ása csak úgy \'agy ha a forgalom biztonsága tigy 
a Szovjetunió önzetlen segítségét. A biztosítható. ha a gépkocsivezető és kívánja, megálljak-e, vagy sem, min
Szovjetuniónak köszönhetjük és a kalauz együtt dolgozik . den esetben a biztonságosabb megol
Szovjetunió 32 esztendős tapaszta l atai - AKV dol gozói hazánk felszabadítá- dá<. t választom, tehát lassíto1< és nem 
nak, hogy bátran nekimdulhatunk sának ünnepére &O gépkocsim! bein- előzök és szüksél!' esetén pedil!' meg-
1 00.000 km-es mozgalmunk megvaló- clítják a 1 00.000 km-es mozgalmat. ál lol(. 
sításának. Mögöttünk ál l i :-ánymutatá- Zentai József a MAVAUT élmunkás Schmidt Judit a Közlekedési Mlnisz-
sával és segitségé,·el a mi nagy Pár- kocsivezetője szakszerű előadást tar- !érium szakosztályvezetője  a munka 
tunk, a Magyar Dolgozók Pártja és lo\t arról , hogy miképpen tudta elérni jobb kiépítéséről érlekezcik  és a követ
annak bölcs vezetője, Rákosi elvtárs. igen magas teljesítmér>yét. A 1 00.000 kezöket mondja: 
Ennyi segítség birtokában bátran és km-es mozgalom már kb. 2 éve tart a A Közekedésüin<i Minisztérium dol
lel kesen láthatunk munkához és rövid MAVAUT-nál, ennek eredménye, hogy gozói meglgé:- ik, hogy minden akaidőn belül az országban mindenki a eddig már J2 gépkocsivezető százezer dályt és neh�zséget. mely a sztaháno-1 00.000 km-es mozgalomról fog be- km-en feiül teljesített és Pártunk fel- vista mozgalom út jában áll, segíszélni. Munkásszívem egész melegével szólítására újabb 50 gépkorsivezető tünk elhárítani és Bebrits miniszter 
kívánom, hogy az  elvtársak msi napon csatlakozott a mozgalomhoz. 3 lenge• elvtárs iránymutatása szerint munkáninduló kezdeményezése sok sikerrel és Iyes Mercedes Benz 60 személyes auto- kat ezen a vonalon jobban fogjuk kieredménnyel járjon a szocializmus bu$szal járok, amely már a /1\AVAUT- építeni.  A Minisztériumba állandóan megvalósítása érdekében. hoz is használt állapotban került. Ed- futnak be kérelmek a munkásjáratok Tóth Béla, a Gépjárművezetők Szak- dig már 270.000 km-1 teliesítettem. szaporítása érdekében. Ha a Sztahászen·ezetének főtitkára a kö,etkezőket Ez id őa!att a kocsim 1 80.000 km-nél nov-mozgalom eredményeképpen csak mondja :  a munkaversenymozgalomnak 11a gyJ·a\· ·1ta· st kapott, de ezenk'1vu" I  a 3-4 . . . . t t ' ll 'th t k b · Pr'·es•ol Jo'•sef a'lla1t1litka'r a ke"rde·s 1 · kb 1 · 1 · d 1 · k · u1 1ara o a I a un e e$ na• , ' 1azan · an Ya o e m u asa or 8 gep- rendes J,arbantarta· s·1 munka· 1 atol,to· 1  el- ' " 600 k "  1 b ' nya· ssz 1 J)oll·t1· 1. a1· "onat},oza· sa 1·ról beszél. A 1 · t ··k t · 1 1 1 állt k ' • ' pon,a 0- mun assa , a a " • · cocs1veze o anacs:a anu a a tel<'1ntve, egyé. b  1·ay ·1ta· sra nem vo'1t t d 1 t"bbet s a· 1 1 ·tan· munkahelye·re sztálini műszak idején bontakozott ki 1 1 b p · t k · · u un< 0 z 1 1 , 

3 Sttahánov-mozaalom hazánkban, de 
mozga omma szem en. ar un  iranv:. szükség. E teljesítményt úgy értem el, már jó munkát végez.tünk. A gépkocsi-

az ápril i s  4.j feiaJ·ánl ásoknál hata!- mutatása és a szakszervezet nevelo hogy gépkocsimat a szerelőkkel együtt vezetó!{et és kalauzokat ura kérem, 
mas méreteket öltött. A dol gozók szé-
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versent bákat azonnal kijaYítottam, a napi és esetleges mef.változtatására, hiszen ők en. gep ocs1veze o a e yes es :,et1· re•11· z1·o·na· 1 tevőlegesen ko"zremű- k k'k rgalmat leg1'obban isme a· pr1·11·s 4-1· fela ·1a· nla· saikat. Sikerünk d · k " ki I h t I azo • a 1 · a O • gaz asagos mun aju rn a a mas ködtem és minden egyes 1·avitást ma- ik. alapJ·a, hogy dolgozó népünk nemcsak 0·sszege' ·et tud11ai< meatal·ar·,ta11·, nem r 

" ' " ' · g_ :;m eilenőriztem. Különös gondot for-megértetle a munkához való viszonya zetgazdaságunk számára. dí!ottam az olajozásra, az üzemanyag A gyakori áthelyezés 
megvá ltoztatásának szükségességét, de A 1 00.000 km-cs mozgalmat szak- és szíírőszerkezetek tisztántartására. káros a mozgalomra ezt ténylegesen végre is hajtotta. A szervezetünk régi tagja, Morsícs Fe-
doll!'ozók a maguk kezdeményezésével renc indította el, aki mint gép.iármií- Hidasi György, a MAVAUT \'ezér- Virág Rezső, a Gépjárművezetők 
szervezték át munkájukat. tették racio- vezető müködik a Nvomda. és Papir- igazgalrija kijelenti, hogy április 4-re Szaks.zervezetéből. A Szovjetunió ta
na!isabbá a termelést és halomra dön- ipari Szakszen·ezetnél, 1 100-as Skoda be•:ezetik az üzemanyagmesrtakaritási paszctalatainak felhasználásával, Pár-
tötték a régi elavult technikai normá- gyártmányú autó.iával .  Versenvre hívta jutalékot. tunk iránymutatásával az egyéni mun-
kat. A köziekeáés terén azonban vol- ki az ország val amennyi gépjármú- A „Mávaut" vállalása kaverseny kiszélesítésével, napról-nap-
tak hiányosságok. Az osztályellensCg vezetőjét olymódon, hogv kocsijával ra növekszik a sztahánovistáink száma 
- különösen a vasútnál -. igyeke- 100.000 km-t vagy még többet log 

K.m•ács Gyula MA\' Al"T gépkocsi- ts és ennek eredménye az, hogy a szo-

Szovjetunió világ,1irü iparának nagy
;;zerü eredményei ezek a kocsik. Falu
járásra is felhasználtuk őket és így 
a dolgozó parasztság közvetlenül is
merkedhetett meg a szovj et ipar újabb 
eredményeivel. Mi, akiket az a k!tün
tetés ért, hogy ezekkel a kocsikkal 
járhatunk, vállaljuk. hogy 150 ezer 
km-t teszünk meg főda rabiavítás nél
kül, üzemanyag fogyasztásunkat 3 szá
zalékkal csökkentjük és minden igye
kezetünkkel azon leszünk, hog-y mél
tók Jegyünk a gépkocsikat gyártó szov
jet dol gozókhoz. 

Sebes László, az Autótaxi NV veze
tő; e ezt mondja: Az Autóiaxi NV tel
jEs lelkesedéssel csatlakozik a mozga
iomhoz. A mi vezetőink még nem érték 
el a 100.000 km-es teljesítményt, de 
rajta leszünk, hogy ebben a mozga
lomban is minél többen vegyenek 
részt. Javasolom, hogy azok a gép
kocsivezetők, akik a mozgalomban 
eredményeket érnek el, jutalomban ré
szesüljenek. Az á!1!eluk megtakarított 
összegből egy bizonyos si:cázalék köz
vetlen Yisszatérítésre irányoztassék 
elő. Vá llal atunknál a.zt i l leti meg a 
sztahánovísta név, ald tervét 1 80 szá
zalékban teljesíti. Igyekezni iogunk 
minden segítséget megadni annak ér
dekében, hogy iffen sokan nyerhessék 
el ezt a kitünteto címet. 

Takács lsfoán, Autóta,ci KV gép
kocsh·ezetö. Rossz ú ton c.sökkente!t 
sebesséizqel haladjunk, kerül jük ki az 
úthibákat. Ha láiJuk, hogy a kőzJeke, 
dési lámpa tilosat jelez., fékezziink még 
idejében. Közlekedésrendészetü•·', nagy 
segítséget nyujt a gépkocsivez"t :íknek 
munkájukban, viszonozzuk ezt foko
zott teljesítménnyel .  

Bi.nét Eua, Autótaxi NV gépkocsi
vezető. A tőkések a gépjármüvezetői 
szakmában nem a lkalmaztak női mun
kaerőt. Népi demokráciánk alkotmánya 
a zonban itt is biztosította egyenjogú• 
ságunkat. Sok aka dályt kellett !e
győrnünk, biulmatlanok voltak a 

szaktársak és bizalmatlan volt az 
utazó közönség is. Hiszen azelőtt csak 
úri mulatság volt, ha egy nő autót ve
zetett. A bizalmatlanság leküzdésének 

legjobb módja, tudásunk tökéletesíté
se. A 100.000 km-es mozgalomban én 
i s  részt kívánok venni, hogy bebizo
nvíthassam, hogy a női gépkocsiveze
tők semmivel sem mara dnak el a szo
cialista építés munkájában. 

zett m inden erő,·el megakadályozni a nag-yjavítás nélkül teljesíteni. A fel- vezető szintén szaktanáccsal szol- ciális juttatások megnövekedése mel 
munkások forradalmi lendületét es hívás visszhan!j'jaként már száma,; gált. Vállalatunk gépkocsivezetőinek fett gépkocsi\'ezetőink órabére 1 .30-ról 
kezdeményezését. Ragaszkodtak el- csatlakozási bejelent•'� .Srkezett szak- nevében csatlakozom Hidasi elvtárs 2.80 Ft-ra emel kedett. A vállalatok ve
avult normákhoz, törvényekre, szaba- szervezetünkhöz Ú!n' Budapestről, mint javaslataihoz. Vállaljuk: tetőlnek m inden erejükkel e mozgalom 
tyokra hivat)<ozva igyekeztek meggá- ,idékröl. 1. Hogv kocsiiainkat, különösen a Kiszélesítéséért kel l  dolgozniok. Szün-
tolni a közlekedés dolgozoinak !orra- Az értekezlet résztvevőinek a fel- motort és alvázat. ál landóan tisztán tessék meg a gépkocsivezetők gyakori A Párt segit bennünket dalmi kezdeményezését. Ezt az álla�- adata. kivinni dolgozólársaink körébe tart juk. hogy azokon a legkisebb hi- áthelyezését és cserélgetését, mert ez 
pontot maguk a dolgozók döntöttek a mozga lom értelmét és célját. Ha ez! bak is eszrevehetők legyenek. a S1.tahánov-mozgalom [eji6désének Seres Tibor főosztályvezető a to
meg a szocializmus építése iránti szc- a munkát jól vegezzük. úgy nagy ösz- 2. A gázolajos l<ocsii<nál, de benzin- komoly akadálya. Mire egy gépkocsi- vábbíakban még a következőket mond
retettel , a munkásosztályhoz való , a- szegekkel járulhatunk hozzá az ötéves üzemüeknél is a le\•egó, a kenő. és rezető kocs'Ját megs.zokta és rendbe. ha : Mai megbeszélésünk is igazolja, 
gaszkodásukkal és naponta újabb és terv megvalósításához és a szocializ- uzemanyagszürök tisztántartósa bi4- hr-zta, az i.!helyez.ési intézkedés rend• egy dolgozóink megértik a Sztahá-
újabb gyönyörű eredményekkel örven- mus eléréséhez. tosítéka a motorok hosszú élettarta - szerint bekövetkezik. A sok példa nyo- nov-mozgalom jelentőségét. Megrnoz-
deztetik meg népi demokráciánkat. A mának. Vállal juk, hogy a szüröszer- mán aztán a többi gépkocsivezető ís dulásunkat ki kell vinni az üzemekbe 
koltektiv összefogás révén val amikor 80 kocsival elinditották kezeteket ál landóan tisztán tartjuk. számol áthelyezésével és ez.ért nem és sok ezer gépkocsivezetőt kell a 

elérhetetlennek és lehetetlennek tartott a mozgalmat Kizárólag tiszta gázolajat öntünk ko- is fordít elég gondot gépkocsijának százezer km-es mozgalomba bekap-
eredmények születtek mell' az autó- csink üzemanyag tartályába és a tar- karbantartására. csolni. Ebben a munkában segítsé-
közlekedés vonal án is. Zentai József, ErdY Simon (AKV) vál lalat  vezetóje tályt időnként meglisztít1'uk az a lj' án Jéger v,·t,nos TEFlJ NV azt mondi·a, günkre lesz Pártunk és a sa jtó is, támo-
z tt G .. · e k 1st a· bri arról beszél, hogy az Autobusz Köz- l k b „ k t k a go a vorgy es son ·a v n · lerakódott szennyeződésektől . hogy a MATEOSZ profltján'llk növelése ga na ennun ·e a sza szervezetei<, 
gádja 280.000 km-t tett meg főjavítás lekedési Vállalat dolgozói úgy ér

d
zik

l
, 

3. Minden egyes reviziónál személve- erdekében túlterhelte a oe"pkocsikat. a munkásosztály leghatalmasabb tö-
élk„

l u 
· K 1t· Zsengellér Ko hogy maguk és országuk számára o · "' me t · 1 1 t ·  t ·  I n u . gyamgy t 1, , - sen fogjuk ellenőrizni gépkocsijaink Ennek következményei t  még ma is gszerveze e1 .  yen amoga as me • 

vács Levente, Gál György, Kaposi és gaznak és ezért nem elégszenek meg zsírozását és kenését. érezzük. Kérem a vállalat vezetőségét, lett csak rajtunk ál l, hogy tervünket 
Horváth elvtársak 1 00.000 km-en f
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����� 4. Minden 1 0 pert•nt! hoss�abb meg- hogy akár fegyelmi rendszabályokkal megvalósíthassuk. A vállalatvezető kö

te!Jesílményt érlek el főjavítás né! i.J · mozgalom megindítását és ígérték meg állónál el lenőrizzük gumiabroncsaink is. akadályozza meg kocsiparkunk ilye- teless,ége a mozgalom kifejlődésének 
Hogy ezen a kétségtelenül ne_héz t�rü-

A d I légnyomüsát és az országuti e .n-_venet- tén való rongálását. akadályait elhárítani, minden szüksé-
leten !;ia! akulhatot! a kol lekllv gyoze- annak teljesítését. z értelmiségi O 

• lenségek ki kerülésével is fokoz;uk az ges támogatást megadni. Ne helyez-
lem és ilyen csodálatos eredményeket gozókból brigád alakult. amely kido! -

abroncsok életta rtamát. Lupka Pál TEFU NV: Ml közvetle- gessék a gépkocsivezetőket az egyik 
érhettünk el, azt köszönhetjük azoknak gozta a mozgalom részletes tervét és nüJ is érezzük a Szo,•jetunió segitséirét kocsiról a másikra, hagyják lehetőleg 
az; elvtársaknak, akik a munkát való- állandó összeköttetésben van a moz- 5. !'l\inden igyekezetünkkel azon le- azzal is, hogy 40 db úi szo,·1·et gyártmá- a gépkocsikat is telephelyükön, de ha 
ban a becsület, dicsőség és hősiesség galommal. A mutatószámos normát szünk, hogy a közúti iorgalom szabá- nyú tehergépkocsit kaptun <. Negy bri• már ez nem lehetséges, akkor a gép
dolgának tekintették. A_ :nunka tolya- egyénire fogjuk változtatni . Mindenkit lyait bet artsuk. gádot alakítottunk e gépkocsik üze- kocsit vezetőjével e gyütt hel yezz.ék át. 
matos, jobb megszervezesevel, kocs11a1k egyéni teljesítménye alapján díjazunk. 1 5 évi szolgálatom al att egyetlen meltetésére. Brígádja ink célja a ka- Sokat tanul tunk a gépkocsivezetők és 
gondosabb ápolásával , az utak részle- Az életszínvona l  emelkedésével a do! - karambolom sem rnlt. Módszeremet rambolok, sérülések elkerülése, kocsi- kalauzok felszólal ásából és látjuk, hogy 
tes tanulmányozásával és számtalan, gózók közlekedési eszközévé dit az ajánlom munkatársaimnak is, mert ja ink tisztántartása és ápolása. A jelentős részben ismerjük már azokat 
ezen kívül még szükséges müszaki és

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

,

a módszereket ,  amelyekkel a Sztahá-
ellenőrzési újítás bevezetésével a régi nov-mozgalmat e!óre tudjuk vi nni. 
normákat négyszer, nvolcszor, nem eg

y A 11 k k k I k 
Hiba volt, hogy a felszólalók nem be-

esetben tízszer túlteljesítették. Ma 1 't , 1 

t 
, , • széltek a müszaki értelmiség bevoná-

azért jöttünk össze. hogy tömegmoz- sza 1 omun aso u urmun 3) a sáról. Brigádja ikban fontos szerep vár 
galommá szélesítsük ki a 100.000 a néphez hű .műsza ki ért�iségre, 
km-es mozgalmat. A fel adat teljesítése mert segítségük sok felesl eges nehéz-
nem lehetetlen, de nem is kis dolog. E A felszabadulás óta eltelt öt év, de Az elnyomó és kizsákmánvotó rend- telki Dalköre is igyekszik megszaba- ségtől mentheti mell' dolgozóinkat. A mozgalomban élen kel l Járniok azok- különösen az utóbbi két év döntő vál- szer örökségeként maradt ránk a mi11· dul ni at'ól a kispolgári szel!emtöl, problémák megoldasánál használjuk nak, akik már 100.000 km-es teljesít- tozást hozott a szállítói pari dolgozók d b . .. . l t . f 1 . b I dd' . d h fel a szovjet irodalmat, hiszen a Szov-
;a
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�!�= gyék magukkal a többi szaktársakat. és elég szép eredménnyel befejezett mázás, amelynek örültek a sokpénzü dokclható - ragaszkodásban nyilvá- mákat. Támogassuk női szaktársainesl i iskolák uin-anis több olyan kádert l éha urak, de nem örültek és ma sem nult meg. L 

A Szovjetunió segltsége hoztak felszínre. akiket bekapcsclhat- örülhetnek a munkabérböl, a becsüle- kat. Hozzánk tartoznak, egyenjogú 
tunk az U"zemi· oktató munkába. Per- t I b ' b"! k " ' k t ·  .1 . Rákosi elvtárs lebruar 10-i beszéde munkatársaink. A fejlődés iránya úgy-

es mun rn er O mun ·aiu · u an e nt figyelmeztető volt a számunkra. Fel- is oda vezet, hogy a taxikat ők fogJ'ák Mozgalmunknak óriási jelentősége van s1.e. ez az  oktató munka még nem le- akaró dolgozók. Ez a borravaló-rend- t . f .  f k t t I ll . figyeltünk beszédére és megke�dtük a veze ni es a er ia at a termelő mun-nemze gazdaságunk számára, mer heteit kielégítő. Hiányzottak a <U ur- szer ma már szégyenfolt, amely többé k · b f · k I I lk t t • 1 fejlődő iparunk száll ítási igényeit kádereink. akik az oktatómunka nyo- nem csábíthat kocsmázásra egyetlen hiányosságok és hibák kiküszöbölését. a t1° 'Ifl\ 0fs a 
h
oz! a 

T· t�6b 
/an 

népi demokráciánk még nem tudja mán a kultúrfrontot is kiépítsék. Kul- öntudatos szál l ítómunkást sem! Több-kevesebb eredményt si került is ez esz va an is, a O a eg O axi, 
megfelelő autóparkkal kielégíteni. ! gy túrfront nélkül az oktatómunka sem- A 1 .. elérni, de korántsem annyit, hogy az trolibusz, autobuszvezető nő. A Te-
h · t  1 . .. . 11 . 1 k k . ·t" E 

z e so lépéseket rrár m�g Is tet- megele'gede'ssel to"lthetne el bennu"nket. herfuvar NV még sok nehézséggel a a meg evo a omannya , anna miképpen nem lehet íelegt o. z a tűk. Egy-kél kí•:étellel minden csopor- v !! • f t küzd. Üzemi pártszervezete, s1,akszer-gazdaságos és szakszerű kihaszn álá- felismerés készte!te az iskclát végzett tunkat és befizetőhelyünket kivettük � ,,u ur ron unk sikerei még nagyon vezeti bizottsága és vállalatv�zetősége sáva! kell a feladatainkat megoldani . szaktársainkat arra. hogy az elméleti kocsmából . A pipa/üstös, bcrgözös is kezdetlegesek, tehát sok mindent nevelő munkájával hasson oda, hogy Csak ha ezt elvégeztük, mondhatjuk el kérdések megvitatása és a müvelődé- kocsmák léha szórakozása helyett, ne- kel l  még tennünk ahhoz, hegy az itt- a gépkocsivezetőkből öntud atos, harrnagunkról, hogy becsül ettel helytáll - sük színvonalának emelése céljából mesebb szórakozásra adunk módot és olt jelentkező kiváló eredményeken cos munkás legyen. A jelenlévők vitunk azon a poszton, ahova bennünket Központunkoan olvasókört a lakítsanak. lehetőséget minden szállítóipari dol- túlmenően - általánosságban is ki- gyék ki ennek a megbeszélésnek a Pártunk allított. Ebben a nagy muo- A · k · kb h J I J gozo· 11ak. elégítő eredményekről beszélhessünk. szellemét és hata· rozata1·t. A Sztahá-kában segítségünkre lesznek azok a ':,11 sza 'lla� an_ - a O O f <<;>r 
D !' kiváló elvtársaink, akik jó teljesítmé- a� elore n.e� )atllato ,munkatorlodas Kultúrgárdánk is szépen fejlődik 

e e éltünk a nagy szovjet példa és nov-mozgalmat az osztályellenség 
nyeikkel hozzájárultak ahhoz, hogy a m,�_den sz.a1;.11tast „ felbontha.t - . ez _a� Kit ünő játékukkal osztatlan örömet elöttünk vanna k a nagyobb magyar minden eszközzel akadá!yozri fogja . E 
szakma élmunkásai között emlegessék el s� olv?sokor .. _Elore nem l athato 5>k_ck keltenek mindenütt, ahol szereµelnek. ip_ari . . szakszervez;lek _példái is. A� _ő szakma_ �ommu�isjáinak kötelessége 
őket. De még nagyobb az a segítség, lehat gatolh?�Jak_ ennek _a7: ol:as'Jkor- Ilyen örömetkeltő vclt március 1 9-i peldaiukat kell kovetnunk, hogy m1 1s felfedrn mtnden h1bat, küzdeni azoknak 
amelyet nekünk a nagy Szoyjetunió

l

n�k a m�_nkajat 1s, de m1 1 gy. 1� �ok?t szereplésük is Szombathelyen, ahol na_gyobb, fö!emelöbb és átfogóbb ered- okozói ellen és a sztahánovisták szá 
nyujt. Hogy országunkban szabadon varunk tole. E�ne� az eredmenyem es olyan elismerésreméltó s�kert arattak, menyeket tudjunk felmutatni kultúr-

l

zainak és ezreinek kinevelésével 
élhetünk és magunknak dolgozhatunk. esetlege_s_ nehe�eege1n okulva, meg- amelyről a helyi napilap is a !egna- frontunkon. előbbre •inni dolgozó népünk, szocia 
hogy ilyen fejl ett autóforgalmunk van, kez�he!Juk az u�:m_ekb:n 1s az ol, gyobb dicsérettel emlékezett meg. D · · h 1 · f li5ta országunk építésének tigyét. Ai 
ezt a Szov1·etuniónak és a diadalmas vasomozgalom k1ep1téset. Da!árdánk, a Szál lítómunkások !(ül- k 

. �u�c o�se � értekezlet az Internacionálé eléneklésé-0 tatas1 es kulturfe!elos vel ért véget. 

S ZTÁLI �# ÚTJÁN� . . R �KOSI !+IÁTYÁS VE Z ETÉSÉVE.L' 
E L ORE AZ OTEVES TER V  SIKERÉÉ R T ! 
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LUIGI NOTARCOL�4 EL VTÁRS, Sztahánovista ielöltek készülnek 

a sztahánovista cím elnyerésére 

a Füzessy..-fó rr1ühelyben 
az Olasz Álta lános Szakszervezeti Szövetség 

vezetőség i tag iának látogatása Sztahánovista az. aki 2 00  százalé
kon felül le'.jesíli a munkáját és három 
·,ónapon keresztül ezt meg- is tartja, 
sőt tovább fokozza. 

a Közlekedési Szakszervezetben 
A közlekedési dolgozók mamus 

24-én akiíva értekezlelrn gyűltek ösz
sze, hogy meghallgassák Luigi Notar
cola elvtárs beszámolóját az olasz 
dolgozók imperial i.;ták elleni harcáról. 

„Elvtárs! Sztálin nevével, munkára 
készen indulj elöre . . .  " zeng a mun
kásda!árda és a gcndo!atok Olaszor
szág l egjobb fiai, a kommunisták felé 
szállnak, akik ebben az időben sztrájk
kal akadályozzák az imperialisták há
borús készülődéseit. 

1uigi Notarcola eli,társ 
beszámolója 

Notarco/a elvtárs, az Olasz A!lalá
nos Szakszervezeti Szövetség vezető
ségi tagja, 1925 óta a l(ommunista 
Párt tagja. Még ez évben rendőri fel
ü gyelet alá helyezték, de nem szünf 
meg harcolni a munkásosztá!J ügyéért 
- mondja Foldr,ári elvtárs - 194:l
ban a 36. Garibaldi partizán-brigád 
tagja és a fasiszták elleni harcckban 
kitüntetést kapott. 

A felcsattanó taps jelzi a magyar 
dolgozók elismerését az -0lasz munkás
osztály harcos fiának, aki ál landónn 
ápolja a prolelárnemzetköziség szell�
mét. 1948 március 15-én, a Magvar 
Szabadságharc százéves évfordulójá
nak napján, emlékünnepet rendezett 
A római közlekedési dolgozók a nem• 
zetközi prc!etárszolidaritás kidomborí
tására, ezen a napon olasz és magyar 
zászlókkal díszítették lel járműveiket, 

Az olasz nép harcát a I<ommunista 
Párt, a szakszervezetek, Toglialti és 
Di Vittoró elvtársak irányítják 
kezdi meg beszámolóját Notarco/a elv
társ. - A mi ellenállásunk meg fogja 
akadályozni, hegy Olaszországban 
fasiszta kormány maradjon hatalmon, 
mely az amerikai katonai és politikai 
hala lom kiszolgálója. 

A béke harcosai mind erósebbek 
lesznek és mind nagyobb teret hódíta
nak. Ma már tízez,rével csatlakoznak 
az  claszok az ál landóan erősödő bP
kemozgalomhoz. 

- P-n a magyar és clasz do!gozók 
közötti testvériség, barátság, szo!:da 
rilás kiépítésére jöttem hozzátok. Me
rem remélni, hogy utam sí!,errel járt 
és elősegíti a pro'.etárnemzelköziség 
megerősödését, ezen keresz'.ül a szo
cializmus gy6ze'.mé, az egL'sz vi!ágon. 

A beszédét Toglialli. Rákosi és 
Sztálüi elvtársak éltetésével fejezte be, 
me!yet a résztvevők szünni nem akaró 
tapsa :követett. 

Az csztályharc prob!émája más itt 
hazánkban és más az ősi l lá!iábar1, 
ahol a pro'.etariálus kem.:ny osztály
harcát vívja - hang:ik Szeréru1i �lv
társ hozzászólása. 

A kapitalista országokban az ural · 
mon levő burzsoázia a fasizmusban 
és a háborúban keres kiutat. 

A második világháború e'.őlt is ha
scnló volt a he!yzel. A munkásosztál} 
sorait a reakció igyekezett megbon
tani, aztán jött Hiller, !áng!>:iborílotla 

!akozzanak ehhez a mozgalomhoz, 
hogy hazán'.,ban minél hamar2bb el• 
érjük a szocializmust Kövessük 
Rákrm e'.vtárs tar.ítás:ít, érezzük ma
gur:k�nak azt a mond:'s:íl, hogy ná
lunk a munka be.:sü!et, dicsőség "" 
hösies�g do'.ga! 

ffa �r.ozat 
Az aklíva értekcz�et eg_ hangú:t.s 

hat1roza!i javaslatot fog.:dol, e!, me 
'.yet eljultato:t az o'.asz közlekedéb: 
do: gozókhcz: 

„Mi, magyar l(öz!ekedési Válla!atok 
do'.goz '>inak iklh·aérlekcz:et résztve 
vüi, Lufgi Notarcoi'a e:\"!árs bcszátnc
!6jából meg:smertük az o:asz do!go 
zók a reakció és amerikai imperiats 
ták elleni á'.dczatos harcát. 

Az o!asz dolgozók és paraszluk 
h�rca az imperia l isták és lai,ájaik el
h�zánk felszabadulásának 5-ík évfor-

A Füz:csy Arpá .1 Föműhe:y dolgozói 
még csak a kczdemfoyczők, még e:is

.1..:. l sz a.,:mv , i. lúi n r:c::.c.ne:._, clL.n
:,cn jelöltjei már igen is vannak. 

A lén:megmunkáló míil.cly clr-lgözói 
:;::yekeznek az élen e címei elnyerni 
és k:érjem�lni. 

flánsé:ri J�n·; esz'.�tgályös 1eI:e$íl· 
. mé�yc �z évben 1 95-2 15-227 szá

,a,c• .o� a Lg 
Hogyan ,uJja fokozni a tei;�sílmény 

me:�s01? l{érdé's:n.re :gy \'álasz,I 
Jó g "ppel, jó szerszá .m;it, a mun 

kai]ő hi.:iycs kih:isz�j'fi�ával és új:ta 
so:nmal érem el a :!00 sz:.zal.kon felü.1 
teijes:tményl. Eredeti v:<l�J lapkáim:it 
[c,rrasz .aton1 b� a késbe, két LS négy 
kfs�s k(s .arlóval dolg-czom, sőt a ke
resztszimra m �g egy saját tal.ílmá,1y u 
kés tarlót is allrnlmazok, mely te' ;escn 
kiküszöböli a külön-külön beállítást. A 
"ékkard.ínkcrcsz per-dye ké,zitésénél 
egy repülő-tüskét alkalmaztam és egy 

il be,ogó ké.;z"i .<éket, m�ly 1 00 százalé-
kos termeléseme:kedést biztosított. 
Molnár László esztergályos és iparJs• 
tanuló tanítványai már az O munka 
módszerét alkalmazzák kitünö ered
ménnyel. 

Teljesítményben. megközelili munka
társa l(iss I. József esztergályos. A 
,illamoskocsik járműveinek összes 
típusú kerd<párteng�lyeit készíti. ·reI
jcsilménye '.!iO százalék, de már ezt is 

• túlteljesítette, csak még nincs hivata:o. 
" san kiértékeive. Tapasztalt, komoly, jó 1 munkaerő. A gyakorlat folytán állan

dóan tökéletesíti a kések alakját és 
metsző éleit. A szerszámgépe tökéletes, 
a műhely legerősebb meghajtásu esz
tergapadja. A tengely nagyolásnál 
48-as fordulat mellett egy mm.-es elő
tolással 8--1 5  cm. mélységet es�tergál. 
Simitásnál 380-as fordulatot alka!mJz. 

Az aktíva elnókséqe a dolqe>zókkal eqyU_tt ünnepli Sztálin és Rákosi elv- Kések minősége Scralosz exira gyors-társakat. Kozépen Lu1111 Notarcola elvtárs. acPI. Hé!lóerős motor a fél Norlon-

Szabó I. János esztergályos és iparos 
tanulók r�szben már alkalmazzák. 

A műhely Icgm:gasabb teljesítmé
nyét Makkai Károly élmunkás gyalus 
éri el, �-3 gi alugépcn dolgozii< két 
késsel. Ha munkamenete megengedi, a 
111.trvg'",1 ... n i.s úolgozLc 22-.> százal\!hoS 
te!Jc,,tm"nyét már túlszárnyalta. Sín
f P.,töizse:,e ., síní..:kcsúsz51alpakat, lék
dobol gyalul. A l;elyes munkabc0.ztása 
fol, tán a gépek iillandóah foglali<oz
tat va \·annak. Mun!;amódszerét Sza
bados An'.cl nrar,5s, ki szinlén két gé
pen do'.gozik, már akalmazza. Biró 

t:!Ll ...,sz.erg ... iyo.; szL.l<..:n átvctie mun
kamóls-:cr� .. m�g a [egy . erzel!�ngciy 
eszt -rgá' ozá•.,nál lo;:ás alatt van a 
gép, addig a kis Sdöpping gyalugé
p.,1 igy , .. ;n.en mű;o..,1,crcrt ki11asznál 
a krmcl{s fokc•zására. Erdélyi János 
és Kis"1ézy L1jos a gyah.:kések élezé
s<'! sajátították el Makkai Károly 
g alus é!munká;tól. 

A flmmegmunká'.ó mül;e:y teljesitmé. 
n_ t.·•h . .:r( 1úr,,r.érő1e Uanc.., '> 1 á1 fö.i:ü
veze!ö é;mu:ikás és FölJi János mű· 
vezető magas műszaki képzettsége, 
szaktudása és munkamóJszcr átadáf.án 
alapszik. A sza,m1ai tudásuk legjavát 
adják :H a dolgozóknak. A sz'.aháno
vis,a iskolában tanulnak és a műhely
b�n az á,képzősök tanfolyamán taníta
nak. A műhely munkateljesítménye így 
tervazeríien fokozódik. 

A chromozó és fémcsiszoló műhely 
sztahánovista jelöltjei !(hon Sándor és 

Schneider !(álmán fémcsiszolók. Telje
sítményük 2 lO százalék. Nikkelezett, 
chromozott munkadarabok fölfényesité
sét készítik. Schneider !(álmán chrom• 
ol;·to6raphiai munkákat készít alumi
nium lemezre. A villamosok és autó
buszok figyelmeztető tábláit és ülőhely 
tábláit ő készíti el. Teljesítményét ál
landóan fokozza. 

A mií',clyek többi munkapadjainál 
egyre több és több a sztahánovista 
jelölt. Oniudatos tervszerű munkával 
kapcsolódnak be a munkaversenybe. 
Nem pihennek meg az elért eredmé
nvek babér íain, hanem tovább fokoz
zák termelésük eredményeit, hogy 
az 5 éYes tervet minél előbb meg
valósítsák. 

Nádor Imre Ezzel a harcunkkal akadályozzuk, 
hogy a imperializmus zavart keltsen 
a Szovjetunió és a népi demokráciák 
hatalmas, békés épitömunkájában. 

a világot és az eszeveszett háborúnak dulója alkalmából felajánlom, hc.gy a szekrényes Sc�uchardt-Schiitfe . c�z
rom, pusztulás, szenvedés, hetvenhá- villamoskocsikkal 100.000 km-t teszek l le�gapad�t t�lan _ . nagyobb _tclJes,'.
rommil lió halott leli a következménye len súlyos á ldozatokat követel, mert a menyre ts kcpes1h. Munkamodszeret 
és ez mind a pápa áldásával kísérve De Gasperi-kormány lábbal tiporja a -------------------------------■ 

Az olasz kommunisták hívek a nem 
zetközi proletárszolídaritáshcz. Ezt ér
zik a beszámolóból a hallgatók. Erő
södik a béke híveinek tábora, gyengül 
a imperialisták, a lráborúra áhítozó!, 
gyülekezete. 

Jelenleg az olasz munkások több 
mini egyharmada van munkanélkül, 
a gyárak állandó leépítés alatt áll�
nak . . .  

Az oiasz parasztok felének - négy
mill iónak - nincs semmi földje és 
amennyiben munkát kap, a létmini
mum felél tudja megkeresni,  pedig 
sok a parlagcn heverő föld, amit a 
parasztság a Scelba pribékjeinek ter
rorja ellenére - elioglal. 

Útam 
a proletárnemzetfcöziség 
megerősítését segíti efő 

Milyen más a helyzet nálunk, Ma-
gyarországon, ahol a földreform meg
szüntette a nagybirtok-rendszert és a 
parasztság már a szocialista szövet
kezeti gazdálkodás útját járja, az 
életszínvonala állandóan emelkedik. 

O!aszcrszágban egymás után tartóz
tatják l e  a hős partizánokat és szak
szervezeti vezetőket, akik az életüket 
is kockára teszik a munkásosztály har
cának győzelméért. A szakszervezeti 
szabadság korlátozása, a letartóztatá
sok mind az elemi szabadságjogok 
megcsúfolását. semmibevevését jelentik 
és a fasiszta bandák újraéledését segí
tik elö. A bűntények, gyilkosságok, 
rablások Olaszcrszágban napirenden 
vannak. Ezek a gazdasági és politikai 
helyzet kö\'etkezményei, ezekért a kor
mányzat a felelős. 

Mi, ,nagyarok szabad, független ha
zánkban, a Párt vezetésével, a szak
szervezetek segitségével _él?ítiük _a 
szocializmust, a szervezkedes1 es szo
lásszabadság a legnagyobb. A kor
mányzatunk a �ár! _i:�nyí(á�ával ".e�le 
vissza a reakcio ujJaeledesenek k1ser
leteil. A munkásosztály legjobb fiait 
megbecsülés övezi. Érzik a különbs6-
get az aktíva részt"'.�v_ői az olasz és 
magyar viszonyck kozott. 

De látja a különbséget Notarcola 
elvtárs is. Beszámo!óját így lolytat13 : 

- Rövid ittlétem a1at: 1�mt'te!len 
meggyőződtem arró:, n�gy_ nazátoKban 
ugy�núgy, mini a szoc1�hsta Szo�Je!
unióban és a többi nep, dem�krac!a• 
ban, a legfőbb érték az emb�r es �mn
den intézkedés ennek a draga kmcs
nek a megbecsülését célozza. 

történt. Az egyházi reakció most is az törvényeket. 
Imperialisták háborús pc.Jitikáját ti1-
mogatja.  

A háboru és béke kerdése mosL 
máskép ál l, mi11l a világháború elölt. 
A Szovjetunió segítségével Kelet
Európa népei, köztük mi is, felszaba
dultunk. A 450 mil l iós !(ina is lerázta 
bi l incseit. Korea. Vietnam. lnúonéz1a 
súlyos csapásokat mér az imperializ
musra. De ezen túlmenőleg a kapita
lista országck proletariátusa is harcol 
az imoerialista háborús törekvések 
ellen. 

Ebben van a különbség a mult és :i 
jc!en között. J\\ég 194 1 -45-ben csak
nem egyedül vivla nagy harcát a 
Szovjetunió, addig ma az olasz és a 
többi kapitalista országok prolelariá
lusa nem egyedül, hanem a Szovjet
unió vezetésével, 800 milliós béketábor 
legyőzhetetlen erejére támaszkodhat! 

A további hczzászólások megmutat
ják, hogy a pro!etár-nemzetköziség 
szelleme él és ;erebélyesedik a kö1,le 
kedési do!gozókban. 

- A Fürs/ Sándor-garázs do!gozói ne
vében tolmácso'.om - m�ndja Kovács 
elvtárs -, hogy mi is harco,unk a 
békéért. A mi harc;esz!,özeink a mun
ka és a többlerme!és. Ezzel fokozzuk 
hazánk és a béketábor erejét. A 

100.000 km-es molga!om, melyet e!in
dílotlunk, a szocializmus építésének 
meggyorsitását és a békefront erejé
nek növelését segiti elő. A békéért 
fo!vó harcunkban velünk vannak a 
SzÖvjetunió vezetésével a népi demo
kráciák és a világ összes haladó dol
gozói, ezért fog az olasz dolgczók 
harca a békéért az imperia!isták feletti 
győzelemmel végződni. 

100.000 fcm.-es mozgalom 
villamoslcocsival 

A munkásosztály és a magyar 
nép jogfosztottságát szüntette meg a 
dicsőséges Szovjet Hadsereg - hang
zik Bognár Antal kocsivezelő szava. 
- 1945 április 4-én hazánkból ki[izték 
cl fasiszták utolsó marad\"ányát, ezzel 
megkezdődött az új, szabad életünk 
Szabadságunkat a Szcvjetuniónak, a 
világ dolgozóinak bölcs, szeretett ve
lérének köszönhetjük, melyet úgy há
lálhatunk meg legjobban, ha erősítjük 
a békefronl ránk eső szakaszát. 

- Hazánk gazdasági megerősödésé. 
nek fokozására, a békeíront erejének 
nÖ\·e:<,se érrlekében, a proletárdikt-a
lúra megszilárd,tására, április 4-re, 
meg főjavítás nélkül. I<ihí\'om a löbbi 
szaklársakat, hogy minél többen csat-

A dolgozó parasztság jcgos köve
telését, hogy a parlagon heverö fö!det 
megmíívelhesse és birtokába vegye -
melyet az öt éve meghozott törvény 
biztosít - csendőrsortüzekkel akadá
lyozza meg. 

A béketábor tagjainak békés felvc
nulását gumibottal, csendörrohammal. 
sortűzzel akadályozza meg. Mindezet< 
a tények bizony[tják, hogy a legele
mibb szabadságjogokat sem biztosít
ják az olasz munkáscszlálynak é>- dol
gozó parasztságnak. 

Félnek a bekétöl, mert az ingadoz<) 
uralmuk további fenntartását csak a 
háborús készülődés a l apján és csend
őrszuronyoltkal, sortüzekkel tudjál; 
fenntartani. 

A reakciós amerikai lakájkormány 
mindinkább rátér a fasizmus útjára. 
Az új fasiszta-mozgalom fejlődését 
nem akadályczza meg, hanem azt tá
mogatja, felfegyverzi és a rendőrség
gel együtt a munkások elleni roham
osztagoknak használja. 

Ezek a fejlemények az olasz dolgo
zók és parasztok harci lendületét nem 
csökkentik, hanem fokozzák. Ezt bizc
nyítja a mindjobban szélesedő sztrájk
mozgalom, tüntető gyíiléseik sokasága, 
melyeken tiltakoznak a lakájkormány 
fasiszta intézkedései ellen. 

A munkásosztály harcát a dolgozó 
nép !egjcbb fiai, az olasz kommunisták 
vezetik - élükön Toglialli eivtárssal. 
aki a harcos egységfront fáradhatat
lan munkása, Di Villorió, a szakszer 
vezeti szövetség titkárával. 

Mi, magyar közlekedési dolgozók 
figyelemmel kísérjük az olasz mun
kásosztály harcát, melyet a burzso/J 
kormány ellen viv. 

Mélységes felháborcdással !!éljük e , 
az imperialista lakáj, De Gasperi-kor
mány belügyminiszterének, Sce!bának 
véres terroruralmát, mellyel a haladó 
munkásmozgalmat igyekszik béklyóba 
kötni. 

Az egymást követő csendörmerényle
lek gyűlölll�teszik a lerroruralmukat, 
melynek kél modena1 szaktársunk is 
áldozatul esett. 

Emlékükre ígérjük, hogy a proletár
nemzetközi szellemét tovább fejlesszük 
és az imperialisták ellem küzdelmet 
iokczzuk. Tudalában vagyunk annak 
hogy olasz testvéreink hösi áldozatai. 
kiontott vére a mi békénk megvéd<' 
séért is fo'.yik. 

1 Jgérjük, hogy a Szovjetunió vezette 

béketábort hatalmas munkánk fokoza
sával, termelékenységünk emelésével. 
országunk gazdasági megerősítésével 
fokozzuk, mert a mi erősségünk az 
imperialisták gyengülését jelenti és a 
Szovjetunió vezette béketábor ereje az 
olasz dolgozók végső győzelmH se
gíti elő. 

Mi, magyar do!gczók, meg vagyunk 
győződve arról, hogy az olasz dolgozó 
nép ezekből a súlyos harco!,ból,  me
lyet a kizsákmánioló imperialislál, 
ellen vív, győzelmesen kerül ki �• 
megteremtik a boldog, független, sza
bad Olaszországct. 

Mi, 1950 április 4-ére, hazánk fe'.
szabadulásának ötéves éviordulóján, a 
dicsőség:es Szovjet Hadsereg hősi harca 
emlékére fogadjuk, hogy egységesen 
Pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja 
vezetésével sorakozunk fel a hatal
mas béketábor mögé, melyet a vilag 
proleláriálusának vezére, Sztálin elv
társ vezet. 

Éljen a proletár nemzetköziség! 
Eljen az clasz dolgozó nép vezér<!, 

Togliatli elvtárs! 
Eljen a magyar nép győzelmeine!, 

szervezöje és vezetője, Rálwsi elvtárs! 
Éljen a világbéke öre, a forrón sze

retett Sztálin efrtárs!" 

Notarcola elvtársat arra kérjüh. 
hogy hazájába visszatérve, számoljon 
be az olasz dolgozóknak, az clasz 
kommunistáknak, hogy csodáljuk hő-

siességüket és ne álljanak meg fél
úton, küzdjenek tovább sziklaszilár
dan, töretlen hi ttel, a végső győzele
mig, hangzik Földuári elvtárs 
záróbeszéde. A Szovjetunió vezelle 
népi demokratikus országck több mint 
nyo'.cszázmi l l iós tábora mellettük van, 

Mi az amerikai imperialisták hábo
rús usz:tásaira szocialista munkaver
se,myel ielelünk, hogy a Szovjetunió 
vezette béketábor még erősebb le
gyen. 

Nem félünk azért, mert tudjuk azt. 
hegy az irnperialisla államokban lévő 
békemozgalmat, amelyet a kommunista 
pártok vezetnek, a do! gozók tíz. és 
százmil liói követik úgy Olaszország
ban. Franciaországban, Németország
ban, Angl iában, mint Amerikában és 
ez a hatalmas erö meg is tudja aka
dályozni egy harmadik világháború 
kirobbanását. 

Az a hatalmas erő, melyet a marxi• 
lenini-sztálini ideclógiának az elterje• 
dése, a világ minden táján, biztosit ja 
a munkásosztály harcainak sikereit 
Olaszországban, Franciaországban, de 
szerte az egész világon, mert a di
csőséges nagy Októberi Szociali�ta 
forradalom győzelme példaképpen áll 
a világ munkásoszlálya előtt. 

Ha a népek a nemzetközi proletár• 
szolidaritás jegyében hűen követik a 
kcmmunista pártok útmutatásait, a 
győzelem minden nép számára biztos 
lesz. 

Hatalmas forqalmat bonyollt le a Máv aut Sztálin-téri autóbuszfőpályaudvara, 
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J(i a  felelős a Fővárosi Villamosvasút I(. V.-nál 

azért, hogy a dolgozókban 
lévő alkolóerő nem lu.d érvényesülni 

Nekünk nem akármilyen ve
zetőemberek és mérnöki, tech
nikusi iP-rők kellenP.k. Nekünk 
01yan vezetoen1oer2k. merno

kök és technikusok kellenek, 
akik mcq tudják érteni orszá
qunk munkásosztá!yának poli_ 

tikáját, képesek ezt a politi
kát magukévá tenni és készek 
ezt lelk11smeretesen meqvalo-
s1tani. (Sztálin) 

A magyar munkásosztály m ind
jobban felismeri a szocial izmus épí
tésében raváró feladatokat és mind
többen kapcsolódnak be a munka
versenvbe, a Sziahánov-moz
galomba. 

A szocial izmus építésének ügyét a 
rPjtett tarta lékok feltárása legna
g,·obb mértékben szolgál ja _  A kapi
talizmus igájából felszabadult dol
gozókból hata lmas lend ii leltel tör 
!PI az  a lkotó erő. Az új ítások, melyek 
a termelékenység emelését, az ön
költség csökkentését, az szocia l iz 
mus építé ének ütemét gyorsít ják, 
mind a dolgozók kezdeményezését 
bizonyítják. 

Mivel a dolgozók az ötleteiket sa
ját erejükből nem m indenkor tL· Jják 
megvalósítan i ,  az újítási megbízott. 
nagyobb üzemben ú j ítási iroda á l l  a 
rendelkezésre, hogy a dolgozóknak 
segítséget nyu jtson az újitásúk meg
va lósításához. 

Segítség helyeH 
megnemértés 

Jcrv van ez a Fővárosi Vi l lamos
vasút KV-ná l  is. A dolgozók öröm
mel keresik fel ötleteikkel az új ítási 
irodát, mert tudják, hogy minden 
megtakarílmt forint, megtakarított 
perc a népi demokráciánk erősödé
sét, a proletárdiktatúr�'.•megszi lá rdi
tását, a kapital izmu�.\cereségét je
lenti_ 

De . _ .  Mgs[ jön a csalódás, segít
s_ét; he_!uett meg nem értés. vissza
utas ításban van része a dolgozok
nak_ 

Aki nem hiszi, hogy ez így van, 
nézzen utána. Ta lán a vál la lat  ve
zérigazgatóját i� érdekeln i  fogják az 
a lábbi esete!<: 

A vi l lamosközlekedés legnagyobb 
el lensége a forgalmi  akadály, külö
nösen a kisiklás. Az el lenőrök egyik 
legfőbb feladata a forgalmi akadál) 
idejének csökkentése. Ezért kereste 
fel Pétervári Ferenc örömmel a vál
la lati újítási megbízottat, hogv se
gítséget kérjen az ú j ításának meg
valósilásához, a kisiklott kocsik 
gyors beC'melését elősegítő, h idra l i 
kus emelő ra jzúnak elkészítéséhez. 
Az újítási ielelűs, ahelyett, hogy a 
kfrt túmoszatást megadta volnn ,  ami 
kötelessége, igyekezett az ú j ítót Je
heszl'>lni az ú jíüísnak beadá;;áról. 
Az érv. melyet felhozott, együgy(í
nrk lát,zik. mr>rt szerinte „nem tö
kél<'les", a másik érv, amit felhozott. 
emhén szólva nevets(Qes: .,a vál la 
latnak van kéziemelője", ígv nem 
tartotln fontosnnk a javaslat leraj
zoltatását és kivi telezését. 

Az újít�si megbízol! ragaszkodik 
a régihez, az elavu lthoz. a kézidő
vcl működő. nehézkes szerszámhoz, 
ahelyett, hogy S('gítené az  ötlet löké
letPsílését és kivitelezését, ami segí
tené a közlekedés zavartalanságát. 

Bürokrácia az újításolc 
eHogadásánál 

A j,waslall :vi5 azért fordu l t  az 
új ítási megbízotthoz, hogy segilsé
gé\ el jobb, liikélctesebb szerszámot 
a<ljon a vonn lm•iszak dolgozóinak 
kf'zébe, hogv a bekövetkezett for
ga lmi akad:í l }ok rüvid0bb idő a latt 
!cg, enek megszünkllietők. 

A forgalmi akadálvok idejének 
csökkentése úgy a v:dla latnak, mint 
az utazóköziinségnek. de ezen túl
menőleg a népgazdaságunknak sok 
mL•nk,i időkiesést sziintet meg és ez
zel segíti a szocia l ista vagyon gyor
sabb felhalmozását, az öté\-eS terv 

rövidebb iuő a la tt való megvalósítá
sát. 

Ezért kel lett volna az új ítási meg 
bízottnak fog-lalkozni a bennij!ott 
javaslatta l ,  nem pédig elutasítani .  
úg-y látszik, hogy a \"á l ia la t  iar
galmi szakosztályának el iogadoll 
ja1·aslataínak slal isztikája nem a ja
vasla lok gyengeségén, hanrn1 azok
nak a meg nem értésébiíl és ígv az 
elutasításából ered. 

Ezen túlmenőleg a vál la latnál  
még a bürokrácia b iellelhetű az ÚJÍ
tási vonalon. 

Pétervári Ferencnek 19�8-ban be
adott ú j ítása egyjzerüen elveszett. 
Egv másik javaslatához fénd,épel 
kének, amit sajá t  kéiltségén csiná l 
lalolt meg a szakszolgá ia t  ldván<i
gára! Tudomásunk szerint a d'.h
latnak van foblaborn 'óriuma, de h� 
i lyen célra se hasznúlják. akkor nem 
tudjuk, hogy m i re ta rtogatják'' 

Nem érdek!l'lrn, ha egy homok
szóró új ítási j :waslatát vrgigkisér
jük. Az első Li rgyaláson clutasí1ot
túk. ma jd fellebbezés után mego1-
credték, hogy a javas!attevö dlla lat i  
anyagból megépítse, ami igen h<'lyes 
és a tiibbi úi ílásokná l  is íg1· kell el
j á rn i .  

Dc a továbbiakban m;ír  C'-ak az 
elrettentő példáját  lát juk annak. 
hogy akadálvozza meg a bürokráda 
az úJ itási mozgalom k i fe j lődését é, 
a közlekedés javítását. tökél<>te5etl,;
sét célzó ú j íl;ísi javaslatok kidolgo
zását és bevezel6.sét. 

A javaslallPvőt egyik telc,préíl a 
másikra küldiizgetll;k, hol m"'((e1,,1;; 
kocsi nem á l l t  r,,mlclkezé;;éi;_,, ahol 
pedig kocsi volt, ot! nem volt nyer -

anyag-. \'égre hosszas után j árás 
után talált kocsit. anvagot pedig a 
keleniüldi föm[íhel: ·ben, de a bürok
rácia a k iv i telezést megakadá lyozta. 
mert a kért anvagot a szakosztály 
kísérleti célra nem engedélyezte. 

felelősségre kell vonni 

a gár.csoskodólcat 
Ennyi m�g nem értés és akadály 

gi>rdíté,e után felmerül a kérdés, 
hogy ki iclelős azért, hogy az a lkoi6 
erő. ami a d icsőséges Szovjet Had
sereg győzelme nyomán. a szocia l iz
l izmus épílésl'11ek i diiszakában, Pár
tunk i ránvításával a dolgozöinkban 
lcLzabadul l ,  lassan ellanyhul .  K i  a 
felelős az cl nem készii ll ,  hidral ikus 
kocsiemeliiérl, homokszóróért. az 
clvesdelt és így tárgyal[1sra sem ke
rii l l  j�, aslatérl . 

Ki ,  vagy kik a felelősek az 
újitúsi mozgalomban n;szlvev6k 
és a !e·melékcnvség emelését. a 
ké'z l<'ked,;s javít,ísál célzó javasla
tok elcicl.ízisáért. azért, hogy a mun
ldsosztál :  ban ,  a közlekedl'si dolgo
zókban levő a lkotö erő nem tud iel
türni és érvényesii in i .  

A feleliisiik megkeresése a vál la lat 
vezérie-a7.gal Íj:ínak feladata. A kiiz
lel·edési dolgozók újltá,ainak kivite
lezé ét és beyez�!ését az ú j itá,i  
megbíz, ttn�k f<'lactata elősegíteni, 
1i>hM ollan vál l a l atí ú i í t,ísi megbi
z11ttra van szükség, aki elősegíti a 
dolgozókban feltörő a lko!ó erő ki 
bonlnkodsál, hogy ezzel segítse az 
iité,:es tervünk sikere, befejezését és 
a �zn-.· ia l izmus építésének mPggyor
sílását. 

íg,· dol�ozoit össze 
az Autó1níísznki Intézet 

kolle i..tí,·ája" 
bo�,· elajiíulásaikat teljesítsék 
I ntézetünk , a lame,111, i dolgozó:a 

igyekezett leivobb 11111 11kája\'al 
_
meg

ünnepelni s:aba<lsúgunk nagy urn'eM 
pét: ápri l is 4-ét. Tudjuk jól, nem 
elég csak a le lkesedés az e'végzen Jii 
munkához, a tervet jó elóre mert kel l  
csinálni, biztosi a n i  kel l  a z  an, dg
e l !;ílást is, mégpedig a Jeg-rne,.:[e e
löbb anv�gol·bé,I . A sztál in i  müsz�
l,t1nk tapasztah„lai 1·ag, s·��its�· 
günkre voltak az ut6bbi id,-·H"t"'t ,  1gy 
mostani munh.aie la iánlúsai nknál m.1r 
megkezdett uton haÍadlunk. 

A szűk keresztmetszetek 

ellen 

E löször is brigúdot a lakítottunl•, 
tcn·l•I készíte1tii11k. J\\ iulán brir(1d t1 : ik 
tagjai az l nléT.ct legkülönbö•zijbb 
munka terület�i riil kapcfol<i•; la!, b�. a 
ten·nek megrnlósithat,í;ávát szak\:,r
saink 1gy rész.'Plciben és egészében 
is rög1ö11 látták. 

\'ci l l a l t  munká'lk a szül, keres1.t-
metszekk felé iriin ull . Ezd,re a tc
rülcte!-se mul2tott · rá B,Hrnt e:vtá-s. 
az üzem ,·eze!iije Brigád,q•f; [fia 1 11-
kisi munki, i  zavanalanul folytak /1 
megfelelő anyag, a helyes any1g
len·ezés folylún, mindig időben ren
delkezésünkre á l ll. 

A brh,ád mun1,ái között rnolor-
1-iemelö késziilc'l,e1. ok1 aló-berendezést, 
nyersola iszirnttvú-vizsgt\l(t, gvertva • 
prcíbálöt és kocsimosó[ késziletlii,1k. 
Apri l i s  4-re pontos�n a tervek sze
rint minden vá l lalási munka vagy 
tel.:es egészében elkészült. vagy a ld
számitoti állapotlJa került .  

�\iíhel)iink jadlási munkái Temesi 
sz.aktéirs irúnyít:isn és a szüks �1�cs 
anyagok jó elők{szilésc mel iett, tcr,
szeri'en folytak. A s,aktársak nem v '1 -
rakoztak a lkatr,'szekre A mupl·a min
den eg','es szak3száL az a11vagheszer
zi:si r�SzleggeJ egyiitlmíiködve· v�gc,:, 
lék. így egym�s munl,�jál jobban ér 
!ékelve. jobban is látli1 k  el feladatu
kat. 

Csoportvezetöink munkáját i s  mert
köPnyilette, hogv a ja, ítási tervbe 
vett gépko�silrnt. me:yeket ápr i l i5 4-re 
hoztuk üzembe, pontosan áixizsg,í l 
tu!t. 3 nyag- és a l!,�trész-szükségletei
ket előre megáll�pítottuk és ezek be-

szerz�séri:I kel tö időben és módon 
t udtunk gondoskodni. Az anyagsLük
ség:el nel<, a munkák rncgkezd�se 
cliilti pontos megátlapilása rengeteg 
bosszi1s;,glul kímélte meg a szaktár
sak�\ és ami a legértékesebb: a 
munká l  megszaki t,ís nélkül tudták 
vég, mi és idüben beiejezni. 

A munkához , a ló új , iszonyuk, a 
sza társak megértő Ö%zedolgozása ls 
a icnszeriiség teremt i  meg a jö,;ö
ben is a magasabb termelékenységet. 

Eh társi üdvözlettel: 
Liener György s. k. 

{Allami Au ,ómíísz.aki I nté-zel.) 

fáradhatatlanul dolgoztunk, 
hogy dgéretünke1 teliesifsük 

�\i. a Teherim a r  N\' gépkocsive
,,eliii, mii�zaki munkatársai ,  garázs
,m ,terei .• bi -·a lmia i  - a telepveze
téikkcl ka riiltve - azon dolgozunk, 
ho,:v öntudatos munkánkkal felsza
l>ad11 l ·ísunk öriimtell ünnepét : ápri
l is -1-ét méltóképpen ünnepe!jiik 
meg. Fela1Ítnlásokat tettünk és fá
radhatallaiml  azon dolgoztunk mi ,  
brigádvczetűk is, hogy üzemanyag
fogvaszlüsunkat 8- 1 0  százalékkal 
cs;,kkenbiik é$ ezt már végre is haj
tottuk. Gumikopásainkat 1 5  -20 szá-
1,� 10kka l csökl«,ntjük, a műhelyjaví
tf,sokat mel lőzzük - kisebb h ibá
kat. j avít 6sokat magunk végezzük. 
Fia la i  szakt:i rsainkat felkaroljuk, ok
laljuk, mind a szerelésben, mind a 
kiiz l0kedésben .. 

Szakl:írsi üdYüzl<'ltel: 
Dömyei Lajos, Lil iom gar. 

munkásleve!ezője. 
Arleszá'litások Albániában. 
(' !egutóbbi időben egyre nagyobb 

mertekben csökkennek az élelmiszer
árc,k. /\z clm,ílt év derernheréhez vi
szonyitva a tej ára 23 százalékkal, a 
!,öles 20, a túró 1 1 ,  a to.lás 22. a bur
gonya 5, a ziildség ára P.Cdig 22 szá-
zalékkal csökkent. 

KöZúTI KöZLEKEDESiEK:  
Takács Pál lakatos, Fővárosi Vasútépitő NV 

Eec.z István lakatos, rövárosi Vasútépitö N V  

százalék 
1 030?é 
1 030% 
270(/4 
227% 
223% 
223% 
221 %  
2 1 4 'lr  
21 1 %  
200'/o 

Földi Lászfó lakatosbrigád, Fővárosi Vasútépítő: NV 

Fischer János szállító, Fővárosi Vasútépítő NV  
Makai Károly gyalús, Fővárosi Villamos l(V 
Füzesi Antal asztalos, Fővárosi ViHamos K V  
Kiss József esztergályos, Fővárosi Villamos K V  

Bánsági Jenő esztergályos. Fővárosi vmamos KV  
Zsovik János asztalos. Fővárosi Villamos KV  
Kohn Sándor csiszoló, Fővárosi Villamos KV 

Gf:PJAR.MüVEZETöK : 
Balázs Já7sef esztergályos, Teherfuvar N V  

rarlrns Andds e,ztcrgályos, T�heriuva'r N V  

Vargatti Jenö esztergályos, TeherfLivar N V  

Füller Lajos hegesztő, Tcheríuvar N V  

Kucsera Géza bognár, Teherfuvar NV  

964% 
964% 
&56'1c 
6737,-
646% 

Bessák P ál gépj;irművezetö és brigádja, Nylregyháza, 
út fennta,ió N V 567% 

Köles János gépjánnű,ezelő, és brigádja Nyíregyháza, 
ú t fenntartó NV 

Mink M átyás asztalos, Tcherfuvar N V  
s:wYc 
440'7,c 
440% 
440<7,, 
409% 

Heimann Endre autószerelő, Tehcrfuvar NV  
Kovács Lajos autószerelő, Teherfuvar N V  

R.ehák Sándor rakodómunkás, Tcherfuvar NV  
Schwarcz Károly é s  Szemenkei Géza gépjárművezetők, 

Dunántúli Lenipnri NV {Győr) 2 1 5.900 km 
Dékány Miklós gépjármüv . .  Mechanikai Szövőgyár 1 20.000 km 
Hruska Imre gépjármüv., Bányaan) agbeszerző N V  1 1 1 .000 km 

SZALLITOM U NKASOK:  
Balo�h Dezső, Misk olc, Argi-tel:p 
Lenyhárt E!ek, Miskolc, Argi-telep 
Magyar János Bpest. Tüker 1 2-es telep 
M isicza Imre, Bpest, Tüker 1 2-es telep 
Osváth Gyula. 8pest, Tiiker 1 2-es tele!) 
P ákozdi Mihály, llpest, Tiiker 1 2-es telep 
„Petőfi-brigád", Belsped 

4457, 
445% 
322% 
299% 
29&</4 
248% 
1 59% 

Felaján lásom búzdítólag hatott 
munkatársaimra . . .  

T. Szerkesztőség! 
öt é\' cin nemzet életében nem na�\ 

idő úgy úllalában. A magrnr nép életé
hcn azonban az utóbiJi öl é,· alatt 
1 9 45-50-ig oly,m sor,düntö ,·áltozás 
történt, mely felér egy újj.íszütdé,sel. 

A Szovjetunió dicsiiséges Sw,je( 
Hadserege re:szabadíto(ta a mag1ar 
do:gozó osztá :yt az ezeréves e!nvQnÍás 
elól. On(udalra ébredt a szunn, a·dö e, 1 
és hala'mas lendü:e ttel , ette kezébe a 
nép, hazája helyrerá !iilását. maJd úJjá 
épités,�t. 

Ma már messze va_gyunk a kezdeti ne
hézség-ektiil, húla nag-y szomszédunk
nak, a Szov jetuniúnak tárnuga'.ásiiért, 
ma már tisztába vannak a dull.(oz,ik, 
ho{!"y n•ir-idaz, amit a kC�ö ·s · r.rért c-;e,. 
lekszenek, az az ö érdek0 ikcl is képvi 
sPli 

Pártunk és szakszervezet ünk hatal
mas munkájának méltó jutalma. h1 ,.{) 
ma m�ir hazánk g-yárniban és nag, üzc 
'l1ci11khen, mint tavaszi esö után a fi,. 
nőnek ki nz l'ij t ípusú, az áldnz.atkész, ün 
ludalos 1-:ommun:sta emberek. 

Ilyen komoly fe jlö<lé,foly:mwlnn men 
lek _;í t  a .,Sallai„ Autobusz Czem dolg-o
zo1 1-"· 

E le inte it t  is nehéz dolguk rnl t  a 
,1evelöknel,. míg elé, lék a i t. hogy 111 1 
már nem iJŐslr:kos. hai1ea1 fo!�·am•1. 
tos fel a ián lásokat tesznek termelésük 
mennyiségének emelésére. 

Mennyiségi és minőségi 

munkával 

Ha végig mégyünk a kü lönb0zö mű· 
helyeken. a munka gyorsütemií za 1úl 
hall juk. Szorgalmas munkáskezek épí
tik ítl szocia!is\a jövönket. Ki -ki szak 
mája szerint. Mel.(kérdezzük Pdr,, 
Líl<.;zló lakatos elvtúr..;,at, hogy mi indi
lot1a őt arra az  elhatározásra, hogy im
már a harmadik munl,acsoport termr!c 
kt�nységét sikerült helvcs munkJmeg
osz[;.issal felcme!ni. ö tzl vála-zol ja: 

- A-1eggyözö<lésem az. hogy az i1 nr: 
!is 4-rr 1 3\J száza!ék•ól 1 50 százalél,ra 
történt felajánlásom az, mely buzdító. 
lag hatolt a szaktársakra. Ked,·e( k,1p
lak Ok is, igyekeznek kivenni magukhó, 
azt a rejtett muPk�értéket, mel\'nek k i 
használása közelebb visz bennünkel vég-célunkhoz, a szocializ111ushoz. Ha többet és jobbat termelünk, ezz�I emeljük úg-y a saját családunk, mint a közösség életszínvonalát. 
, Börcsök András heg-eszlö szaldárs epp�n az izzadságot törli le arcáról. mi-

�or belépek hozzá. Nagy fiőség ,·an itt. 
J1iszcn ez a heng-erfej-he.ie1,sztö miíhel\' 
l\frdéscmre, hogy mi volt az oka annak. 
lwi:;y a kovácsmiihelv összes dol)<'ozóit 
k1! 1 1vta mennyiségi és minöséi;;i ver
senyre? !gy válaszol: !gy szerelnék é, 
,11rnrok ö!éves tervünk elsö évneayedé
nek sikeréhez hozzáJá;:ulni, Munk1'm fo
kozásával l;i\'ánorn biztosiianí · gazda
,a .rti életünk javulását és •életszinvona 
lunk emeli<edését. 

Pártom hű tagja leszek . . . 
Munkám ál lal bitonyítani akaNlm, 

'1ogy P,,rlunk nem érdemtelennek adta 
rne� a lehetőséget, mint tag jelöltnek 
arra, hogl' az elméleti tudási elsa játitl'a, 
PJrtomnak hü lag_já\'á lehessek. 

1-(rasznai Sándor eszlerQ'ályos, párlon
l,í1 üli munkatársunk fela jánl�sa 10-15  
sz,ízalék volt elözö lel jesíl ménréhez vi
szonyítva, annak ellenére, hogy bizony 
szokmá iát tíz évig nem volt alkalma 
[olvla[ni. 

Az ö ha tározott célja az, hogy mun
kúvat kiérdemelje Párt unk bizafrnát, an
nak tag-ia lehessen, és íg'y szcryes('n 
tudjon hozzájárulni ö is bol fogabb 
Alagyarorszá,z felépítéséhez. Ezt a tu
dásvágyat �i�onyilja különben · az is, 
hogy a sztananovista-tanfolyamra jár. 

Mehetnénk így sorba munkapadtól
. u :kqo�di<'. pártlai;. ta!l ietölt, •lárlon

k1rni, egy és azo.1os tűz füti, hatja őket 
előre a munka,·erseny nemes [ronljdn. 

Micsoda kiolthatatlan láng az. mely 
Pártunkat és annak hü fiait vezeii ait 
ma rnúr mind lud iuk, ez nem más 'mint 
a _Lenin-Sztálin . i_deológ-ia vililgiló ' fák 
lX"Ja: mely a v1lag valamennyi dolgozó
Jat, ,gy a magyar dolgozókal is eive. 
zérli a szocializmusba. 

Szilaj Sándor 
Sallai Autobusz rm. 

Turi„ta!!iz1íUó ,tp ül 
\·arsóhn n 

11 lengyel utazási iroda Varsó 
egyik legszebb sétányán ú/ turislaszú!lút épített, amelynek munkáialai <!p:·ilis végére befejeződnek. Az ep1fk<?zé� éjjel-nappal folyik, éjszaka feuysz?ró világa mef{eft uég
z,k a munka!. Az új turis(asZál/ó
ban a vidél1ről csoportosan Varsóba 
!alogató dolgozók találnak majd ké
nyelmes és olcsó elhelyezést. 

Erős í ts ii,l. dJ v ilág do lgo� ó i-,1,a/i li a rc os össszelogásá t. 
a s�u.l, s�e,� veze t;el;. ne•11§et'l. ö_z i egységét ! 
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A máll rendszerben csak ígérlék 
- az ötéves lerv első negyedében 

megvalósílolluk 
Miskolc város közúti közlekedésének Műszaki bejárás, megbeszélés és fö akadályozója többek között a Mis- egy pár óra alatt meg lett oldva a kolc szíYében lévö gömöri vasúti so- gömör sorompó ügye. 1950. évben rompó. A villamoson utazók vonatról vasúti aluljáró lesz. Ezc.1kívül elké\?ki lek_és_ése, a_ munkába siető dolgo- szül a kettős villamosvágány s ezzel zok elkescse mmd ennek a következ- Nagy-Miskok é\'tízedes álma valósul ménye, ami a termelés rovasara meg. Ez az igazi jó kommunista megy Ez a sorompó még a mull át- munka. Nagy-Miskolc dolgozüi örömkát rejti magában. meI vették tudomásul Pártunk újabb 
A mull népnyúzó urai szinte nevet- nagy jelentőségű alkotását. 

ségese11, minden hónapban összeültek, Miskolc város dolgozói, kik a hithogy a gömöri sorompó kérdését meg- roméves tervet sikerrel fejuték be, 
oldják, azonban tovább nem tudtak méltó jutalmat kapnak jó munkájuhalad_ni, mint az Avas-hegység híres kért. Ez a hatalmas munka újabb csapintéJéhez, hol reggelig tartó dáridó- pás a háborús uszítókra, mivel bebizással fejezték be ülésüket . . . A dá- zonyílja , hogy a szocialista társadalom ridózás tcrmészelesen a dolgozó nép többet és jobbat tud ad.ii, mint más pénzén történt. Igy volt az 1900-as eddigi társadalom. A szocial ista lár
éveklöl a felszabadulásu.ikig. sadalom a dolgozó népért és a dol-

1950. Az ötéves terv második hónap- gozó népnek épít. 
jában a Párt, a város vezetősége és Március hónapban a munkálatok 
a \'illamos üzemek vezetősége megbe. megkezdődtek és a dolgozó kezek ez
�zé! te a sorompó kérdését és arra az rei építik az új országot, a nép orszá
allasp0ntra helyezkedett, hogy a mull 

I
gát. Valóra váltják Rákosi elvtárs 

e bünél meg kell szüntetni. Bebrits szavait: 
közlekedési miniszter elvtárshoz for- . . • .  
dultak, aki személyesen sietett a hely- Tiéd az or&zag, magadnak eptledl 

színre. Elek Hermann József, Miskolc. 

Mennyiségi felaiánlásaink mellett 
nagy súlyt helyezünk 

a minőségi terme lés, az önköltség
és a selejtcsökken tés előmozdítására 

Párosversenyben a _MÁ VA UT a FAKV-vel 
,, T. Szerkesztőség! Ha \isszatekin

tünk a sztálini míiszak felajánlási telje
sítményére, an:iak ereclményére, akkor 
észrevehetjük azt, hogy üzemünkben 
is milyen hatalmas fejlődésen ment ke
resztül a termelékenység menete, amely
nek eredménye az április 4-i felajánlá
soknál mutatkozott meg. !gy meg kell 
említeni, míg a sztálini müszaknál a 
fela iánlások száma 3 16  volt, addig az 
április 4-i felajánlások száma 1 602-re 
emelkedett. A felajánlások előkalkuláll 
értéke 135.287.60 Ft-ot tett ki. A telje
sítés mértéke 1 13.9 százalék volt, ami 
azt jelenti, hogy az előkalkulált érté
ket 18.879 Ft-al teljesítették [elül. 
Nem kétséges, hogy ezen eredmé
nyeink elérése Pártunk népnevelői oda
adó munkájának köszönhetők, amit 
dolgozótársaink felé vittek le a munka
padokhoz. Népnevelöink egytöl-egyig 
olyan elvtársak, akik a teriilelésben ma
guk is jó példával járnak elöl, ennél
fogva d_olgozótársaik bizalmát élvezik. 
Munkájuk nyomán egyre-másra érkez
tek a vállalások, felajánlások. 

Munkájukban segítségükre voltak a 
mü,·ezetők, csoport vezetük. kik a munka 
és az utánpótlás folyamatosságát bizto
sították. M üvezetöink közül meg kell 
említenünk Gulyás József elvtársat, ki
nek mintegy 35 újítása van, ebből elfo
g-adott 20 újítás. Kucsera 1. .József, Ber
náth László, Huszár Lajos művezető 
clvtúrsaknak és dolgozólársainknak 
köszönhető, kik minőségi munkával ki
tűntek, hogy biztosítani tudjuk a husvéti 
nagy forgalom menetét. Csoportvezető
ink közül ki kell emelnünk Koncz Antal 
alvázlaka los, Pczolt Ferenc szerelő, 
Kánlor Béla élmunkás szerelő, Németh 
IV József szerelő, valamint Csajági Fe
renc gumijav ílcí elvtársakat, kiknek cso
p0rtjai minőségi munka és a termelés 
terén példaképei lehetnek minden öntu
datos dolgozónak. 

Munkamódszereinket 

átadjuk munkatársainknak 

üzemünk U jíló Brigádja ugyancsak 
,ió példával járt elől az újítási mozga
lomban, ennek eredményeképpen május 
l -ig vállalták 15 darab ú jításhoz szűk· 
séges szerszám elkészilését, ebből áp· 
rilis 3-ig 13 darabot elkészítettek. 

Sztahánovistáil1k célkitűzése ötéves 
tervünk első évének minél előbbi befe
jezése, rnlamint munkamódszereink át
adása gyengébb dolgozótársainknak. 
Ezek közül kiemelkedik Oberhardl Géza 
élmunkás gumijavító, ki ezévi tervé! 
augusztusra fejezi be. Munkamódszerét 
Lackó Lászlónak adla át, kinek száza
lék-teljesitményét ez 25 százalékkal nö
velte. 

Gépkocsivezetőink közül 1 85 lő tett 
felajánlást, hogy átlagos üzemanyagfo
gyasztásukat 5 százalékkal csökkentik 
és ezek közül 80 gépkocsivezető tüzle ki 
célul, hogy kocsijával 120 OOO kilométert 
teljesít, nagyja\itás és fíidarabcsere 
né!kiil. Kiemelkedök Zentai József gk.-

vezető, aki gépkocsijával 280.000 kilo
métert futott és vállalta, hogy kilomé
ter teljesítményét 300.000 kilométerre 
növeli, Tószegi József gépkocsivezető 
vállalta, hogy kocsijával 200.000 kilo
métert, Kovács Márlon gépkocsi
vezetö kocsijával 200.000 kilométert, 
Kaposi György gépkocsi\'ezető kocsi1á 
val 1 80.000 km-t teljesít fődarabcserc 
és nagyjavítás nélkül. Felajánlásuk nyo
mán gépkocsivezetőink többen tettek 
felajánlást 1 30-160 ezer kilcméter tel
jesítésére. Nemzetgazdasági szempont
ból nem kisebb jelentőséggel bír az egri 
főnökség gépkocsivezetőinek célkitű
zése, akik a gumiabroncsok élellarta
mának 15 százalékkal való növelését 
tűzték ki célul. Ezen a téren már kima· 
gasló eredményt ért el Szijjártó Károly 
budapesti garagefőnökség állománvába 
beoszlolt gépkocsivezető, aki kocsiján 
lé\·ő fulókerékre szerelt gumiabronccsal 
72.000 km-t teljesített. 

Eredményeink mellett 
még sok javitani való van 
Ezek az eredmények nem azt jelentik, 

hogy üzemünkben a termelés \'Onalán 
minden jól meg-y. Különösen fel kell fi
gyelnünk a iődarabműhely minöségi 
munkájára, amely az utóbbi időben ja
vul\ ugyan, de még mindig sok javítani 
valo van. MGszaki értelmiségelnknek 
felléllen fel kell figyelni a megmutat
kozó normajavitásokra, hogy ezen a té
ren is úgy, mint a többi vonalon megfe
lelően lássák el feladatukat. 

A __ fentiekből világosan látszik, hogy 
az uzem dolgozói magukéd tet!ék 
Pártunk irányvonalát és felajánlá
saikkal bebizonyították, hogy a szoc;a
lizmus épitöí akarnak lenni. D '.go
zóink megérlelték a felajánlások je
lentőségét és versenylendü'etük foko
zásával igyekszenek hálájukat és sze
retetüket kimutatni a dicsőséges szov
jet hadsereg és annak nagy vezére, 
Sztálin elvtárs iráni, felszabadulá
sunk ötéves évfordulója alka '.mából 
Ez a szeretet és felisme,és teremthetett 
csak ilyen nagyszeríí eredményeket, 
melyeket eze'.6tt két évvel elk-'pze!ni 
sem mertünk volna. 

Uj magyar iskolák Csehszlová
kiában. Februárban Bratislava kör
nyékén 9 szlovák általános i skolá
ban nyitottak magyar tagozatot. 
Az országos Nemzeti Bizottság 
oktatásügyi előadója a legutóbbi 
tanácsülésen bejelentette, hogy 
megkezdődnek a magyar nép-főis
kolák felvételi vizsgái. Bratislavá
ban műszaki tanfolyam mellett 
pe<lagógiai iskolát is  létesítenek, 
ahol az új magyar tanítónemzedé
ket képezik ki. 

dl d0-Lg0-zák fJIJelWte kei 

Be kell vallanunk, hogy a száll í
tóipari dolgozók körében még sok 
idegenkedéssel talá lkozunk akkor, 
amikor a szociálpolitikai kérdések
ről esik szó. S ezen nem is csodál
kozhatunk, ha a rra gondolunk, 
hogy a rég; időkben a l ig hal lották 
a száll ítómunkások azt a szót, hogy 
szociálpolitika. 

A kizsákmányolók, a kapitalisták 
szívesen látták, ha a munkás iszik 
és nem gondol sem a családjára, 
sem a maga jövőjére. Az öntudatos 
munkás .,kemény dió" volt a kizsák
mányolóknak, mert nem tudták a 
szolgasorba betörni és eszközként 
felhasználni. 

Kemény, sokszor véres harcok
ban kellett a szál l ítómunkásságnak 
a multban kivívni a maga emberi 
jogait, de az intézményes szociál
pol itikáig, amely nem megalázó a 
számára, így sem juthatott el soha. 
Maguk segíte'.ték a munkából ki
dőlt társaikat, de ez a segítség is 
csak utólagos volt amikor a szak
társ kidőlt már a sorból. 

Ma mindez másként van, mert 
az iizemi szoc. pol. felelős szak
társakkal m inden héten értekezle
tet tartunk. amikor beszámolnak 
az üzemben végzett szoc· pol. mun
káról és utána megbeszéljük az idő
szerű tennivalókat. Neveljük a szoc. 
pol. felelőseinket és rajtuk keresztül 
az üzemek minden dolgozójával 
megértetjük, hogy mit jelent az in
tézményes szociálpol it ika, amely 
védi a munkás egészségét, testi ép
ségét és a közösség által nyujthaló 
szolgáltatásokat adja. !gy m inden 
dolgozó megérti, hogy a fej lődő 
nemzetgazdaság és a szociálpoli
tika között szoros kapcsolat van. 

A dolgozók egészsége közkincs 

.\z egészségvédelem, a balesetel leni 
védekezés azt jelenti, hogy az ér
tékes, értéket Jelentő emberi munka
erőt védjiik és biztosítjuk, hogy a 
dolgozók többet és jobbat termelve, 
a nemzeti jövedelemből többet is 
kaphassanak minden tekintetben. 

Ma nem egyéni érdek, hanem 
mindnyájunk érdeke, hogy többet 
termeljünk A munkás egészsége 
közkincs. amit védeni kell. 

Az üdülés i s  azt a célt szolgálja, 
hogy a dolgozók a jól megérdemell 
p ihenés után felfrissült erővel és 
mégtöbb életkedvvel folytassák a 
munkájukat. További célunk az, 
hogy az üzemekben fokozatosan 
kiépítendő orvosi. i l letve szuro
vizsgálatokon keresztül már eleve 
elejét vegyük minden elhárítható 
betegségriek. örömmel csak az 
egészséges dolgozó végezheti a 
munkáját és csak az i lyen munkás 
nem veszélyezteti társainak egész
ségét-

örömmel á l lapít juk meg, hogy az 
üzemekben és az egyéb munkahe
lyeken is egyre csökken a megbe
tegedések száma. A régi, sokszor 
8 százalékot is elérő táppénzes be
tegek száma most már .:sak l-3 
százalék körül mozog. 

A beteglátogató aktíváink is több 
helyen már jól látják el a felada
tukat. f:berségüknek kiiszönhelö, 
hogy legutóbb két esetben (a 
TüKER 2 1 -es é� az Allami Iroda
takarító NV-né l )  megakatlályozt,ík. 
hogy Jogosulat lanok vegyenek fel 
táppénzt. Persze a célunk nem a 
büntetés. hanem az, hogy felvilágo
sítás útján minden dolgozóval meg
értessük, hogy ma már az OTI a 
dolgozóké, tehát a dolgozók összes
ségét károsítja meg az, aki jogosu
latlanul akar táppénzhez jutni. 

A beteglátogatásról szólva azon
ban el kell ismernünk, hogy vannak 
hiányosságaink. !gy a kórházi és 
szanatóriumi ágyak száma még ke
vés. De ennek ellenére szociálpol i 
tikai osztál·1u.nk bármikor, bármi lyen 
esetben fordult  a kórházakhoz, az  

fJIJÖ-ntJÖ-F-Ű üdiil ő heltJ eken 
ki tűnő ellátás, orvosi és pedagógus 
felügyelet mellett vidáman élnek 

igazgató főorvosok minden kellően dolgozó nép számára a jövőt jelen
indokolt sürgős esetben, - pót- tik. 
ágyakra i s  felvették a rászoruló be- Ezek a jelenségek tehát arra fi. 
legeket. gyelmeztetnek bennünket, hogy a 

üzemi szoc. pol. há lózatunk most felvi lágosítás terén még sok a ten
már d icséretet érdemlően ott tart, nivalónk ! Ellenségeink nem alsza
hogy az aktíváink mindenütt minő- nak, ezért nekünk is nagyon éberek
ségi munkára törekszenek. Felada- nek kell lennünk. Minden aktívánk
tuk azonban ott, ahol az ellenség a nak meg ktll értenie, hogy szociál-· 
háttérben meghuzódik, még mindig pol it ikai munkát végezni kitüntető 
nehéz- !gy történhet meg, hogy a feladat, mert nekünk kell a jó mun
szülők nem merik üdulésre elkül- ká.nkkal a mindennapi életben va
deni a gyermekeiket, mert félti k  lóra váltani szeretett vezérünknek, 
őket. Pedig m inden üdülőhelyen ki- Rákosi elvtársnak II mondását: ,,ha
lünő az orvosi ellátás és kiváló pe- zánkban legnagyobb érték az em
dagógusok vigyáznak, megfelelő se- ber." 
gédszemélyzettel együtt a gyerme- 1 kekre, akik számunkra, a magyar 

Menesdorf Antal 
szoc. pol. t itkár. 

AZ ÁINV DOLGOZÓI 

jó munkájukkal túlteljesítették 
felajánlásukat 

T. Szerkesztő Elvtárs! 
Mi, az Allami Irodatakarító NV. 

dolgozói örömmel jelentjük, hogy 
nagy nemzeti ünnepünkre, ápri l is 
4-re tett felajánlásunkat túlteljesí
tettük. 

Ablaktisztításban a következő 
erejményeket értük el: 

A Ledniczky-brigád heti 5086 
négyzetméter teljesítményét 6507 
négyzetméterre teljesítette. 

A Zsacsovics-brigád heti 4500 
négyzetméter teljesítményét 5500 
négyzetméterre, a Balogh-csoport 
heti 4000 négyzetméter tel jesítmé
nyét 5000 négyzetméterre, a Tarjáni 
csoport het i  3000 négyzetméter tel
jesítményét 4000 négyzetméterre 
emelte fel. 

Egyéni felajánlások eredményei: 
Zsidai Ferenc szaktársunk heti 

1 OOO négyzetmrter teljesítményét 
1 500 négyzetméterre, Exler La}os 

heti ! OOO négyzetméter teljesítmé
nyét 1 200 négyzetméterre emelte fel. 

Az elért eredmények után elhata
roztuk, hogy a fenti teljesítménye
ket nem csak megtartjuk, hanem 
lehetőleg fokozzuk is. Most már 
tudjuk, hogy a multhoz képest azért 
érhettünk el jobb eredményeket, mert 
Pártunk és szeretett vezérünk, 
Rákosi Mátyás elvtárs megmutatta 
nekünk az utat, amely a többter
melésen keresztül a szocial izmushoz, 
a kommunizmus megvalósításához 
vezet. Mi megértettük az előttünk 
ál ló megvalósítandó cél jelentősé
gét és hazánk felszabadulásának 
ötödik örömünnepére is tettekkel 
akartunk méltók lenni a dicső Szov
jet Hadsereg és a nagy szovjet nép 
felszabadulásunk érdekében hozott 
á ldozata i ra. 

Elvtársi üdvözlettel: 
Ledniczky László 
termelési felelős. 

Olaifogó gyűrű 
a Dodge-moto1·okhoz 

BÁTAI JÓZSEF ÚJ ÍTÁSA 
(FŐVÁROSI AUTOBUSZ KV) 

A Dodge Whipon 214-es lipusú gép
kocsik mol rjainál hátsó, fekvő csap
ágya,nál két fé'.böl álló, külföldi 
speciális kiképzésü lemezre öntött 
gumisimeringet helyeznek olajlömités 
céljából Ezt a simeringet külföldről 
beszerezni nem lehel, ezért ennek pót
lására eddig a belföldi piacon található 
gumianyagot használtak, melyet azon· 
ban az olaj megtámad s anak anyagát 
feloldva a motor olaját erösen szeny
nyezi. 

Ujiló a motor főjavitása alkalmával, 
amikor a fekvö csapágyakat vona 'ba 
fúrják, ugyanazon művelettel a hen
gerblokkba beesztergállat a rajz sze
rint a külföldi simering tartó helyén. 
A beeszlergálásba illeszkedik az úgyne
vezett alumínium tömitéstarló, melyet 
két részben csavaroznak fel. Ez az 
alumínium tömitéstartó olyan tartós, 

mint maga a motor. Ebbe helyezi a 
tömítést (Burgmann-félél), mely nem 
külföldi s ezt egyik főjavításlól a má
sikig nem kell cserélni. 

Amíg a külföldi simering hiányában 
az eddig alkalmazott gumianyag álta
lában 1000-2000 kilométerenként 
tönkrement és cserél ni kellett, most az 
újító által alkalmazott tömítéssel a 
gépkocsi 40.000 kilométert fut le 
cserélés nélkül. A tönkrement sime
ring cseréléséhez 20 szerelési óra és 
28 Ft anyag (simering) volt szüksé
ges. Az újítás alkalmazása a szerelé,i 
órák ráfordílását teljesen megtakarítja, 
mert csak a főjavítás alkalmával kell 
a Burgmanl cserélni, anyagköltsége 
pedig: az alumínium tarló 1_5 Ft, a 
bele való Burgman 3 Ft, osszesen 
18 Ft. A Fövárosi Autóbusz KV ezt 
az újítást jó eredménnyel alkalmazza. 

A KöZLEKl:DES SZERVEZETT OOLGOZOI NAH e<.,VSEGES LAPJA 
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VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

/LJEN MÁJUS 1, 
• világ munkásságtinak seregszemléfe, 

a p10/etár nemzetköziség 

harcos ünnepe! 

ItlliO május L 

MUNKÁVAL KÖSZÖ TJÜK MÁJUS ELSEJÉT; 
a békéért küzdő dolgozók százmillióinak harcos seregszemléjé� 

A SZOCI LIS TA SZOVJETUNIÓT, 
a népek szabadságán-ak és függetlenségének f őtámaszá; 

A SZAKSZERVEZETI VILÁGSZÖVETSÉG BUDAPESTI l<ONFERENCIÁJÁT! 

E
gy évvel ezelőtt, 1949 áprili
sában, Rákosi Mátyás elv,árs, 

népünk forrón szeretett vezére ezeket 
irta egyik cikkében: #Május elsején, 
a dolgozó,'l nemzetközl seregszemlé
jén, újra számvetést csinál a ma
gyar dolgozó nép." Rákosi elvtárs 
megállapítása nemcsak 1949 máju
sára, hanem minden május elsejére 
szól, mert ezek a május elsejék, a 
dolgozók nemzetközi seregszemlét, 
egyben a magyar dolgozó nép se
regszemléi is, az eredmények és 
hiányosságok számbavétele!, a kö
vetendő út és fela<latok mérföldkö
vei. 

Ha visszatekintünk 11z el� má
jus elsejékre, azt látjuk, hogy ezek 
valamennyien fejlődésünk egy-egy 
állomását jelképezik. 

Ki ne f:mlékezne 1919 májusára, 
a dicsőséges proletárforradalom 
májusára, amikor több mint félmil
lió ünneplő ujjongva vonult fel a 

vörös Budapest utcáin és terein, a 
proletárdiktatúrát éltetve, amely 
akkor tette először szabaddá a ma
gyar dolgozók millióit. 

Ki ne emlékeznék a hatalmas 
Szovjetunió dicsőséges hadserege, a 
nagy Sztálin felszabadítása után el
következett májusokra, melyek 
mindegyike egyben jellemzője volt 
a politikai és gazdasági fejlíídé
iÜnknek. 

1945-ben a magyar dolgozó nép 
önfeledten ünnepelte a felszabadu
lást május elsején. 1946 májusát az 
jellemezte, hogy a magyar kommu
nJsták, a Magyar Kommunista Párt 
harci programmot adott, küzdelmet 
vívott az újjáépítésért, az ország 
felemelkedéséért, de ugyanakkor kí
méletlen harcot folytatott a reakció 
ellen. 1947-ben a hároméves terv, a 
m1gvar jólét ku1csa volt a fő jel
szó. 1948-ban már a for<lulat évé
nek eredményeit ünnepeljiik. A má
jusi zászlókcm már a kél munkás
párt egyesülését, a munkásosztály 
marxista-leninista alapon létrejövő 
hatalmas, egységes pártját ünne
pelte a dolgozó magyar nép. 1949 
lnájusában a dolgozó nép milliói, a 
munkásosztály élcsapatának, a Ma
gyar Dolgozók Pártjának és Rákosi 
elvtársunk vezetése alatt, szövet
�égben a dolgozó paraszlsággal, el
mdult a teljes felemelkedés felé. 
Sor kerülhetett a nemzet lrcg · obb 
erőinek egye5íté ére, a Magyar 
Független�égi Népfront megalkotá
sára, amely a M?.gyur Dolg-ozók 
Pártja és a munká osztály vezeté
sével összp:mtosítja nz or zág ere
jét az ötéves terv végrehajtásában. 

1950 május elseje, a nrmzdközi 
munká-;osztály seregszemléje, döntő 

mértékben a béke erőinek nemzet
közi seregszemléje. Az imperialista 
háborús kalandorok fokozódó ag
ressziója és határt nem ismerő fegy
verkezése előtérbe hozza a legerő
sebb fegyver harcbavetését a bé
kéért vívott küzdelemben: a dolgo
zók nemzetközi egységének megszi
lárdítását. 

proletariátus egységét, amely ko
moly zá!oga a béke megYé1ésének. 

A béketábor győzelmének biztosi
téka a hatalmas Szovjetunió és a 

világ dolgozóinak nagy vezére, 
Sztálin eivlárs. A legyőzhetetlen 
Szovjetunió mögé szilárdan sorako
zik fel a békét akaró dolgozók sok
százmilliós tábora. 

A 
békéért vtvott harcban, ml- Mi, magyar dolgozók.boldogan és 
után a béke védelme minden büszkén valljuk magunkat a 

dolgozó ügye, mozgósítani kell a béketábor tagjának. D:csűséges Pár. 
világ valamennyi dolgozóját fajra, tunk és szeretett tanitónk, Rákosi 
nemre, vallásra és politikai nézetre elvtárs vezetésével ezen a május 
való tekintet nélkül abba a hata!- elsején még szorosabbra zárjuk so
mas táborba, mely a Szovjetunió rainkat, hogy a magunk írontsza
vezetésével, Sztáűn elvtárs bölcs kaszán még jobban helyt tudjunk 
irányításával harcol a békéért. állni, még jobban növeljük erőinket 

Az egész világon készülnek II a békéért vívott küzdelemben. 
dolgozók május elsejének, a béke Mi a helyzet az imperialistáknál? 
megvédése jegyében való megün- Amikor a béketábor eredményes 
neplésére.. Persze nem mindenütt harcairól, győzelméről, erőinek nö
azzal a nyugalommal és a nyugodt vekedéséről beszélünk, elsősorban 11 
készülődés lehetősége közepette, Szovjetunió erőinek növekedésére 
mint nálunk. A nyugodt ünneplés kell rámutatnunk. Amíg ugyanis a 
lehetősége csak a Szovjetunióban és Szovjetunióban a legutóbbi év alatt 
a népi demokráciákban van meg. 20 százalékkal emelkedett a terme
Ezek az országok, a szabadság és !és színvonala és a Nagy Honvédő 
a béke országai, ahol a dolgozók Háború óta immár harmadszor szál
százmilliói készülnek a munka ki- lították le jelentős mértékben az 
váló eredményeivel a proletariátus árakat, - acHig az Egyesült Alla
nagy ünnepére. Mennyivel más a mokban 22 százalékkal esett a ter
helyzet a marshallizált országok!Jan melés és 64 százalékkal növekedett 
és az imperialistáknál. Különféle a munkanélküliség. Ugyanakkor a 
törvénnyel, rendeletekkel és rendőri marshallizált Franciaorszái;;ban a 
intézkedésekkel, aljas provokációk- dolgozók életszínvonala a háború 
kal akadályozzák a dolgozók mii- előttinek még 50 százalékát sem éri 
lióinak ünneplését, harcos kiállását el, nő a nyomor és a munkanélkü-
a béke ügye mellett. liség. 

A 
hatalmas Szovjetunió és II Az lmperiafisttílc nagyon Jól 
népi demokráciák százmilliói tudják, hogy azok a kima-

segítik a nemzetközi proletariátus gasló eredmények, gazdasági sike
harcát és kifejezésre juttatják szo- rek, amelyeket a Szovjetunió és tá
!idaritásukat a tőkés és gyarmati mogatása révén a népi demokráciák 
o;-szágok elnyomottjaival a békéért a második világháború után elértek, 
és függetlenségükért vívott harcuk- szilárd alapja és biztosítéka a bé
ban. kéért folyó harc győzelmének. Ezért 

A Szakszervezeti Világszövetség folyamodnak aljas provokációk.hoz:, 
szervezi ezt a harcot, amelyet az küldik be felderítésre repülőgépei
imperiaiista államokban vívnak a ket szovjet területre, ezért szervez
kizsákmányolt milliók a szabadság- nek lepénzelt kémügynökségeket a 
jogokért, füg�etlenségükért, szoc'á- demokráciákban. Aljas munkájuk
lis felemelkedésükért, s amely harc kal próbálják gyengíteni, persze sí
szorosan összefügg a békéért v[- kerte!enül a népi demokratikus or
vott harccal. szágok győzelmeit a szocializmus 

Ennek a harcnak előmozdítására építésében, melyet támaszunk és se
ül össze Budapesten a Szakszerve- gítőnk, a hatalmas Szovjetunióra 
zeti Világszövetség Elnöksége és támaszkodva értünk el politikai és 
Végrehajtó Bizottsága. Ez a ta- gazdasági vonatkozásban egyaránt. 
nácskozás újabb mérföldköve lesz Fáj nekik a népi demokráciák ter
annak a küzdelemnek, a:nelyet a melési eredménye. Fáj nekik, hogy 
kommunista és munkáspártok irá- a mi termelési színvonalunk 40 szá
nyításával a dolgozók tízm'l!iói vív- zalékkal, a lengyeleké 70 százalék
nak a tnrtós békéért az imperialis- kal, a bolgároké 100 százalékkal, 
ták z�o:djában lévő háborús uszi- a csehszlovákoké pedig 40%-kal 
tók ellen. haladja meg a háború előtti ered-

A budapesti értekezlet még szo- ményeket. Eletsz invonalunk 40 szá
rosabbra fogja fűzni a nemzetközi I zalékkal magasabb, mint 1938-ban 

volt és már nem fenyeget senkit ha
zánkban a munkanélküliség réme. 

A béketábor erejét hatalmasan 
megnövelte a kínai nép történelmi 
győzelme és a német demokratikus 
köztársaság megalakulása. Ha 
számszerűleg fejezzük ki, a béketá
bor erejét, elmondhatjuk, hogy 
ma, csupán a Szovjetunióban és a 
népi demokráciákban a föld egész 
lakosságának mintegy fele, több 
mint 800 millió ember tartozik 
hozzá. 

Minket, a béket�borhoz tartozó 
népeket erősítik a marshallizált or
szágok és a gyarmatok dolgozói
nak sikerei is, amelyeket a terror és 
kíméletlen hajsza közepette érnek 
el az elnyomókkal szemben. A hatal
mas sztrájkok, s ezek között is el
sősorban a szakmánkhoz tartozó ki
kötőmunkások, vasutasok bérharcai 
és munkamegtagadása! a fegyver
szállításoknál, - mind-min,j a béke 
tbborát erősítik. Vietnamban, Dél
Koreában eredményesen harcolnak 
felszabadulásukért a népek. 

M 
ájus Elseje kifejezi azt az er5t, 
amely a kommunista pártok 

vezetésében és irányításában rej
lik, s amely erő a világ valamennyi 
országában a munkásosztály köré 
tömörített minden haladó erőt a bé
kéért, a demokráciáért, a szocializ
musért vívott harcban. 

Május Elseje a felszabadult szo

cialista munka ünnepe is. Fárad
hatatlanul küzdenünk kell a hábo
rús uszítók, a kardcsörtető imperia
listák ellen a termelés frontján is. 
Ha mi termelési győz<'lmet győze
lemre viszünk, ez egyben azt is je
lenti, hogy döntően győzelmet ara
tunk hazánkban a háború erői felett 
is. Minden ilyen győzelem hatalmas 
erőgyarapodást hoz népi államunk 
számára és már ez is meglrátrá
lásra kényszerítheti a háborúra buj
togatókat. 

Dolgozóink tudják, hogy a szo
cialista munkaversennyel ötéves ter
vünk végrehajtását biztosítjuk, ami
vel a békefront ránkeső szakaszát 
erősítjük. Dolgozóink ezért készül
tek és készülnek Május 1, munka
felajánlással méltó módon tör
ténő megünneplésére. Dolgozóink 
azt is tudják, hogy felajánlásuk 
nem csupán Május Elseje tisztele
tére történik, hanem ezen túlme
nőleg ötéves tervünk első tervévé
nek időelőtti teljesítésére, az ifjú
sái;;i egységesítő kongresszus sike
réért, az önköltségcsökkentésért, az 
anyaggal való takarékosságért, a 
minőségért, a selejtcsökkentés�ri. 
Mindezek, de nem utolsó sorban a 
munkaverseny kiszélesítéséért fo'y
tatott küzdelem, a sztahánovista-

mozgalom, a „2000 tonnás", az 
„500 kilométeres" vasutas, a 
„100.000 kilométeres" gépjármű- és 
a „350 tonnás" HEV-mozgalom ki. 
terjesztéséért folytatott harc szoro
san és elválaszthatatlanul egybe
forrt a békéért való harccal, a béke. 
tábor erejének növelésével. 

Ebbe a harcba kapcsolódtak bele 
dolgozóink akkor, amikor a „2000 
tonnás"-mozgalomban rövid két hó
nap alatt több mint 2 millió forint 
önköltségcsökkentést értek el, és 
azok a dolgozóink, akik az „500 
kilométeres" mozgalomban já,nak 
élen s amellyel 17.000 forintot taka• 
rítanak meg naponta nemzetgazda
ságunknak. 

A béketábort erősíti például Ta
kács Pál elvtárs, az Eszaki Járó
műjavító NV marása, aki április 
4-re befejezte első tervévét és 
Május l-re már előljár 1951. évi 
terve első negyedévének teljesítésé
ben. Vagy Bartos József, az István
telki Járóműjavító NV sztahánovista 
esztergá!yosa, aki napi átlagos 350 
százalékos teljesítményét Május 
l-re 400 százalékra emeli és vál
lalta, hogy ezévi tervét augusztus 
20-ig befejezi. Itt vannak a Szol
noki Műhely ilJúmunkásai is, akik 
Május elsejére befejezik ötéves ter
vük első évét. 

A 
közúti közlekedésieknél, a Fü. 
zessy-föműhelyben pl. Bán

sági Jenő esztergályos teljesítménye 
állandóan meghaladja a 200 száza
lékot, /(iss L József esztergályos pe
dig már túlhaladta a napi átlagos 
210 százalékot. A Fővárosi v�sút
építő NV-nél Takács Pál és Becz 
István lakatosok járnak a felaján
lás élén 1.030 százalékos teljesítmé
nyükkel. 

A gépjárművezetó1mél Füller La
jos, a Teherfuvar NV hegesztője áp
rilis 4-ig befejezte fé'éves tervét és 
átlagos napi teljesítménynél 673 szá. 
zalékra emelte. Jgy Május elsejére 
megközelíti első tervévének befeje
zését. Ugyanakkor szakmai tapasz
talata át&dásával elérte azt, hogy 
az elmúlt héten a műhely 400 szá
zalékos átlaggal teljesítette a 110r
mát. A „100.000 kitométeres"-moz
ga!omban ugyancsak a béke ügyét 
szo'gálják az élenjáró Zentai Jó
zsef, Zagotla György és Csonka Ist
ván, iikik 280.000 kilométert tettek 
meg főjavítás nélkül. 

A szállítómunkások sem akarnak 
lem,radni a békefront rá'uk eső 
szakaszának megvédéséból. A Bel
sped do'gozói, a feladási osztá 'y 
október 3 l -ig befejezi első évi terv-

(Folytatása a második oldalon.) 

ti jen Sztálin, a világ dolgo:f6inak bölcs tanif6ja, 
a békeharc lángeszű vezére, a magyar nép igaz bar , ·a! 



, 

Csaknem ecy es&teodö telt a a béke l!v.ei pár.i.zai és prága.i világkongresa.k1.lsÁ!Jak ÖSSOlehívása óta. Ea a konfl"e&saus kiiRdulópontja volt azázm!.. lió� bataimaa békemozealmának. 
.Hissz�� - mondotta a világkongresz
azus kialtványa -, hogy mindazok, 
aki� új _háborúra törek=nek, össze
eslmvésük mmden fordulatánál a nép
tömegek olyan hatalmas erőivel talál
ják szemben magukat, ameiyek img 
lndják védeni a békél� 

A kiáltvá_ny rámutatott arra, hogy a 
�kt megvedelmezoése ya!amennyi nép 
ügye, a hogy ebben az igru:ságos ügy
ben a sikerek e!éFéséhez bátorságra és 
6jból csak bátorságra van szükség. A 
ielhi v ás, hogy a népek harcolják vé
r lg győzelmesen a béke csatáját, lel
kes fogadtatásra talált miruien ország
ban. A népek egyre határozottabban 
követelik, hogy fékezzék meg a vesrett 
háborús gyujtogalókat, akik u embeci
aéget egy új borzalma& yérfiirdőbe 
1,1.arják taSZ'itanL 

A történelem nem Ismert még ilyen 
széle& és u emberiséget így magába 
öielő békemozgalmat, amilyen az 
utolsó évben alakult ki- Az. emberek 
s.zázmilliói a földkerekség minden tá
ján, nemzetiségre, nemre, pol itíkai és 
vallási meggyőződésre való bkintet 
nélkiil, egyre aktívabban sz.állnak síkra 
a háborús gyujtogatók ellen. A béké
nek hatalmas szervezett frontja kelet· 
kezetl Ennek élén a Szovjetunió áll, 
• népek azabadságának és baráti 
egyiittmüködésének hfiséges és fárad
hatatlan előharcosa. Nyolcszázmil :ió 
ember - a földgőmb lakosságának 
csaknem a fele - vesz részt a béke 
lúveioek m=galmaöan. 

Mia.den egyea nap újabb bbonylték-
1:al támasztja alá Sztálin bölcs sza
nil, hogy 11% egyszerű emberek milliói 
állnak őrt a béke ügye mellett. A vi-
1.ágkongtesszt!S Allandó B!zottságának 
harmadik iiléssi:aka, amelyet március 
16-lól 20-,g tutottak Stockholmban, 
arl mutatta, hogy a mozgalom fejlő· 
désének új szakaszába lépett. Az Al
landó Bizottságnak a napokban közzé
tett fe!hívása, amelyet munk2sok, tiszt
'Jiselök, tudós irók, társada lmi ténye
zo""k és politikusok írtak alá, ezt mond· 
ja; .Követeljük az atom!egyvernek, • 

M. HARLAMOV: eégilnk fegy,,:el'N! és tábornokokra, � 
künk béke ke!!J A dokkmunkások oe111 
fogják kirakni az amerikai ít"&)'Yer&
ket. Nemet mondunk • háborúnak. 
Menjen haza Lanham lír", 

Az imperialisták az utóbbi Időben 
fokcn.\ák megtorló és megfélemlít/S 

gresszust tartottak a béke hívei a irnperlalisbík Dé!ekeletázsiában folyfa• rendszabálya ikat a béke hívei e::ea. 
A B É K E O R  E LVÉ N 

megfélemHtés és • tömeggyílkolás 
fegyverének ieltétleo belil lását. Köve
teljük szigorú nemzetközi ellenőrzés 
felállítását e határozat teljesltéaére. Vé
ieményiink szerint az a kormány, amely 
elösZ()r alkalmazza bárme!y ország �
len az atomlegyyert, bűntettet követ el 
az emberiség e!Jen és háborús bűnös· 
nek tekintendő. Felhívjuk a világ min· 
den jóakaratú emberét ennek a felh.í· 
vásnak •• alaíírására.• 

Ez a felhívás komoly figyelmeztetés 
a fékevesztett atompo:itikusoknak. 
Most már tudják; felelniök k�ll a né· 
pek előll A háborús gyujtogatólmak 
vllágosan megmondták: az igazságos 
büntetés utoléri azt a kormányt, amely 
először alkalmazza u atomfegyvert. 
Az i lyen kormányt együttesen és min
den tagját háoorúa bűnösnek fogják 
tekinteni. E figyelmeztetés. mögött fé
lelmetes erő áll: a v'Jág minden jó
aka ra!ú embere, akiket a" Allandó Bi· 
zottság lelh[v arra, hogy az emlílet.t 
!elhívást lrja alá. 

Az emberiséget �yegem so""'tét erők 
ellen! tettekben megnyilvám1tó harc el
töké1tsége konkrét cselekedetekben ölt 
testet és ezek a tettek arra irányulnak. 
hogy meghiusítsák az imperialisták há
borús előkés.zületell , 

A béke harcához aktfvan esaflakoir
tak a iremzetközi demokratikus szerve
zetek: a Sz:aks.zervereU Világszövei&ég, 
a Nők Nemzetközi Demokratikus Szö· 
vetsége, a Demokratil.-us II júság Vi-
1 ágszövelsége és még sok más.. Szá
mos országban a béke hívei nemcsak 
nemzeti bizottságokat alakítottak, ha
nem a városokban és falvakban, üze
mekben és. hivatalokban is megalakul· 
tak. A béke hívei világkongresszusá· 
nak Ailandó Bizottsága kötelékébe 
ezidöszerint ötvenkét neiru:eti bizottság 
tartozik. Az Allandó Bizottság érintke
zést tart fenn ezenkiviil 22 más o.
S>lág demokrat11rus szervezeteivel. Az 
elmult évben mintegy 40 nem�tí lion-

Különböző országo�ban. !.o.t gyarmati háborúi ellen. Franciaországban életbe!éptellék a 
A leszerelésért és az atomRgyver eI· A niziai tengerészek, amikor lll"g- szégyenletes iasisz!a !örvényeket, ame-

tiltásáért szé,es hadjárat indu·t több tudlák, hogy Tito Jugoszlá,iájába :yek Franciaország szabadságának é& 
mint negyven országban. Az a gresszív rakéta lövegek kibocsátüara ,;zo.gá,ó függetlenségfoek harcosait a legke
erók ellen irányu'.ó tömegm.,zgalom berendezéseket az 'n<lékoznak e;indí· gyet1enebb biinletésekkel - é'.etiogr 
gy<>rs növekedését mulatjii Olasz· tani, a tengerbe dobták azokal. Lg!ani !eg;-házzal és haláloa íté'.eltel 
ország, Franciaország, Kína. lnd:a, Af- Joinvi: le--ben {frandaors,ág) a mun- ienyegetik.. A rendőrség rendk!vüi lel
rika, Köze!kelet és a déíamerikal orszá- kások ledobták a s.,.ereivi:nyekről a hata'mazást kapotl Hason'ó rendsza
gok egéu sora. Igaz, o'.yan országok- Vietnamba útn::k indítandó kis tanko· bá:yokhoz kezd folyamodni a iac:
ban, mint az Egyesü,t A!lamok, Ang: i a  kat. A francia m1.ml:ások a megtorlások zwázia más országokban i� 
és néhány skandináv á!lam ez a moz· el!er.ére sztrájkokkal köve!e:i.k a Yiet· De már nem olyan időket élünk, galom nem fejlödött ki az otla.ni lehe- nami háború megszüntetését. amikor az ilyen rendszabá!yok gátat töségek arányában. De ezekbe.n az Es itt van egy i·ellel!"Z- etes határozat, l� l · k · k h · k országokban is napról-napra oöveks.zik ~ - ve ue nene a nepe arcana a sza-
a béke hívein�k 8 száma, s egyre eri1- ame'.yet a békemozgalom bizottsága badságért, a békéért, az életért. A bá
teljesebben hangzik a tiltakotés a há· bgadott el nemrég;ben Genovában borús gyujtogatók e:ieni harcol nem 
ború ellen. (O!aszorsdg) ar: .,Ansa;do"' konszern :e,1et megá!J ilani semmifé'.e magtor!á&· 

gyáraiban. A bfl;e híveinek bizottsága sal, a béke harcosait nem lehet me.iOriási mértékben hozzájárult a be'J;:e heiyese. tc a dokkmunkások eljárását, félemlíteni. ügyéhez- az az ósszs.zövelségi értekez- akik mcg'.agadták a" aimrikai fegyve• let, amely 1949 augusztus 25-löl 27-ig rek k:ra!wdását s egyben kijelentette, Minden országban mi1li6 és mmió 
zajlott le Moszkvában. Ez az értekez- hogy a munkások ezekJen az üzemek- ember állt a békeharc nagy lobogója 
let hívta életre a béke véde'.mének b�n nem engedik még a !egyvergyár· alá. A népek mozgalma é!én a hatal-
Allandó Birottságát és reáruhá,t.a aü (asL mas Szovjetunió áll. A sztálini béke-
a nemes fe:adalot, hogy minden módon politika elismerésre és támogatásra 
erősítse a népek ko-zt·, ba rátsá=

:i_
A· lep· Esküszerú ünnepélyességgel hangzik t 1 •  1 . ·1 d ' k  k '  k -� • • 1 a al az egész ha ladó emberiségnél. A !ezze le a háborús gyujtogaM ·at .:5 a ,vorno 0" mun ·a.so · gyu,esen e ·  

az egész Srovjetunió méreteiben han· fogadott határozat: "Llvorno kfaötö Szovjetunióval egy táborban van a 
golja össze 8 béke véde:mére alakult d- !gozói más olasz és európai kiköt5,c Kínai Népköz.-lársaság és a oépl de-
s,;ervezetek tevékenységél munkásainak példáját követve soha mokrácia minden orsz�ga. 

N . • t� é - k" Jd-tt-' k 
sem járulnak hozzá olyan feg)"·erek A békéért lo!ytatott harc már át-a gyJe,en os gu a ti O =ge c:se- be- v3gy kirakodásához. ame:yeket a re-J·e az a 11gol mun1,a· •nk .... a Szovjet· csapott ÚJ. szakaszába, a háborús gyuj· ' =· w was.hingtoni egyezmények alapján sri!· unió egyes városai és köztársaságai lilanak". !ogatók elleni konkrét cse!ekedetek 

közt ( Londoa és Moszkva, Skótorsz.ág szakaszába. Mi a békét nem ké<"jiik. 
és Ukrajna, Birmingham és Szverd- A háborás usrllóknalc & csaflósaik· jelenti ki a béke harcosainak hata;m..a 
lovszk, New--Cast'.e-upon Tyne é& a nak gyakori ,.szem:ekörútjaiu és „tu· hadserege, ki [ogjuk harwlnil 
Donmenli Rosztov közt) .  r:sla utazásai", ame!yeken háborús A h 6 tömböket esz;kábálnak össie, az euró- arc a ékéért minden népnek 

Impozáns tüntetés, volt a békeharc pai ors,ágok széles néptömegeinek lel- életbevágó ügye. A béke tábora sokkal 
nem,etközi napja, amelyet oldóber 2-án háborodását hívjál. ki maguk e!len. erősebb a háborús gyujtogatóknál. A 
nagy sikerrel tartottak meg a világ !gy Ho! ;anciia és Norvégia dolgozói világ egyszerű emberei nem kímélik 
minden táján. Azok a népes gyfüéseK eroteijes tiltakor.ással fogadták Mont- c_rejµket, �gy _meghiusilsák az impe-
és tüntetések, amelyeket ezen a napon 1 háb nal1sták szandekait. 

d t_,_ . d . b gomerv, az ango orú& gyujtogató ren ez """' mm en orszag an, megmu· megjeÍenését. Belgiumban sz amerikai A békéért folytatott harc d'tja "ri!1-tatták. milyen óriási népi erők moz- követség épü!ete e!ött tiltakozó tünte- gos. Ezt u Illat Sztálin elvtárs mudultak me�. lés zajlott !e a Lanham tábornok � tatta. Az agresszió és az új háború ki
A világkongresszus Al!andó Bi1.ott· zetése aiatti amerikai katonai misszió r�bbantásá.nak angol-amerikai politi

ságának fükársága nem &Okkal a 'áiogatása ellen. A tüntetők röpcédulá· kaJa csak az imperialista összeesküvők 
stockholmi ülésezés előtt javaslatokat icat 111:örtak ilyen felírásokkal: .Munkát zégyenletes bukásával végzödhetik. dolgozott ki a béke védelmére. E:,;ek a kenyeret és békét akarunk. Nincs szük-' Ji. béke legyőzi a háborúU •------------------------------• javaslatok kövele!ik a feg

yverkezési ,------------------------------• verseny megszüntetését, ai atomfegy-
(Folytatás az eklő oldalról) \'CT eltiltását, a gyarmati rablóháború 

kiszabását, de hasonló Jó munká
val, a ,.200-as"-brigádok számának 
nagyarányú növelésével ..-eszik ki 
részüket a termelés előmozdításá
nak ügyéből 

A Dunakeszi Jár6müjavft6 NV 
dolgozói az április 4-i több mint 2 
millió forintos felajánlásukat Május 
Elsejére tovább akarják fejleszteni. 
720 dolgozó csat1akozott máris Lí
dia Korabelnyouka mozgalmához és 
Május Elsejére meg?akarított 
anyagból már eddig 50.000 forint 
értékű megtakarítást mutatnak fel. 
Hasonlóan lelkes a Vorosia-moz
galomhoz való csatlakozás is. 

M 
ájus l. egyben Pártunk gy5-

zelmének ünnepe. A magyar 
munkásosztály és a magyar dolgo
iók sok harcos Május Elsejei meg
mozdulásban juttatták kifejezésre 
szabadságszeretetüket és testvéri 
szolidaritásukat a világ dolgozói 
iránt. Az idei Május Elsejének kü
lq_nösen nagy jelentősége van, ami
kor szervezett dolgozóink kifeje
zésre fogják juttatni, hogy megin
gathatatlan bástyái vagyunk annak 
a békefrontnak, amelynek vezetője 
és legfőbb ereje felszabadítónk, a 
nagy Szovjetunió. A magyar mun
kásosztály kezében magasan leng 
a nemzetközi proletariátus vörös lo
bogója és 1 945 óta a magyar nép, 
nagy pártja, a Magyar Dolgozók 
Pártja és szeretett vezérünk, Rákosi 
Mátyás vezetésével hatalmas utat 
tett meg a fej lődésben, a boldog 
szocialista Ma,zyarország megvaló
sítáiaban.  További győzelmeink biz
tosítéka, hogy tanulunk nagy példa
képünktől, a Szovjetunió Kommu
nista (bolsevik) Pártjától. Szé!esít
jük Pártunk tc>megkapcsolatait. fo. 
kozottabban érvényt szerzünk a 
párton belüli rlemokráciának, s 
Rákosi elvtárs ídrn11tatása alapján, 
a kritika és önkritika a lkalmazásá
val eltávolítjuk a fejlődés útjából 
azokat az akadályokat, melyek gá
tolnak bennünket nagyobb eredmé
nyek elérésében. 

Epítő munkánk eredményét, ame
lyet a háborús uszítók veszélybe 
ákarnak dönteni ,  a termelés front-

j án kell elsősorban megndeni. Tő
lünk, jó munkánktól függ 1!Z. hogy 
lesz-e háború. Ezt kell kifejezésre 
juttatnunk Május Elsején. Azt kel l 
kifejezésre juttatnunk, hogy eltéphe
tetlen szövetség fííz bennüket a 
Szovjetunió-vezette be'ketáborboz és 
hogy min-jen áldozatot meghozunk 
a béke védelmében, hogy dicsőséges 
Pártunk vezetésével mindig szilár
dabbak leszünk a magunk szaka. 
szán. 

Eppen ezért dolgozóinknak Jó 
termelési eredményekkel, a termelé
kenység állandó növelésével kell bi
zonyítaniuk, hogy megértették fel
adataikat a béke védelmében. Hogy 
megértették azt, hogy a május el
sejei felajánlás sikere, de minden 
utána következő termelési eredmény 
komoly csapás az imperialistákra. 
Mutassuk meg, hogy nemcsak telje
sítjük, hanem túlteljesítjük válla
lásainkat, részt veszünk a május 
elsejei felvonuláson, hogy ki feje
zésre juttassuk érzéseinket a békéért 
folyó harcban. 

E
lvtársak! Szakiársakl Mozgó

sítsatok üzemeitekben a béke 
védelmére, rnélyítsétek el a proletár 
nemzetköziség szellemét, mélyítsétek 
el a ragaszkodást a hatalmas 
Szovjetunióhoz, mint a béke legf6bb 
őréhez. Mélyítsétek el dolgozó né
pünkben a szeretetet győzelmeink 
szervezője, a Magyar Dolgozók 
Pártja iránt! Munkátok eredménye 
jelentkezzen a szocialista munka
verseny fejlődésében, a termelékeny
ség állandó növekedésében, abban, 
hogy méltóképpen felkészültök a ha
todik szabad Május Elseje me/!Ün
neplésére és emlékezetessé tételére! 

Onneneljétek Május Elsejét. és 
kösz/\ntsétek munkMal a b�kéért 
küzdő dolgozók százmill ióinak har
cos seregszemléjét, k0szöntsétek 
munkával a népek szabaclságának 
és függetlenségének fő támaszát, a 
szocialista Szovjetuniót és köszönt
�étek munkával a Szakszervezeti 
Világszövetség, a tartós b&� szilárd 
tiimaszának budapesti konferenciá
ját! 

megszüntetését Malajában, Vietnam
ban és Burmában, a ..négerek háború· 
jának" megszüntetésél Tel�n ért
hető, hogy az Al!andó Blaotlság jans· 
latai meleg együttérzésre és tárnoga• 
tásra találtak minden ors:iág népeinél, 
s harci lobogóvá lettek a háborús 
gyujtogatók ellen. 

Egészén más fogad1atásn taliltak 
ezek a javaslatok a kapitalista orszá
gok uralkodó köreiné-1. AJ Egyesü:t 
A!Jamok State Departmentje, míot ia
meretes, megtagadta a beutHási vizu· 
mok kiadását a Vfágkongresszus AJ

landó Bizottságát képviselő küldöttség· 
nek. amely a kultúra, a tudomány és a 
hitélet ismert képviselőiből áliotl A 
Sta� Department az e kérdésben ki
adott hosszú és zavaros nyi!afö,zatá· 
val világosan kifejezésre juttatta fé:el
mét azzal a kéréssel szemben, hogy 
engedje be a béke küldöttségét az 
Egyesült AHamokba. 

Es va lóban támogathatnak-e a béke 
védelmére irányuló javaslatokat az 
Egyesült Allamok monopo!istái, akik a 
nemrég lezajlott háborún hatalmas va
gyonokat harácso!tak össze és a népek 
vérét meggazdagadásuk forrásává tet
ték! 

A békének még a gondolata is ve
s1:ett dühöt idéz lel bennük! 

A holla.nd hatóságok tengerentúli 
gazdáik példáját követve nemcsak 
megtagadták a béke kül döttségének be
bocsátását az országba. de tovább is 
menlek: letartóztatták, majd kiutasítot
ták a delegátusokat az országbó:. Meg· 
tagadták a béke delegációjának foga· 
dását Angliában és Be:giumban is. 

De a háborús hisztériát szító és 
gyűlö!tséget elhintö imperia lista ösz· 
szeesküvök el!Pll feltámad az emberi
ség mil : ióinak haragja . 

A béke híveinek mozgalmában UJ 
jelenség, hogy megmutatja minden be
csülete,; ember egyre növekvő k�srsé
gét a tettekben megnyilvánu!ó harcra 
az angol-amerikai imperialisták össze
esküvése ellen. Vá·aszul a háborús 
gyujtogatók tetteire - a béke ham1sai 
iámadásba mennek át s meghiusítják 
a reakdó erőinek agresszív szándékait. 

Az amerikai fegyverek kirakodását 
'llegta1_sadó marseillei dokkmunkások 
dicsőseges kezdeményezése e:emi erő
vel terjedt át Franciaország minden ki
kötőjére, majd Hollandia, Belgium, 
Olaszország,_ . on- égia és Eszakafrika 
:egnagyobb kikötői re. 

Számos országban egyre nagyobb 
arányokat ölt a tömegek (i!takozása az 

Partunk népnevelölnek ld mun áiál 
az üzem eredményei m la , k 

Ránk. nsntas dol�zókra nagy 
feladatok várnak ötéves tervünk tel
jesítésénél, szocialista hazánk fel
építésénél. Ezeknek a feladatoknak 
tudatosításánál, a problémák meg
oldásában nélkülözhetetlen segítsé
get nyujt a népnevelő munkája. ők 
foglalkoznak a dolgozók politikai 
nevelésével. szocia lista öntudatuk 
fokozásával. Igy válnak dolgozóink 
legjobbjai a szocialista munka hő
seivé. A népnevelők eredményes 
munkája kapcsolja be széles töme
geinket a termelés emeléséért ví
vott harcba. ők segítik el5, hogy a 
verseny tömegmozgalommá váljék, 
az ön�öltség és selejt csökkenjen, 
hogy ervényesüljön a kritika és ön
kritika fejlődést eredményező mód
szere. 

Népnevelőnik előtt példaként álla
nak a Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártjának hős népne
velői. Példáj11k még odaadóbb, még 
eredményesebb munkára készteti 
népnevelőinket. 

• 

Ezekről beszé1getiínk Varga Sán
dor elvtárssal, a Dunakeszi Járó
müjavító NV politikai tisztjével. 

- Minden héten tartunk népne
velő értekezletet - mondja. - Itt 
beszéljük meg új feladatainkat, tá
jékoztatjuk e!vtársainkat Pártunk 
határozatairól és a termelés kérdé
seiről. 

- Népnevelőink jó munkája a 
legutóbbi pártvezetőségi választás 
előkészítésénél is megmutatkozott. 
Enm·k volt eredménye az, hogy a 
gyűléseken a tagság teljes számban 
és aktívan vett részt. 

- Népnevelőink nagy része ma
ga is példamutatóan vesz részt a 
termelésben. !gy Madarasi Lipótné 
is. aki átlagos 230 száz� lékos tel
jesítménnyel - az élenjárók között 
hala-:l. Néhány nappal ezelőtt része
sült 500 forintos jutalomban. Palák 

István fényező állandóan 200 sza,a 
zalék fölött teljesít. Dobrouics Já
nos alvázlakatos szintén részesült 
- Jó munkája eredményeképpen 

� 500 forintos pénzjutalombar. 
- Persze, ez nem mondható el 

minden népnevelőnkröl. Igy Burján 
Vince a lvázas, Nag_11 Benjámin le
mezfeszítő, Bo/yó János villanysze
relő, Cser József lakatos, Gémest 
Zoltán. alvázas és Mecseki Dezső 
lakatos csoportvezető - bizony -
nem úgy végzi felelősségteljes nép
nevelői munkáját, ahogvan azt tőle 
a Párt elvárná ... Igyekezni fogunk 
megtalálni a módját annak. hogy 
ezekkel az elvtársakka 1 külön is 
foglalkozva, megtudjuk népnevelői 
munkájuk hanyag elvé gzésének 
okát. Mert népnevclönek lenni ki
tüntetés és aki ezt n('J11 annak te
kinti. annak nincs is közöttük sem
mi keresnivalója . . • ' 

• 

Gabrielli elvtárs végzi legere&mé
nyesebben népnevelői munkáját. 
Egyben a Párt a lapszervi káderese 
és mint kőműves, a termelés vona
lán is kitűnik jó munkájával. 

- Minden kínálkozó alkalmat 
felhasználok dolgozótársaim politi
ka i felvilágosítására. - mondja 
Gabrielli elvtárs. - !gy ebédszünet 
alatt is elbeszélgetek szaktársaim
mal az időszerű politikai és terme
lési kérdésekről. Igy,•kszem min· 
denki problémáját magamévá tenni 
és minden téren tanácsaimmal se
gítségükre lenni. 

- Nt'-pnevclői munkánk eredmé
nye megmutatkozott az április 4-i 
felajánl ások túlteljesítéséhen is. A 
főműhely összteljcsít111ilnyének ösz
szege 2,077.898 forint! - De még 
alaposabb, még lendülP!esebb nép
nevelői munkával készülünk május. 
1 .  méltó megünneplésére. 

Testvéri üdvözlet a szotializmus építésében, 

s a békéért folyó harcban velünk egysorban küzdő népi demokráciáknak! 
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A SzállÍtóipa•·i Dolgozók 
Nemzetközi Szövetségének felhívása 

MÁJUS J-NEK MEGÜNNEPLÉSÉRE,. 

LENIN A BÉKÉÉH1-� 
Április 22-én volt 80 esztendeje 

an11ak, hogy mcgszületell Vladiruir 
Iljics Lenin, a forradalom géniu.."Za, a 
vilúg dolgozóinak bölcs tanitúja és 
vezére. 

a békéért való küzdelemre 

Lenin volt az, aki harcra szólilottn 
a világ munkwiail és úh ezclle az 
egész világ dolgozóit az imperializ
mus mcgdön!éséérl, a kizs>ikmányo-
1:ís-mentes, szabad embm•l élei m<'g
teremtéséért moll: döntő győzelmes 
kilz1lelem korszakába, s aki a nagy 
Sztiilinnal egyült Oroszorsóg népeit 
elvezette a prole!árdiklntúra, n szo-

A vllág számzf öldl és légi 
köz ekedésének munkáselhoz 

és munllásnölhez 

Május elsejének ebben az évben, a.z 
egész világ munkavállalói számára a 
küzdelem és összefogás napjának keD 
lennie - tek1ntet nélkül politikai, fllozó
llai vagy vallásbeli felfogásukrL 

A többi szervezetek dolgozóival kar
öltve ünnepeljétek meg ezt a nagy na
pot a küzdelem határozott tetteivel a 
Béke megvédésének érdekében, hogy 
meg lehessen menteni az emberiséget 
egy új háború szömyűségeitöl, a dol-
2ozók elemi érdekeinek megvédése és 
a nemzeti szabadság és füg.g.etlenség 
érdekében. 

Vegyetek részt lelkesedéssel a.z 
egész világ városaiban és falvaiban 
mefrl"endezcndő tüntetéseken, ünneplé
seken. 

A kn_pitalista iga alól felszabadult or
lZágol<ban az öröm megnyl!vánulásá.. 
aak hatalmas ünnepe lesz. 

Férfiak és nők egyaránt kifejezésre 
fogják juttatni a szocializmus építésé
nek sikerébe vetett hitüket, mert a s:ro
clalizmus a jólétet, a boldogsáirot és a 
Békét jelenti. 

Elvtársaink, akik ebben az iij társa
dalmi rendszerben élnek, me(lvalósítot
ták már azoknak a becsületes emberek
nek ideálját, akik azt kívánják, hogy 
lllinden egyes dolgozó munkája egy-
6ttal .az összes többi dolgozó haladá
sát és jólétét is szolgálja. 

A kapitalista irányítás alatt áDó or
szágokban küzdelmeink közvetlen célja 
a létminimum elérése. 

Egységünk a Béke megvalósítására 
és a gyarmati háboriik végetérésére 
irányuló akaratunk szilárdságában jut 
kifejezésre. 

Május elseje a nemzetközi szolidari
üs napja, ezen a napon szilárdan kö
vetelni fogjuk a gyarmati elnyomás 
végét és minden nép számára a.zt a 
Jogo!, hogy demokratikus szabadsáJ
ban élhessen 

E napokban az angol-amerikai impe
rialisták nyiltan követelik a kalandok és 
a háború politikáját. 

Számukra, akik viláfIUralomra tll

relcszenek, a háború nem egyéb jöve
delmező üzletnél, ezt az alkalmat vár
ják, hogy jövedelmeiket fértiak és 
asszonyok millióinak vérével és ször
nyű szenvedéseivel gyarapítsiik. 

Am a dolgozók szemében a háború 
egyértelmű a gyötrelmekkel, az éhség
irel, az asszonyok és árvák végnélküli 
fájdalmával. 

E veszéllyel a Szakszervezeti Világ
azövetségbe tömürült munkásosztály 
óriási erejét kell szembeállítanunk. 

1950 május elsején kifejezésre fog. 
juk juttatni akaratunkat, hogy nem dol
irozunk a Szov je!unió, a győzclmes 
szocialfzmusnak hazája és a népi de
mokráciák ellen készülő háború érdeké
ben. 

OnnepeljMek meg 1950 május else
jének nagy napját üzemi és hivatali 
békeb:zottságaitok megszervezésével, 
Illetőleg megerősítésével. E bizottsá
goknak �gyütt kell működniök a töme
fek moz11ósftásáért, a béke meirvé
tlése érdekében. 

Minden olyan pá,lyaudvaron, raktár
ban, műhelyben, hivatalban, légi kö:r;. 
pontban, mindenütt, ahol szállító
munkások vannak, olyan békevédelmi 
bizottságoknak kell lenniök, amelyek 
fajra való tekintet nélkül egyesítik a 
férfiakat és az asszonyokat, s így csat. 
lakoznak a Béke Híveinek Világbizott
&áfi!'ához. 

Tegyetek bizonyságot nap mint nap 
atán hatamas tevékenységtekről a 

sajtó, a népgyffiések, az előadások, a 
beszámolók, plakátok hathatós segítsé
gével 

LepfozzHek le szlinteten - konkret 
formában - az imperial�ta tábor go
nosztevő terveit és a háborúra wi!ó 
lázas készülődéseit. 

l(apcsolJátok egybe :s gazdasági kö
vetelésekért, a nyomor, éhség, munka
nélküliség dlen és szaksz�rvezcti jogai. 
tok édekében folytatott küzdelmeteket 
a békcharccal 

Gvtilckezzetck mindannyfan a Szak
szervezeti Viágszövctség zászlaja alá, 
me1;erösflve testvéri kapcsolata!,okat az 
egész világ dolgozóival való szolidari
tásban. 

Leplezzél:et le au: elhajlúkat és a 
sztr5jktöro!:et, a nemzetközi szakszer
vezeti moz::alom cgysé;;rcs törc!a·ései
nek árulóit, akik ualázatos módon az 
új háború élesztöinek szekerét tolják. 

Mindenütt, ahol a munká:,ok hősies 
akdóík folytán a kapitalista elnyomás 
áldozataivá válnak, - elvtársaink kö
telesséire, hogy a szolidaritás alapján 
számukra hathatós segélyt nyujtSllnak. 

Május elsejének ünnepe allr.almával 
szilárd akaratuknak adnak kifejezést: 

- M.ur;kabérelk mefjavítása érde
kében. 

- A munka biztonsága érdekében. 
- Az egyenlő munkáért, egyenlő 

bért elvének érdekében. 
- A világi iskolák megvédése ér

dekében, valamint a gyarmati 
és fél-gyarmati népek íristudat
lansá11ának leküzdése érdeké
ben. 
A szabadsá(ljogok megvédése 
érdekében. 
A fasizmus ellen való küzde
lemben. 

- A béke megvédése érdekében 
és a fegyverek kirakodásának 
és me,rmur;kálásának megtaga
dásában. 

- l<öveteljétek az atomfegyverek ciaHzmus és a kommunizmus birod:,.J. 
eltiltás.it és megsemmisítését! mábn. 

Felétek fordul telve bizalommal és Lenin hmitotta meg a töm�geket 
szeretettel a kaprtalista, valamint a 1uTa, hogy az lmp.-r,:i.lfala h/iború 
gyarmati és· félgyarmati országok doi- ellen harcolni kell, de nem v:üaml 
gozóinak tekintete. blg,·érfi pacifizrnnssal, n�m az erű-

Ezek a dolgozók tudják, hogy a ti szelmnk vabml ,,eh-1" e!n!así!í.s,h·al
ország-aitok 5;kerc és gazdasági meg- Lenin tanHoUa meg a Uimc'.lekcl 
erősödése gar,4nciája a Békének és arra, hogy v"n Igazságos há!!o�ú és 
m.:,idcn nép szabadság/inak. ,•:iu lqazsilgtnlan hibo,ú, llogy az lm-

perlall&ln rablók lömc,{gyilkos h:irca 
Dolgozzatok minél nagyobb hévvel! egymásközt Jg:izsiígialnn 11:íbor,í, 
Annak érdekében, hogy győzelmesek amely el!eu a munk:ísoknak, a dol

maradhassatol: a Békéért való klizde- gozóknak mlmlcn rendelkezéslikli'e 
lemben - fejlesszétek és élénkítsétck ,Hiú t>szklizzcl küzdeo',;k kel!. Le:iln 
a szeciallsh 11evelést, tcljesíh-e és íúl- mo!at•s meg. éles elvi hnreo:,ban lep-

lezve le a kü!fü,bikö •. baloldali'' tévc-
tel.jesítve nemzeti tervv5'llalásaitc,katl d�,ekel, melyek ezt fa:;ad!:í'·, hogy a 

A Nemzetk.ö;:i Szakszervezeti Világ- mi korunkúau is lehds�gcsC'!-i n�n1-
szövctség érdekében indított akciónk 7,e:I, fcl��nh:,d.lió, iinvé,Mmi háborúk, 
a dolgozúk javát szolgálja és haté- hogy a l!yarmatl, tlnyomoU népek 
irnny fcr;ryver a háborúra készülő kapi- felsz.abm'íló harca. az elnyomott és 
talisták ellen. klzs:\kmúnyolt d-ilgozók po!;:�rhábo-

.. .. . . rús 1�nrca, a szocfslisla áBamnk ön-
Ezert, a NemzetkoZJ Szakszervezeti vé,klroi ltaren, - le;.:.zs,l�os h lföoril, 

Világszöve!séif zászlaja alatt, minden omelyckl't a forradBlmi rnm,k:i.snk
más szellemi vagy flzihai doigozóval és � nnt,, a kommunl.stálmak támogatnia!< 
minden szervezettel karöltve Május � kell. 
Else;_:í� az e!(t�Z vilá,il_ ,d?!gozói �C�- s Len!n magyarázta m�g " tilmcgek
zetkozJ cgysegcnek onas1 mcgny,lva-

1 
n�k, hogy az lmperla'"sla lmt'"roázia 

nui.ísával ünnepelve, erélyesen tiltalrn- - szoPlálrn,iniszta lak:íji,l eHcnl harc 
zunk az an(loi-amerikai imperialisták eh•.ílas7!1l:liailan a bél<Ur! ,iro!t kiiz
ellen, a háború e!őkészítói, az atom- - dclrmtii!. J.,enln dolgo;;;!!l ki nz lnt
bomba, a gyarmati háborúk ellen, a § perlallslat>llenes J;:,n. 11 pr-ok;:;iforra
Béke megvédése, a szabadság, dcmo- dalom taktlk,íjá-r:il és slra!1:giújiiv11l 
kr icia, valamint egy olyan jobb élet el- kttpcsolatban az lmncrialisla háború 
érése érdekében, melyre minden egyes cllrnl küzdelem !alitiká.iát és sfra!é
doli:-ozónak joga van. �láj.lÍt iq. Be,·onnl az lmperiallst:.i há-

Eljen 11\áJus Elseje, a.z egész vi1ál[ horii cllPnl kilz•1clcmbc a . munkásol,, 
dolgozói nemzet!,özl Egységének Napjai a paras?.tok. a L.(�P'>!gári ltlmcgelc lcg

• szél.-sl'hb réle;?e1t. bevonni e� lmpe-
ELJEN A SZAKSZERVEZETI riallsta Mlan„í ell„111 kihoc:cm"!ie 11 

VILAGSZOVETStG! · ,:?yn1'mnli l's fii!l'l'<1 bcly:retbcn frlsz,-
Stellan Moraru s. k. badnllisukfrl küzrlő népeket, lllm<'V,· 

főtitkár nkt';ókkel s ltn kell, fe:,ivver.el 1• ldi�
denl az lmp�rl:!Ue.t:, háború cilen -

Tóth ill. János Kossuth-díjas, sztahánovista mozdonyvezető : 

Teljes e••ónhl,el tá,nogatjulá 
a S,zal,sserve•eti Világs!JJövetséget 

a béhéé1at folytatott liarcban 
„J{.edves Elvtársak! Orömmel telt 

szívvel gondolok április 9-re, mikor 
eljött az a nap, hogy munkám után 
a Galyatetön üdülhetek. Ez a mult
ban elérhetetlen lett volna szá
momra. Ezen a helyen a mi kizsák
mányolóink éltek és dőzsöltek. 

A Szovjetuniónak, a dicsőséges 
Szovjet Hadseregnek, a nagy Sziá
linnak köszönhetjük szabadságun
kat és azt, hogy ennek a szabad
ságnak fényében élue, az egyszerű. 
munlzások, az egyszerű emberek ez
rei üdtilhetnek gondtalanul ezeken 
a helyeken. 

Epitjük az új társadalmat, ahol 
ismeretlen az embernek-ember által 
ualó kizsákmányolása, ahol a vég
zett munka után jár a megbecsülés 
és a tisztelet. H áfával és szeretettel 
gondolok a dicsóséges Pártunkra 
és szeretett vezérünkre, Rákosi elv
társra, akinek vezetésével a romok 
helyén virágzó ország lett. 

Odülésem ideje alatt kaptam meg 
a Vasútpolitikai Osztály figyelmes
ségéből Pányin elvtárs fényképét. 
Az újtipusú szocialista emberéét, 
akinek példáját valamennyiünknek 
követnünk kell. hogy még nagyobb 
győzelmeket érhessünk el. 

Alkalmam adódott arra is, hogy 
a Francia Kommunista Párt kül-

döttjeivel beszéljek és megismerjem 
közelebbről a hős francia vasutasok 
harcát. Ugyancsak itt nyUt alkal
mam megismerni lUés Béla elvtár
sat, a Kossuth-díjas írót, aki eló
adásában ismertette előttünk az 
irodalom jelentőségét a szocializmus 
építésében. 

Tartottunk termelési értekezletet 
is, melynek levezetésével a kollek
tiva engem bízott meg. Ezen az ér
tekezleten ismertettem a szovjet pél
dán elindított „2000 tonnás" és 
,,500 kilométeres" mozgalmat. 

En, innen, a galyatetői üdülőből 
sok sikert és még több és jobb ter
melési eredményt kívánok a vas
utas sztahánovista és élmunkás 
elvtársaknak azzal, hogy a moz
galmi munkában még jobban ve
gyék ki részüflet. 

Nagy eredményeket értünk el, 
mert segített bennünket biztos tá
maszunk, a Szovjetúnió és tánto
ríthatatlanul vezet bennünket a mi 
drága Rákosi elvtársunk. Mi, ma
gyar munkások megértettük, hogy 
az a feladatunk, hogy munkánk 
megjavításával, termelékenységünk 
fo.lwzásával erősítsük a munkásosz
tály hatalmát és a magunk terüle
tén előmozdítsuk újjáéledt hazánk 
boldogulását. 

ElvtársaM Szaktársak! Epítő
munkánk, az eredményeink ma ko
moly veszélyben vannak. Az impe
rialisták újabb háborúra spekulál
nak, újabb világháborún akarnak 
nyerészkedni. Ezért, ezek a rr..itz
denre elszánt kalandorok békés ott
honunkra akarnak törni és a dol
gozó milliók vérá!dozatából akar
nak maguknak piszkos hasznot haj
tani. 

Ne felejtsék el azonban eze/1 az 
,,urak" azt, hogy nem pusztán tő
lük függ az, hogy mi egyszerű 
munkásemberek újból vágóhídra 
menjünk az imperialista érdekekért, 
a profitjuflért. Mi is beleszólunk 
abba, hogy lesz-e háború. A béke a 
mi ügyünk és mi azt meg fogjuk 
védeni. 

Május Elsején meg fogjuk mu
tatni az egész világnak, hogy 
mennyire ragaszkodunk a mi nagy 
szövetségesiinkhöz, a dicső szovjet 
néphez. Meg fogjuk mutani, hogy 
minden áldozatra készek vagyunk a 
béke védelmében és nagy Pártu11!1 
vezetéséuel bevehetetlenné tesszük 
a békefront magyar szakaszát. 

Megmutatjuk Május Elsején, 
hogy a termelés területén is csa
pást-csapás után mérünk az impe
rialistákra, a háborús uszítókra, 

ez Lentn tanítása. Az imperialista há
ború elleni küzdelmet összekapcsolol 
u munkások, a dolgozók, az elnyo
mott népek jogaiért és fels:.abaiiu
lásáfrt vivott hareeal - ez Leuia 
t:mítása. 

Az Októberi For1·adalom gyí•,,:elme 
világtörténelmi fordulatot jeleuwU a 
békéért vivoll harcban. A e>1r;:;:m118 
megdöntésével, az orosz bur:zsoá
rendális állam szétzúzásával - a há
borút is megdöntlilték Lenin vezeié
sével a bolse·dkok, megmntalva min
den lmpcl'in!Ista h:íboru, minden ki
:r.sálm1ányolt\s és zsarnokság megsem
misítfaénck útját. ,.A ml Októl:leri 
Forrad,ilmnnk cbbi,n a kérdésben is 
új l!.orsz:i:kot nyitott a vlláglörlént.� 
lémben - írta Lenin. - A burzsoázíu 
sz<Jlgál • . . gúnyt űztek az imperialista 
hiÍ.l>Orú polgárhúborúvá vnlú áh•;illoz
tal:1sú,ink jclszimíból • . . Évszú:mdok 
és évezredfck óta először változott iil 
ez a jelszó homúiyos és tehetetlen vi
rakoz„shól világos és szabatos poli
likai programmá, nz clnyomottal< 
mm;óinak hathatós harcává a prole
tru-hltus vezetése alatt, átváltozott a 
pr&lelar:áius első győzelmévé, első 
i:0·fü:�!mé-ré a háborúk megszünte
téséért ioiyta!ott harcnak•" 

Am:kor a halhataU:m Lenin írásait 
ohll-'.ls"k, ráismerünk ma is az embe
riség eU.enségeire . .Az amerikai mi!Uár
dosoli.ra, akik gazdasági válság ellen 
fe�,verkczéssel próbáfkozuak, amivel 
cl alrnr.i.ík ódáznl a fenyegető gnzda
s:igi vúiságot, amelyet békctermelés 
nem tud számukra elkerülhetővé 
lcvni. 

Amit Lenln ellire látott, azt Szhillu 
vezetésével a szov jel nép és Ázsia el
.,�·ornott népeinek győzelmes szabad
�ágharea megvalósította. A népek 
békevágyának, a vilúgsaerle kibonta
kozó szervezett békemozgalomnak, a 
sz:tbadságukat meglelt népi demokri
ciáknak, a gyarmati rabszolgasors 
ellen �yőzelmesen küzdő ázsiai népek
nek l<l:lzös támasza. győ:r.elműk hlzto
s!'ékn: a nagy Sztálin, a vUág
bé�(' ,fre. 

L,imn és Sdálin voltak azok, alúk 
ll!!y hMeoHak a békMrt, hogy rá is 
?<,\uyszerlletlék az imperiallslákra a 
bé!<ét. 

Sr.orosnhban fel>:árkózni a Szov�t
u nló rr:dlé - eg:vet jelent o béke 
rneg-.éuésével. Lenint és Sztálin kU
.-c!nl ma egyet jelent ezzel a céllal. 

hogy egyszer s mindenkorra elmen
jen a kedvük a kalandorpolitikától, 
a méregkeveréstől, a háborútól. 

Megmutatjuk Május Elsején, hogg 
az egyre fokozódó harcban, jobban 
mint eddig, kivesszük részünket. A 
békebizoitságok munkáját, az atom
fegyver betiltása érdekében megin.• 
dílott mozgalmat mindenben támo
gatjuk. 

Megmutatjuk Május Elsején, 
hogy teljes erőnkkel támogatjuk a 
Szakszervezeti Világszövetséget a 
békéért folytatott harcban. Csak a 
reakció nem akar tudomást szerez
ni arról, hogy a szocialista Magyar
ország megvalósításának előfeltétele 
a béke. Ennek a békének, a béke 
megvédésének egyedüli záloga pe
dig csak az lehet, hogy még szilár
dabban tömörülünk a hatalmas 
Szovjetunió mögé, méginkább el
szántan harcolunk a békéért, a 
nemzetközi. proletárszolidaritásért, 
a nemzetközi munkásosztály egysé
géért. Ezt az egységet teremtsük 
meg belső vonalon, a vasút min

den területén, üzemében és szolgá
lati helyein, mert az ellenség jól 
tudja azt, amit nekünk sem szabad 
szem elől téveszteni: egységben az 
erő. 

Elvtársak! Szaktársak! Valameny
nyien foglaljunk állást ebben a kér
désben és harcoljunk minden 
erőnkkel a békéért, mert ha mi, dol
gozók összefogunk, az agresszorok
kal szemben meg fogjuk védeni a 
békét! 

_ Eljen. Sziál�n elvtárs, a világbéke 
orel, El1en Rákosi elvtárs, népünk 
vezere! E/jen a Szakszervezeti Vi
lágszövetség! 

Elvtársi üdvözlettel: 
Tóth Ill. János s. k. • 

Testvéri üdvözlet a hazánkat felszabadító 
dicsőséges Szovjet Hadseregnek és a Siovjetunió hős népeinekl 



Ami:nt április ffi-� S?JmlQftkl,aa lte
számo!>unk elv:><i6iffl<llak, a 5z,ibur
wzeli Vil,áf:szö,·et,ség Elnök�e & 
Végr.chajló Bizottsái.a m,iju& l&-:lli-ig 
Budapesten tartja, üt;i&;é'I.. 

A millánóJ érlel,,ezlet •ta ez az els4 
t&ljr-s ülése a Vl'l.águöv�S>é'gnek. Fel
adn:la, hogy a nemzetkö:oi szakszer
vezeti moz!,"1],om egys.égél mé'g il!káblt 
111egszilárdilsa. 

zrö a termelés területén elért eredményekkel segltik 
A SZAKSZERVEZE I VILÁGSZÖVETSÉG 

IUDAPESTI ÜLÉSÉNEK MU KÁJÁT 

új &l.eliiDk minde■ eredménye • bé
k,ér,e óg;,ül. Vi!gre keN h:tj!an<Hlk 
Rák<>•i elvtárs útmll'latásál, amel:,et a 
Xözpo11li Ve:oel&ée fobruár 10-i iJt. 
aén mondott: _ . .  élberen kem t,u-t.ani 
ar.t a ,..ell,etmet, amety cl van szá.nva 
mi:ndou esuöu:el kü,;dien.i a békéért" 
ll& .. � ip,,fruDlk &J .mez�s:n.zda
aágunk, terme\lé,;I; gyórelmeink � 
laazán.kbtr:n a dönló gyözelmet az un
periallzmus, a. háború eröi felel� 
Döntő győzelem azért, mert .01ra11 
erögyarapodást jelent a. szoc1absla 
erszágok számára, amely meghátrá
lásra kényszerltbeti • háborús u.szí!G& 
kadáL" 

Tueiil ét ne<mrelkörl szakmai! uö
ftt� elnöke, a:lefa1öke és titkára vesz 
rész-t '!' budapesti ü1ésen. és má,ius 
10--18-,g a SzakS11:ervereti Vil!égszö
vetség elnöksége, lllÍg rrújus 19-24-ig 
a Vil:igszöv..slg Végrehajtó Bizettsága 
ül Ö5.sz;-a. 

A Szakszervezeti Vwgszövetség a,j.. 
lánói I I. kongre�=sa óla <!<teli iii 
új faladatokat álfililolt a nemzetközi 
av:a·kszervez'-"!i mozga1om elé. Az im
p�ri•alósta háborús kalandorok egyre 
novokvö a.gressziója, féktelen fegy-

lllbo11 a nipl demokrallkru, álla
mok szakszervelelnek killdöttel 
éa az lmperiail�ta ers:clgok har
cos szakszervezeteinek vezetői, 
tültbek között a francia és olosz 
szakszen-ezcti killdöllek Is. J\feg
flgyelökéut résnvesznek u u;ése
ken az amerikai és 1mgol haladó 
szakszervezetek killdött"I ts. A 
tanáeskozós ldf'.ie alatt Budapes
ten tarlózkodnnk a SZVSZ ve
utősz�rnlnek 1"!11.iol. közllttllk 
Dl Vit!orlo, a SZVSZ �Ri>ke és 
Louis Salllanf, az SZVSZ fli-

lltkára. 

A franciaorsúqi sztrálkokban 6 milllé munkás vett részt.. közUttük 4�0.800 
vasutasból. 400,HO vasuti munkás. 

....,,.kez<'lsie a rurre fokozását követeli 
meg a nemzetközi szakszervezeti moz
illLom L>óD. 

Mozgósllanl kell a világ vala
mennyi dolgozójíit, fajra, nemre, 
vallásra és politikai nézetre való 
tekintet aélkill, altba a hatalmas 
táborba, mely a Sznjetnnló ve• 
zetésévcl, S z  t á 1 1 11  elvtán bölcs 
lrányitásával harool a ltékéért, a 
blíborús nszilé fenevadok ellen. 
111ég jobban meg kell szilárd/tani 
a nemzetközi szakszervezeti moz
galom egységét és éles harcot 
kell folytatni a jobbeldall 111un• 
kásúrulé fiz:ikadárek elle11. Szer
veuü kell azt a llareet, a•elyet 
az Imperialista álla,nekha■ az el
nyomott dolgezbk vivnak szoba• 
ságjogalkért, nemzeti független
ségükért, gazdasági és szoclóll.a 
Jogaikért és életszínvonaluk biz
tosít{ sáért. Ez a hare elvál:lszt
hatatlan " békéérl vivoH harctól. 
Ezért határozta el a Szakszerve
zeti Ylágszövctség Elnöksége, 
ho!'(Y t<rlek«-zlell'e hfvja össze a 
nemzetközi szakmai tagozatok 

elnökségeit, 

A tanáeskezalson a Szovjetunió 
szakszervezeteinek vezetőivel az 
élen, több mint 20 ország szak
u:ervezetclnek képviseUii vesz
nek részt az filéS�· A szovjet 
küldött<t<get Knznyecov eh·társ. a 
Szov jetunló Szakszel'Vezetel Köz
ponti Tanács/inak elnöke, a Szak
szenezcti Yilligszilvetség alelnöke 
vezeti. Részlvesznck a tanácsko-

.A. Szakszenezeti Vihígszfivetség 
01'1' ■1e1alaknlása óla tevékenyen 
résztvesz eblte■ a llnreban, me
lyet a világ ltékeszerttő néJlel 
a nagy Szovjetunlé nzetésével 
folytah1ak az új világhábom fe-
11ycgetésel ellea. Kow�ssznsain. 
tanh,kezúaln Rltgltélyeger.te a 
htlbarús nszílókat, résdvett az 
eklóber 2-1 Ncmntközl Béke-
11apok mefszervezésében. m!nd..-n 
alkalmat frlhasználl a béke vé-

delaé'.aen. 

A Szakszervueli Világszövctsl!g 
budapesti tanácskozása újabb 
jelculős álle111ása lesz a11aaló a 
llarcaak, ■1elyet a vlláC Ollal
gezél vivaak a ko1■111uaista és 
„unkáspál'tok vezetése alatt a 
tartós ltéke mcgvéOlléséérl • bába
rús uszí16kkal szemben, J�lentös 
állomós azért, mert e tanácskozás 
szorosabbra füzi a vilúg össtes 
haladó sznk�zervezetclhcn tömö
rllll dolgozók egységét, mely • 
béke me:i1védéséaek egyik záloga. 
A béketábor gyözelmének és erő
sfidésének elsósorban az • zá
log.., hogy vezetője 11 ••t:dmas 
S�flvjetun!i', és mlnOllen dolgo�ó 
nal(V tanflója, SzUilln ehh.'ir�. A 
SzovJennnló ml!:lé mind s>rllál'
dobban sorakozik fel a lléktt 
aklll'ó dolgozók hatalmas tábora. 

Azok a kimagaslé eredmények, 

\ 
ga,dasági sikerek, amelyeket a szov
jet nép a háború ntán elért, bietos 
alapja és bizlosftéka a békéért folyó 
harc gyözelmének. Ezekre az eredmé-

5a&peri és pribéklei sem tudlák Olasz orszáqban feltartóztatui a haladás er61t: 

a haladás, a bék_e erőit. 

nyekre 1/lmaszkodva erősödtek politi
kailag és gazdaságilag egyaránt a 
népi demokratikus orsxágok és értek 
el sikereket a szocializmus építésé
ben-

Az a gyors gazdasági és kultnrá1is 
fellendülés, mely mind n:í.lunk. mind 
a testvéri népi demokratikus orszá
gokban végbement, szintén a béke
tábor erejét növeli. A béketábor ere
jének növekedését jelenti a kínai nép 
történelmi győzelme és a N?met De
mokratikus Kö7<társaisá3 megalakulása 
is. Ma, csupán a Szovjetunióban és a 
szocializmust épllö többi országban a 
béketnborhoz töbh mint 800 millió 
ember tartoziT<, ..-afíyÍs közel fele a 
föld egén lakosságának. 

A dolgozók százmilliói harcolnak a békéért 

A béketábor! erősítik azok a. sike
rek is, amelyeket a francia, olasz é� 
más nyugati országok dolgozói, a 
gya.nnati népek érnek el nap mint 
nap az imperialista konruínyok min• 
den terrorja ellenére. Elszántan néz
nek szembe hazaáruló kormányaik 
csendőrszuronyaival. Vállalva az éhe
,né,it ,a nvomort, állandó sztrii ik-harc
cal emel;,ek l!álat a fasiszta törekvé
seknek., a háborús előkészületeknek• 

Hatalmas győzelmeket jelent a 
béketábor számára az, amikor Fran
ciaországban az üzemek százaiban 
sztrájkolnak a munkások, amikor 
Amerikában a b,ínyá•zok térdrckt'.ny
szerltik a kapitalistákat, amikor Viet
nám területének 00 százaléka a sza
badságh:rrcosok kezén van, anúkor 
Dél-Koreában már több mint 77.000 
partizán harcol a népek felszabadí
tásáért, amikor O!nszorsz:ígban nine,1-
telen föl<lmunkások elfoilnlják a föl
desurak földjét. 

A háborús gyujtogalók szándékait 
blusitják meg, a békéért vívott har
cot, a békeláhort erősítik az olasz és 
francia kikötőmunk,hok, Ancona, Ge
nova, Nápoly, Livorno, Marseille, 
Brest, stb. dolgozói, akik meqlagad
ták a hadianya,: kirakAs�t. Hollan
diában a roltcrdami dokkmunldsok, 
Francinornágban a hős vnsufarnk és 
tengocés1ek., akik nem hajlandók to
vábbítani a g}ilkos fegyverekeL 

Az emberek sz:umnliói llllnak az  
eszeveszett terror ellenére a béke 
oldalára és harcolnak a békéért. Va
lamennyi erszág lakossáqfinak túl
nyomó többsége a béke oldalfo van. 

A béketábor eri,jének állandó nőve. 
kedését, mint ahogyan a mi eredmé
nyeinket és gyózelmeinket is, az az 
erő biztosította, mely a kommm1Lsta 
pártok vezetésében és irányításába■ 
rejlik. 

A tartós béke biztos!lásMrt vlvott 
harcban a demokrácia és béke hfvci 
táborának sorozatos győzelmeiben a 

gyarmati népek és a,i imperiali;fa 
államok doll::01óinak támoqatásában 
a szakmervezetek fontos hivatást töl
töttek he-

A Szakszervezeti Világszövetség a 
nem,etközi munkásosztály nevében 
töbhszöt- erélyesen tiltakozott az ellen 
11z elnyomás és terror ellen, amely 
az indonéz népet sujtja. Követelle az 
indonéz nép ellen inlézelt hollnnd tá
madások beszüntetését. Az Egyesült 
Nemzetek szerve1eténél tillako10II 
azok ellen a társadalmi és gazdasági 
megkülönböztetések ellen, amelyeket 
a dolgo,ók nagy tömegei kénytelenek 
egyes kapilalista függö és gyarmati 
országokban ehzenvedni bőrük színe. 
vallá<uk, -.agy nemzetiségük miatt. 
Amerik>l.bnn példán! ugyanazér1 a 
munkáért a néger munkásnak jelen
tllsen kevesebb bért fizetnek., mint a 
fehér munkásnak. 

A S.m ks,ervezeti 'Világs,övet,;t'g a 
b<'ke és a nemzetközi proletárszolida
rílás aktfv harcosaként lépett fe). 
Sze"'-"7.IP a dolgozók millióinak e,:v
séges fellépését a háhoTlÍs us11!ók 
ellen, fles harcot folvlatolt a iohh
oldali szakadár munká.sárulók �!len. 

Az elmúlt hetek nemzetközi esemé
nyei még ink:\bb mutatják a háhor1ís 
kalandorok alja• szándékai!- Fokoz
zák háborús előkészületeiket, a. im-
perialista országok dolgozóinak. a 
gyarmati és fü�gö népek elnyomását 
és a fegyvere, terrorl• Már olvan 
nyilt provokációktól sem riadnak 
-.issza, mini a legulóbbi libavai inri
dens, amikor arcátlan módon f•ldP-

Hogy ezeket a fe11.evadakllf inee
zabolázzuk, még ililiább fokozni kell 
a világ összes békét akaró erőinek 
harcát. A szervezett dol;;ozóknak azo
rosa.bhra kell zárni a nemzetközi egy
ségei, el kell mélyíle1ü a nemzetközi 
proletárszolidarltást, valamennyi OT· 

szágban még élesebben kell fellépni 
a béke meg.·édéséért. 

E f,eJ.ad!atok m�rg,y,d411a v,sg,e!t 
fitn.ek össze a Szakszervezeti Világ9zö
-rolsoég vezet6l. Nekünk, a közl.,,.kedé!O 
szerv�tl db:gozóru.ak II bék� foly
ta1otl é&s hareban fokozotmn ki keD 
'""1l![L! rósril.nlcet, hiszien fel.szabadult 

A fernMUs fromjb fogjuk Jllel!· 
mutatni, hogy megérlettük nagy ta.Doi
tónk, Rákon ewUu srn.'"1tit. és • 
1enneJlés terük!lén „tm-t e:.redmé<Iye,kke' 
1er&ifűk. a bbkeliibor magyaror97.ág' 
front:s1:,ikurit és aegfl.11. a S1:elm:er 
vereti Vii.�velség budapesti tüés4-
nek 'IIl'lllili.áját. 

A francia repüll!Qéptparl t11e!<1ozók sztr áJkl.inak let6réS<ire küld6tt r.enclórosz. 
taQok eqylk prilo6klt!t ,.seml"esítik" a munkások. 

A szakszervezetek világmozgalmának 
legfontosabb feladata 

a békemozgalom támogatása 
Louis SaiOant levele a szakszervezetekhez 

Loll'ls Sail!.ant. a Szakszervezeti A legújabb hírek szerúrt JJef-
Világszövetség fötitkára, levelet in• giumban megkezdték az aláírás

tézett a Világszövetséghez tartozó gyüjt�st.. Herstalban az ifjúság tün
tetett a háborús készül6dések ellen, 

nemzeti szakszervezetekhez. A többi az atombomba betiltása mellett. Az 
között ezeket !rja: antwerpeni rakodómunkások népes 

A Szakszervezeti Vil«�szöuetség gyűlésen ismét /eszögeztéli, hogy 
szerint • Jelen pillanatban • szak- n.em raknak ki amerikai hadianya
szeroezetek eilágmozgalmának leg- zoMi. 
fontosabb feladata, hogy minden Franciaországban Chertres ns

egyes tagja résztvegyen II Béke Hí- utasa'i a gyári munkásság segitsé

veinek nemzeti, városi, falusi, üze- gével feltartóztatták egy roham--
rendőröket vivő szerelvényt. A mi, vagy fiivata!i bizoitságaiban és Loire-megyei Uniew: kétezer mun-az aláirásgyüjtési hadjáratban, a kása a békeharcosok felhívására 

stockholmi békefelhívás támogatá- tiltakozó sztrájkba állt és megta
sára. �adta a további hadianyaggyártásL 

A Szakszervezeti Világszöoetség 
meg va,i győződve arról, hogy a 
nemzeti k'Jzpontok, a hozzátartozó 
szervezetek és az ősszes éolgozók, 
akik • l,éke őszinte hívei, csatla
koznak a felhíváshoz és • legna
gyobb kezdemét.yezést tanusítják 
abban a nemes erőfeszítésben. 
amelynek célja a háború m,,gaka
dályozása és a szilárd, tartós béke 
megteremtése.• 

Az indoné7ini sztrájk 

győzeleJDD1el végetért 

A Szumátra-sziget keleti részén 
lévő ültetvényeken dolgozó 50.000 
sztrájkoló indonéziai munkás gyó
zelmet aratott. 

A sztrájk I O napon át tartott. 

rílő repülőgépet küldtek szovjet terü- NyuQat.NémetorszáQ lmperlalistál<tól lei,4nzelt kopói nem tudliik elfoJtanl a 
let fölé. munkMttömeqek eJeml erővel megnyilvánuló t:On::etését. 

Éljen gyóze�meink szervezője, a Magyar Dolgozók-Pártja! 
Eljen Pártunk Központi Vezetősége! 
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SZOCIALISTA VERSENNYEL, 
a szocialista termelés újabb győzelmeivel készülnek üzemeink 

MÁJUS ELSEJE MÉLTÓ MEGÜ. WEPlÉSÉRE 
Ar, idén különösen nagy jelen

tősége van .Május Elsejének -
mondják üzemeink dolgozói, s 
amikor megkérdezzük, hogy miért, 
tintudatosan válaszolják: - A ha
todik szabad Május Elsején meg-

. mutatjuk erőnket, dt--montsrálunk a 
béke mellett. a háborús uszítók 
ellen. 

Igy fs lesz. Meg fogjuk mutatni, 
hogy szilárdan á llunk nagy szö
vet;égesünk, a békefront vezetőjé
nek és legíőbb erejének, a hatal
mas Szovjetuniónak oldalán. 

üzemeink dolgozói nagyon jól 
tudják, hogy a proletáriatus még 
nem semmisítette meg az egész 
világon a népnyúzó és élősdi im
perializmust és ezek az urak, akik 
érzik, hogy pusztulásuk napiren
den van, aljas rendszerük fenntar
tása érdekében minden es.zközt fel 
akarnak használni. !gy akarnak 
egy újabb, mindennél borzalma
sabb, harmad ik  vllágháborút ki
robbantani. Az imperialista ál la
mokban körülbelül 45 mil l ió ember 
van munka nélkül, nagy nyomor
ban és az imperialista urak a tár
sadalom nyomorának enyhítése he
lyett mill iárdokat költenek óvóhe
lyekre, ágyukra, atombombákra és 
a békés népek hátába küldött im
perialista kémek és provokátorok 
seregének fenntartására. 

Azt is tudják üzemeink dolgozói, 
liogy ez a banda háborút késút elő 
elsősorban a Szovjetunió és elle
nünk, a népi demokráciák ellen. A 
Magyar Dolgozók Pártja bölcs po
litikája és Rákosi elvtárs vezetése 
tette lehetővé, hogy a ma�ar 
munkás ma emberi körülmények 
között dolgozik és élete mind vi
dámabb és szebb lesz, hogy ne
künk most szép üzemünk, lakásunk 
van, hogy tanulhatunk, szép egész
séges gyermekeket nevelhetünk. 
Ezt akarják a bitangok elvenni tő
lünk és háborúban megsemmisí
teni. Mi és a világ valamennyi dol
gozója békét akarunk! De tudjuk, 
hogy ezért a békéért harcolni kel l ,  
harcolnunk és támogatnunk min
den olyan harcot. mely a háború és 
az ezerszer gyűlölt imperiailsták 
ellen folyik. 

Nekünk, egyszerű embereknek 
1:ell minden erőnkkel harcolni a 
békéért, mert tőlünk, egyszerű 67l
berek százrnillióitól függ, hogy 
lesz-e háború. 

üzemeink dolgozói nagyon jó1 
tudják, hogy nekiink., magyar mun
kásoknak a termelés frontján kell 
elsősorban harcolnunk a békéért. 
Az ott aratott sikerekkel és győ
zelmekkel kel l bizonyítanunk, hogy 
tisztában vagyunk feladatainkkal a 
liéke védelmében. 

Az istv6ntefkiek 
18zel másfélmilliós fe/aj6nl6sa 

Az Istvántelki Járórnűjavító NV 
dolgozói is jelentős felajánlások
kal hangsúlyozzák azt az elhatáro
zásukat, hogy teljes erejükkel, tu
dásukkal támogatják Pártunkat, a 
béketábort a béke megvédésében, s 
amint felaiánlásukból kitűnik, nem
csak szavakkal, hanem tettekkel is 
lli.zonyítják. 

A VI.  osztály 97.000, a VI I .  osz
tály 1 .025.250 forint, a VIII/a osz
tály 39.766, a Vll l/b osztály 
21 .600, a IX. osztály l 0.800 és vé
gül a X l f l .  osztály 1 50.000 forint 
értékű felajánlást tett. 

Ezenkívül a X I I I .  osztály fel
ajánlotta, hogy clklóber 1 5-re befe
jezi ötéves tervértl!k első tervévét s 
ezzel 50 tonnával töhb öntvényt 
termel április hóban az előirány
zottnál. 

A dunakesziek két hónappal 
előbb befejezik a te,vévet 

A Dunake$Zi Járóműjavíi.ó NV 
tlolgozói versenvkihívási juttattak 
el a Székesfehi'°rvári Járóműjavító 
NV dolgozóihoz. Ebben a felhívás
ban versenvfeltételként á llították 
fel a következőket: 1. Az ötéves 
terv első éve kiszabásának határ-

időelőtti teljesítése; 2. Onkölt ég
csökkentés; 3. Minőség javítása, 
selejtcsökkentés; 4. Egyéni ver
senyzők számának felemelése; 5. 
Csatlakozás a Vorosin-mozgalom
hoz. 

A versenyldhívásban a Duna
keszi Járómíijavít.ó NV dolgozói 
vállalták, hogy az ötéves terv első 
évének kiszabását két hónappal 
elí-íbb fejezik be. Vállalták, hogy az 
önköltséget az év végéig további 
1 0  százalékkal csökkentik és meg
javítva munkájuk minőségét, jelen
legi selejtszázalékukat felére szo
rítják le. Ezenkívül arra is válla
lást tettek, hogy a munkaverseny
ben lévő dolgozók számát, az üzem 
dolgozóinak jelenlegi 60 százalékát 
az év végéig 80 százalékra emelik. 
Végül megígérik, hogy csatlakoz
nak a Vorosin-mozgalomhoz és 
főmú"helyük területén tisztaságot és· 
rendet teremtenek. 

A Ferencvárosi Rendezőpályand
var 5.. számú tolató vegyesbrigádja 
is versenyfelh ivással fordult az or
szág vasutas dolgozóihoz, hogy kö
vessék példájukat és a mozdony
és forgalmi személyzet együttesen 
alakítsanak brigádokat a kocsi
mozgatási egységidól< csökkentésé
re, hogy ezáltal is támog-assák. a 
,,2000 tonnás" és az „500 kilomé
teres" mozgalom kiszélesítését. 
Elmondják a versenyfelhívásban 
erre vonatkozó gyakorlati tapasz
talata ikat is: a kocsimozgatásnál a 
teljesítményt 1 27 százalék, havi át
lagra emelték és az egy kocsira eső 
mozgatási egy�égidőt 2.5 percről 
1 .9 percre csökkentették, ugyanak
kor a hozzájuk beosztott mozdony 
javítási költségénél 32.3 százalékos 
megtakarítást értek el. Május Else
jére a brigád vállalta a kocsimoz
gatási egységi dő további 10 száza
lékos, valamint a mozdonyjavitási 
költség további 5 százalékos csök
kentését Az 5-ös vegyesbrigád 1 7  
tagja így küzd a z:  önköltségcsök
kentésért, ötéves népgazdasági ter
vünk sikeréért. 

Kif(iriö egyéni teljesTtményelc 
Az Eszaki Járómüjavító NV-né! 

Pusztai László rézműves elérte a 
229 százalékos átlageredményt, me
lyet motorkocsiforgóalváz és hűtő 

csővezetés munkával ért el. A 
forgóalváz-munkánál négy ember
nek kellene dolgoznia. ötletes újí
tásával egyedül végzi. !gy a mun
kaidőnél egy pered sem hagy ki
használatlanul. Csikó Elek műsze
rész például 500 százalékot teljesít. 
Kimagasló eredményét Kandó-
vízszivattyú ál lórész tekercseléssel 
érte el. Eddig ez a munka 1 32 órát 
vett igénybe, ugyanezt a munkát 
most Csikó és Szalkári elvtársak 
újításával 37 óra a latt elvégzik.  

Ugyancsak az  Eszakl JárJSmííja
vitó NV-ben Sárik Lajos esztergá
lyos csavarok esztergályozásánál 
320 százalékot ért el. A Gecsei
brigád 454 százalékot teljesített. 
Apri l is 4-i felajánlásukban vállal
ták, hogy "200-as brigáddá" ala
kulnak. Május Elsejére pedig vál
lalták, hogy 350 száza lékos átlag
teljesítményt érnek el. Ma már 454 
százaléknál tartanak. 

A Miskolci Osztálymérnökségnél 
Mazur László esztergályos állan
dóan tartja a 300 százalékos tel
jesí tményét. November J 6-i tervét 
már teljesítette. Es�tergapadján 
újítást vezei.ett be. Május Elsejére 
felajánlotta, hogy ezévi tervét be
fejezL Ugyanitt Soltész Bertalan 
pályamunkás, talpfapántkészítő 220 
százalékos teljesítményét megszi
lárdította s 882 órával előbbre van 
a ter\'leljesítésben. Jélenleg júl ius 
25-i tervét teljesíti. Május Elsejére 
felajánlotta, hogy átlagteljesítmé
nyét l O százalékkal [elemeli. 

Celldömölkön a SZIT-brigád 1 0  
kocsi légvezetékkel való febzere
lését ajánlotta fel 10.000 forint ér
tékben. A brigád állagteljesitése 
1 56 százalék. 

A Miskolci Járómüjavító üzemé
ben Csorba Bálint tíízikovács havi 
teljesítményével elérte a 192.95 
százalékot. Teljesítménye a szovjet 
sz!ahánovistak útmutatása nyomán 
biztosan emelkedik, ugyanakkor 
munkamódszerét dolgozótársainak 
is átadja. 

Az Istvántelki Járóműjavító NV
nél Szégner János vasöntő 375 
százalék klrnagasló teljesítményét 
jó munkamegszervezéssel és az idő 
helyes kihasználásával érte el. 
Korecz Károly gépformáló ugyan
így 305 százalékot, Szarvas János 
vasöntő 338, Bartos József mun
kaérlkmrendes élmunkás, sztahá
novista 500 százalékos teljesít
ménnyel dolgozik. 

A Dunakeszi Járórnűjavitó NV 
egyéni versenyzői között lcima
gaslik Foit Zoltán esztergályos 
205, valamint Szakáll Sándorné 
fúrós 200 százalékos teljesítménye. 
Szaluíllné a gyártási munkák fú
rátát végzi. üléspad-borda, kü
lönféle szögvasak és merevítő le
m�zek fúrásánál a több munkada
rabot összefogva, egyszerre fúrja 
kL A fúrógépen a hajtótárcsa ki
cserélésével nagyobb metszési se
bességgel dolgozik. 

De!:>recPn állomáson Lázár Gá
bor, Dobó Báiint, Szegedi Berta
lan és Pintér Károly raktári mun
kások vállalták Májas Elsejére, 
hogy átlagos teljesítményüket ál
landóan 200 százalék fölött tart
ják. 

A komlírorní fűtőházban Villám 
Gtmla kocsi lakatos Május Elsejére 
válla lta, ho� március havi 267 
százalékos átlagos teljesítményét 
ápril is hónapban 300 százalékra 
emeli. Ugyaniltt Bokréta János 
mozdony!akatos vállalta, hogy 198 
százalékos átlagát Május Elsejére 
250 százalékra emeli. 

A Szolnoki Járómüjavitó NV 
üzemében Pálmai sztahánovista 
mozdonylakatos és brigádja vál
lalta · egy mozdonyfővizsga eíl{é
sz.ítését Május Elsejére. Válla lását 
már április 18-án teljesítette. Ugyan
csak a Szolnoki Műhelyben az 
ifjúsági brigád felajánlotta, hogy 
ezévi tervit október 1 0-ig befejezi. 
Décsi Mária ólomzárkész.ítő fel
ajánlotta Május E lsejére, hogy 
1 50-ről 1 75 százatékra emeli teljesít
ményét. Ugyanitt a Perregh-alvázas 
brigád átlagos teljesítése havonta 
200 százalék. felajánlották, hogy 
ezt Május Elsejére 250 százalékra 
növe!L 

A Szombathelyl Járómüjavító 
NV-nél Kovács József villanyhe
gesztő 3 14, Kiss István pedig 276 
százalékot ért el. 

A Sátoraljaújhelyi Osztálymér
nökség üzemében Stefán, I stván pá
lyamunkás 2 1 3, Sinka Ferenc és 
Verecki János pedig 2 1 1 százalé
kot értek el nehez fiz;ikai munka
ban. 

Hosszú oldalakon sorolliatnánk 
az újabban és újabban érkező je
lentéseket . arról, hogy dolgozóink 
hogyan viszonyulnak a béke meg
védésének szent ügyéhez. 

Vasutasaink a te1melés frontján 
felelnek az imperialistáknak • • •  

M6jus 1 tiszteletére 

újabb vasutas csúcsteljesítmény 

Az elóirt 269 perc helyett 142 perc 
aLabt vitte Ceglédtől Szegeciig 2300 
tonna terheléssel megrakott vonatát 
Jánosi József szegedi mozdonyve
zető, Farka.s Imre, és Kocz/Ga András 
fűlők segítségével. Teljesítményüket 
május 1. tiszteletére ajánlották :fet. 
SzegOden, ahol ünnepélyes kere�k 
között fogadták a vonatot, az előírt 
60 perc helyett 33 perc alatt rendez• 
�ék sZJét a szerelvényt. 

Végh és Lindner elvtársak képviselték dolgozóinkat 
a varsói Vasutas Kongresszuson 

A. lttlgyel vasutasok országos kon
gresszusa április 22-24-én ujlott 
le Varsóban. 

A kongresszuson a népi demokr/l
tíkus országok vasutas tömegei Is kéP
viseltették magukat. 

A magyar vasutas do!gorok képvise
letében Végh Lajos elvtárs, a V 'iSutas 
Szakszenezet elnöke és Lindner József 

elvtárs, pécsi sztahánovista mozdoffJ" 

vezető utaztak Varsób-:i, hogy résztv„ 
gyerrek az országos kongresszuson. 

Lapunk május 15-i számában résn.
teseit besz.irnolunk majd a testvér 1-
gyel vasutasok nagy jelentóségíí ese
mlnyéról, a kongresszuson tapasztal
takról, arról, hogy mit basznosíthailmk 
azokból szakmánk teriiletéQ, 

Tóth Győző sztahánovista ifi-műszerész 
MÁJUS 1-RE BEFtJEZI NOVEMBERI, 

az egységesítő kongresszusra pedig cgász évi tervét 
Az Eszaki J áróműjavító NV te

kercselő-műhelyében dolgozik Tóth 

Győző tekercselő mtíszerész, ifi-szta
hánovista. Havi átlagteljesítménye 
meghaladja a 250 százalékcl 

- Május l -re, a proletárne.111zet
köziség harcos ünnepére vállaltam, 
hogy november havi munkakiszabá
somat befejezem. - mondja Tóth 

Győző elvtárs. Ai ifjúsági egyesítő
kongresszusra pedig első tervévi 
mun,kámat fejezem bel 

Tóth elvtárs az osztály pártve?:e
tő�éQ"ének tagja és mint az osztály 
SZIT-titkára - jó pé!dával elől
j árva -, igen eredményes munkát 
fejt ki dolgozó ifi-társai körében. 

- A régi, elavult murikamódsze
reket igyekszem észszeríísíteni 
ismertcli velünk munkamód�ze-rét. 
A munkamenet észszerüsí1ésével 
i.dőt nyerek, anyagot takarítok meg 
és munkám termelékenységét eme
lem. 

- .Mái1;s elsejére tett felajánlá
som ar, önköltségcsökken4ést, selejt
csökkentést és az anyaggal való ta
karékosságot is célozza. A mi mun-

kánk végzésénél - javítómühelyf 
viszonylatban - nagv fontossággal 
bír az anyaggal való takarékos
kodás. 

- Ezeket a szempontokat vettük 
figyelembe Pásztor An.drás szaktár
sammal együtt. A régi munkamód
szecr szerint a dinamó íorgórészébe 
beépítésre kerülő 87 drb hüvelyt 
külön-külön forrasztottuk. ami kö
rülményes, nagy figyelmet és gya. 
korlatot igénvlö munka volt. Pász• 
tor András új [tásával most egy
szerre 1 5  drb-ot forrasztunk.. 

- Az egyenkénti forrasztásnál 
igen sok cin ment veszendiíbe az 
elcsöppenés következtében. Most ez 
az anyagveszteség is megszűnik. Az 
ú j ítás bevezetése egy dinamó készí
tésénel 12 óra időmegtakarítást 
jelent. 

!gy készül öntudatos, eredményes 
munkával - i fi társainak követen
dő példát mutatva - Tóth Győző 
sztahánovista műszerész rniijus 1 

nagv napjának méltó megünnepl� 
sére. 

Felvettük a kapcsolatot 

a szovjet vasutasok lapj Ó \lal, a GUDOKI< Al 

lltégi vágyunk teflesült u elmult 
napokban: megkezdfük /l kapcsolatok 
elmélyítését a testvér szovjet vasutasok 
lapja, a GUDOI( szerkesztőségével. 

Sevcsenkó elvtárs, a Szovjetunió 
Vasutas Szakszervezete 1( • zponti Bi
zottságának e'.nöke segített bennünket, 
- a lapunk életében oly komoly, öröm
teljes és hasznos - kap�solatok meg
teremtésében. 

Sevcsenl<ó elvtárs tevétben arra kErt 
· bennünket, hogy a GUDOI( május 1-i 

számában, majd az utána következő 

Csikó Elek: 

idöben Is, a magyar vasutas dolgozók 
írjanak szocializmust épftő munká.fuk
ról, hog,,-an do!gozna'k üzemeikben, 
miként hasznosítják a szovjet tapuz
talatokat, stb. A GUDOI( számára 
máris négy munkáslevelet juttattunk 
el, s ezzel megkezdtük a számunkr;1. 
annyira értékes kapcsolatok kiépítését. 

Olvasóinkat felhívjuk, hogy ameny• 
ny!ben munkaterilletükről levelet óhaj
tana.l; küldeni, azt szerh.sztős{,günkbe 
j!ltlassák e!, hogy azokat orosz fordí
tással ellátva, megküldjük a testvér 
vasutas lapnak 

Május 1 -i fel3jánlásomat meg cétszerezem 
és ,,,ár elérte-.n 102.J %-ot 

Csikó Elek műszerész, az :Északi 
,Járóműjavító NV villamoso,ztá:yának 
do'gozója április 20-án - má:us l -re 
tett munkavállalásának te:jesítése köz• 
ben - 1025 s, áz;a lékot ért el. 

- A dO:gozók nagy nemzetközi ün
nepére május l-re válla:tam -
m:>ndja, - hogy át:agteijesítményem 
128 száza1ékró1 200 száza'.ékra emelem. 
Es ma már ott tartok, hogy a felaján
.ásom megduplázhatom! 

- Ezt minek köszönhetem? Párt
szemináriumokra fárok, ideo:ógiaiiag 
ott képezem magam. Tisztában vagyok 
az1)3l, hogy munkám mennyire fontcs 
a közösség �zámára és mi az én re:• 
adatom. mit vár tőlem a Párt és népi 
államunk. 

munkát - az újítás a!ka!mazásávffl 
- egy dolgozó v�gzi el. Az újí tással 
évente át :�g kb. 6.000 forint megtaka
rítás érhető el. 

- Szeretném, ha fokozottabb mérték
ben érvényesülne üzemeink között a 
tapasztalatcsere-mozgalom. Hiszen egy 
közös cé'.ért do'.gozunk valamennyien: 
a szocia:ista Magyarország mie:öbbi 
ie'.épitéséért! - Es mégis . . .  Miért 
ke:Jett majd egy évig várni arra, hogy 
a Ganz villam-0ssági gyárba tíz .dol
gozónk e'mehessen tapasztalatcserére?_ 
Ezen a téren még mindig nagy a bü· 
rokratizmus. 

- I(övessült példaképtinket, a nagy 
Szovjetuniót ebben a tekintetben is, 
ahol az Lyen sovinizmusra emlékez
tető je:enségek már nagyon régen 
megszűntek! 

- Nagyon szeretném rnunkamódsze!'
áh-étel céljából (elkeresni a Ganz 
Siemens és a Brown-Boveri územeket,, 
hogy ott tudáS-Omai g,•arapitva segít
hessem e!ő üzemünk szük keresztmet· 
szetének fe:számolá,át. 

- Szaktudásom kü'.önböző szak
könyvek tanulmányozásával igyekszem 
b5víleni. Minden szabad időm fe;h�sz
ná:om erre. Megismertem a szovjet 
sztaháoovislák munkamódszereit és így 
:utoitam el Szaikári Vi'.mos szaktár
sammal együtt nagyjelenlőségű újítá
sunkhoz. Ez azt eredményezi, hogy a 
1 60 órás munkadarabvt ma már 31 
óra alatt készítjük el! Remé'.jűk, hogy Csikó elvtársnak 

- A régi munkaeljárás szerint két n_e11; kell sokáig várni vágya telje&ir 
dolgozó fűzte a motort. Most ezt a lesere . . .  

ÉUENNIPÜNK SZERETETTVEIERE:RAKOSIMÁTYÁS El VTÁRS! 
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Az Északi Járómüjavító NV Üzen1i Bizottságának A MAY lstvántelki Járómujavító 900 ifjúmuntása 
önkritikája az ÜB munkájáról ! termelés, területén l�lke���éssel készül 

T. Szerkesztőségi 
Rákosi elvtárs február 10-i be

szédében eliiangzott útmutatás kap• 
csán ü�mi bizottságunk foglalko
zott a kritika és önkritika vonalán 
saját munkájával és ezt, főműhelyi 
viswnylatban, kiértékel1e. 

Megállapítottuk azokat a h'á
nyosságo!rnt, amelyek az üzemi bi
zottságon belül megvannak és aka
dályozói annak, hogy jobb és ered
ményesebb munkát végezzünk a 

szocializmus építéséért. 
J\1elyek azok a hiányosságok, 

!!melyeket, mint szűk keresztmet
szeteket, ki kell küszöbölni, meg
szüntetni ahhoz, hogy munkánk 
minden területen megjavuljon? 

Az első ilyen szűk keresztmetsze
tünk az, hogy az üzemi b'zottsági 
reszortosok, termelő munkájuk mel
lett végzik reszortmunk:íjukat. Bp
pen ezért nem tudják olyan erővel 
és fendülettel végezni,, mint aha� 
azt joggal el lehet várni. A szGk 
keresztmetszet itt azért állt elő, 
mert arra törekednek, hogy a ter
melésben minél magasabb százalé
kot érjenek el s kevés \dejük marad 
az üb-reszort feladatainak elvégzé
sére. Igy, üzemünk három felmen
tett funkcionáriusára olyan sok fel
adat nehezedett, hogy képtelenek 
azt maradéktalanul elvégezni. 

Hiba az is, hogy üzemi bizottsií
gunk a hetenként rendszeresített 
Glésén sokszor apró-cseprő ügyek
kel foglalkozik s ez hátráltatja az 
egész üzemet érintő kérdések meg
okiását. Meg kell mondani ősz'n
tén, hogy ezek az értekezletek néha 
5-6 órát is igénybe vesznek és 
mégis meddőek maradtak. 

Az e/lenónés hiánya 
Súlyos hibánk volt az, hogy a 

reszortfelelősök nem gyakoroltak 
rendszeres el lenőrzést az üzemré
szek felett. Nem j árnak le naponta, 
hogy közvetlenlil a dolgozókkal be
széljék meg a problémákat. 

A műhelybizottsági titkárok és 
bi,zalmiak nem tartották meg az 
osztályokon a rendszeres beszámo
lókat. Igy persze oda vezetett a 

helytelen gyakorlat, hogy a vezető
ségtől kapott irányelveket nem tud
tuk a dolgozók széles rétegeihez. el
juttatni. Ezenkívül „egyéni" elfog
laltságra hivatkozva, a mühelybi
zottság tagjai nem végeznek meg
felelő munkát. Kibúvókat keresnek 
és azt hangoztatják, hogy fizikai 
munkájuk nagyon leköti őket, s 
ezért saját reszortjukat nem tudják 
klépítenk Igy fordulhat aztán elő, 
hogy a dolgozók, amikor eszükbe 
jut valami, feljönnek az üzemi bi
zottsiigba és személyesen akarják 
ezt velünk közölni, nem pedig a bi
zalmin, a titkáron keresztül. 

A műhclyb:,zottsági tagjaink 
szemelől tévesztették, hogy nem 
pusztán a megtisztelő cím miatt vá
lasztották meg őket, hanem azért, 
hogy összekölőkapcsok legyenek a 
tagság és az üzemi bizottság kö
zött. 

E rtelmiség-i clnlgozóink nagyré
sze megértette a szocializmus épí
tésében reáháruló feladatokat, s a 
termelés területén minden igyeke
zetével azon van, hogy elősegítse 
az üzem jó eredményeit. Mégis, 
meg kell, hogy mondjuk, hogy egy 
kis részénél még ma sincs a kol
lektív szellem khalakulva. 

T61saialmf munka és az ilj,ísag 
Ifjúságunknál hiba az, hogy 

amellett, ho� a termelésből szépen 
kiveszi réss:é\. a tA•s�da!mi munká
ból nem. Aprilis 23-án, a vasárnapi 
MHK első próbáján ifjaink nagy 
része nPm jelent 1m,g. Ifjúságunk
nak példM kell venniök a lenini 
Komszomoltól és a jövó1>en élen 
kell járniok a ma még kevésbbé 
járt területeken is, hogy szilárd és 
öntudatos i fjúságot nevelhessünk. 

A nőmozgalom szépen fejlő1ik 
nálunk. Je:enleg 126 nődo:gozónk 
van. Nekik is igyekezniök kel l, hogy 
a társadalmi munkából \s kivegyék 
részüket. 

tület felfrissítését, fokozottabb mun
kára serkentését. Azt akarjuk, hogy 
a Jolgozók lássák a biza:mi szere
pének fontosságát. Tudják azt, 
hogy ügyes-bajos dolgaikkal köz
vet!enül és elsősorban a mühe'.ybi
zo:ts:1ghoz kell forduln:ok. Szüksé
gét érezzük az e'.mélet e'.sa;ártásá
nak fontosságát, a tanítás é.; ta
nu'.ás elmélyítését, hogy az elmé
let behatolva a tömegekbe, anyagi 
erővé váljék. Cs'.'!kis így, munkánk 
megjav[tásán keresztül, üzemünk 
termelékenységének növelésével 
építhetjük hazánkban ötéves ter
vünk határidő előtt való mcgva'.ó
sításával a szocializmust. Eljen 
győzelmeink szervezője a Magyar 
Dolgozók Pártja és annak bölcs ve
zetője, Rákosi Mátyás elvtárs! 

mrJus 1 -re es az egyseges1to kongresszusra 

Hiba az is, hogy a szakvonal túl 
van terhelve adminiszfrációs mun
kám! és nem tud intenzíven be
kapcsolódni a termelésbe. A terme
lfst nem bíirokrntikusan, hanem 
közvetlenül a helyi adottság figye
lembevételével kell irányítani. 

üzemi bizoltságunlmak a közel
multban történő átszervezései után 
ezek a hibák felszínre keriiltek, Tu
datában vagyunk annak, hogy ha a 
szocialista termt>lést tovább ai<ar
juk fejleszteni föm[•helyünkben, e1-
engedhetetienül szükséges, hogy 
ezeket a hibákat, amelyeket máris 
sikeriilt felfedezni, vagy azokat, 
amelyeket menet közben találunk 
meg, mielőbb kijavítsuk. 

A jó munka vitele m;,1tt azonban 
szükségesnek tartom a biza:mi tes-

Elvtársi üdvözlettel: 
Tengerdi Jó;,,sef s. k., 

üb. titkár, Eszaki 
Járómüjavító NY. 

A MAV Istvántelki Járóműjavító
ban közel 900 ifjúmunkás dolgo
zik. Sok baj volt az i fjakkal, de 
nekik is sok jogos panaszuk volt. 
A feudális jel legű bérrendszer csak 
igc;i alacsony fizetéseket biztosított 
az ifjúmunkások számára. A vasút
nál végrehajtott új bérr�ndeze3 
gyökeresen megváltoztatta a hclyzó
tet. Már nem az számít, hány esz
tendeje „szolgálja" a vasutat va• 
laki, hanem hogyan dolgozik, mit 
teljes[!. Bs történtek egyebek is. 
Megrövidült a tanulóidő, alkalom 
nyílott a nem szakképzett ifjúmun
kások számára, hogy szakmun
kássá váljanak. .Mindez szerencsé
sen járult hozzá, hogy megvál to
zott az istvántdki ifjúmunkások 
viszonya a munkához, a szerve
zeti ételhez. 

A gyűléseket alig látogatták, 
munka után szétszéledtek, ki mcrr� 
látotl A SZIT vezetőség sem 

A ,,Dellreten „ Duna-tengerjáró hajó riharos útj11 
(yprus és Anat6/ia partjai között 

A hős hajósok 80 millió forint értékü rakományt 
mentettek meg a pusztulástól 

,, T. Szerkesztőség! 
ötéves népgazdasági temink 

megindulásának küszöbén a brigád 
minden egyes tagját áthatotta an
nak tudata, hogy a szocializmust 
építő Magyar Népköztársaság min
den állampolgárának kötelessége tu
dásának, szorgalmának Jatbavetésé
vel fokozni a termelést és ezzel a 
dolgozók életszínvonalának növelé
sében résztvennL 

A .Debrecen"-brigád munka-
helyén, a Debrecen nevű motoros 
Duna-tengeri hajón 1950 első két hó
napjában átlagon felül igénybe volt 
véve s a kedvezőtlen körülmények 
dacára feladatát hibátlanul teljesí
tette. Hogy mik voltak ezek a kedve
zőtlen körülmények? A téli évad 
amúgyis nehezebb szolgálatot jelent 
a tengerészembernek, de az idei tél a 
Földközi-tenger keleti részén olyan 
rendellenességgel jelentkezett, ami
lyent a mintegy 60 éve fennálló me
teorológiai állomások fennállásuk 
óta még csak egy alkalommal észlel
tek, mintegy 30 évvel ezelőtt. Tenge
ren és kikötőkben hóvihar zúdult le 
olyan helyekre, ahol a havat nem is 
ismerték. Tomboló szélviharok szá
guldoztak a szélskála 8-as számú 
erejével és tették próbára a hajókat 
és a rajtuk szolgáló tengerészeket. 

Igaz, hogy 11 szélsőséges időjárás 
miatt szoka tlanul sok volt a hülés és 
megfázásból származó kisebb-na
gyobb megbetegedés, dé i lyenkor a 
hajószemélyzet szolgálatképes rész.e 
végezte el az ebből származó 
munkatöbbletet. 

Januárban a „Debrecen" motoros
hajó teljesítménye 1 , 144.273 tonna
mérföld volt, míg februárban, mely 
csak 28 napos hónap, a teljesítmény 
1 ,554.0 10  tonnamérföld voll Hogy 
ez mit jelent, elég arra gondolni, 
hogy 1 mérföld 1 853 méterrel 
egyenlő. 

De amíg árukat szállít a hajó ki
kötőből-kikötőbe, azalatt is jókar
ban kell tartani mindeni, ami az 
üzemhez tartozik. fgy a gépüzemi 
részleg, azaz a műszaki személyzet 
üzemzavarmentesen tett eleget fel
adatának. Ezenkívül február havá
ban Istanbulban, a ki-, i lletve be
rakodás alatt, nevezl'IC'sen február 
9-18 között házilag végreh:ijtoita a 
balfőmotornak és 11 1 1 . számú segéd
r;1;épnek a konnozásíit, dc ugyanek
kor az I. számú Demag rakv<.lódanm 
is kisebb javítást végzell 

A fedélzeti személyzetet a viharos 
időjárással járó súlyos gondok néha 
pihenő nélkül 24 órás készenlétre, 
folytonos rakománykötözésre, biz
tonsági intézkedések szakadatlan el

végzésére kényszerítették. E!ZY al
kalommal, m időn a hajó rakományá
nak a:r; összértéke elérte a 80 m illió 
forintot {240.000 kg tea, 280,000 kg 
új jutazsák, stb.) a Cyprus- és Ana
tolia déli partjai közötti (itszaka
szon, midőn a vihar miatt a hajó 
óránként csak 2 mérföldet haladt, a 
fedélzeti rakomány legerösebb sod
ronykötelekkel való lekötözés da
cára, meglazult és ekkor a fedélzeti 
személyzet éjjel, nyugodtan 
mondhatjuk - életének kockáztatá
sával újból rendbehozta a köteleket, 
majd midőn a hajó a ciklonikus szél 

elől befutott a Fineka-öbölbe, ott tel

jesen átrendezte a fedélzeti rako-

mányt s azt a rendelletési helyen 
hibátlanul adta ál Ebben a munká
ban a gépüzemi személyzet egyik 
tagja is segédkezett, továbbá a II. 
p incér is résztvett a tengerész
közösségi szellem jegyében. 

Midőn ezeket a szép teljesítmény
sikereket elkönyveljük, meg kell em
lékeznünk Kádár Ferenc hajó
parancsnok szakszerű vezetésével 
irányított munkásságról, a brigád 
jó szelleméről, reméljük, hogy az ed
digi hiányos ideológiai képzettségük 
pótlásán! 11 brigád az eddiginél !s 

jobb, szebb eredményekkel érdemli 
ki Igazgatóságunk elismerésél (Je
lentés az 1950 január-február h.aoi 
brigádte/jesítményröl.) 

Haifa, 1950 március f, SzéU Ká
roly s. k., brigádvezető, Farkas Pál 
s. k., helyettes brigádvezető, Papp 
László s. le., jegyző." 

Harc a visszaélések ellen 
Elbocsátották a Jegynyomda nonnacsaló ját 

Még mindig akadnak dolgozók, 
akik nem értik meg a munkához 
való megváltozott viszonyunkat és 
csalással ígyekeznek maguknak -
többi dolgozótársaik rovására -
anyagi előnyöket biztosítani. 

Ez történt a MAV Jegynyomdá
ban is, ahol Dobó Béláné órabéres 
munkásnő követett el norrnacsalásl 

Ez év január 21 -től február 20-ig 
terjedő munkaidőszak munkaadatait 
tartalmazó normalapon Dobó Bélá
né 6000 XI. b. betétfüzetet tüntetett 
fel. A norrnalap felülvizsgálásánál 
Harányi Mihály könyvkötőművezetö 
észrevette, hogy ilyen rövid idő 
alatt a normalapon feltüntetett 
munka nem készülhetett el. Kérdé
sére Dobóné azt állította, hoirv ö a 

6.000 darabot elkészítette, de csak 
5.000-nek tudja megmondani a szá
mát. - Nem is mondhatta volna 
meg a hiányzó 1000 betétfüzetnek 
a számát, mert a felülvizsgálati 
sárga lapon csak 5.000 szerepelt 
Dobóné név alatt. 

Dobóné a keresztkérdések sűlya 
alatt sem vallotta be bűnét, hanem 
sírvafakadva kijelentette: ő azt már 
előre tudta, hogy többteliesítmé
nvét nem fo�ják neki kifizetni . . •  
,,Nem érdemes szowalmasnak len
ni!" - mondta vádoló hangon . • .  

Dobó Béláné tettét még azzal is 

súlyosbította, hogy Méltó Jánosné 
jegyfelülvizsgálónőt lakásán felke
reste és arra akarta rábírni, hogy a 
jegynyomdai beírókönyvéből az ő 
általa kitöltött lapokat tépje ki és 
adja át neki. Méltó Jánosné - ter
mészetesen - ennek nem tett 
eleget. 

Dobó Bélánét az üzemi három
szög javaslatára a K. M. I/2. sz. o. 
hozzájárulásával a Jegynyomda kö
telékéből - ezen ügyből kifolyólag 
- elbocsátották. A MAV Jegy
nyomda fegyelmi bizottsága a ki
hallgatott tanuk vallomása alapján 
megállapította, hogy Dobó Béláné 
norrnacsalást követett el. 

A Fegyelmi Bizottság javaslatot 
tett Dobó Bélánénak a Vasutasok és 
Hajósok Országos Szakszervezeté
bői történő kizárására és tagsági 
könyvének bevonására is. 

Legyen ez intő példa mindazok
nak a dolgozóknak, akik még min
dig nem értették meg népi demo
kráciánk, népi államunk alapelvét, 
akik még mindig csalásra, tisztes
ségtelen előnyszerzésre gondolnak. 
Ilyen dolr;1;ozók nem szolgálják a 
szocializmus építésének nag-v ügyét, 
az Ilyen dolgozókat ki kell zárni 
sora inkbóll 

ál lott a helyzet magaslatán. Né

hány hete új vezetősé(< van. Szabó 
Tibor elvtárs az új titkár. A füg
getlenített titkár nem ül naphosz
szat irodájában, hanem ott van az 

ifjak között a munkahelyen. Min• 
denült felbukkan, szervez. agitá� 
nézeteltéréseket eloszlal 

Németh János kocstlakatos 
200-as brigádja most van alakuló
ban. Az egyesülési kongresszus 
tiszteletére kovácsolják egybe ezt 
a 200-as brigá,jot. Bclouics Fe
renc, Galdis János, Kapás Attila 
és Simon József ifik a tagjai  a bri
gádnak. Még hivatalosan nem ké
peznek brigádot, de már e�yütt 
vannak, összedolgoznak, felkészül
nek feladataikra. Azonban fenn• 
akadás van munkájukban. Egy he
gesztő kellene, aki előkészíti szá
mukra a munkát. Szabó Tibor 
SZIT-titkár, mikor meghallj11 a 

panaszt. eltűnik, majd perceken 
belül előkerül egy hegesztővel. 

- Sokszor nem eléggé harciasak 
az ifijeink - mondja Szabó titkár 
elvtárs. 

A napokban zajlott le az István• 
telki ifjúmunkások nagygyűlése, 
amin csaknem valamennyien részt
vettek. Zsúfolásig megtelt az Ist
vántelki Járómüjavító kultúrtem1e 
az i fjakkal, soha i lyen lelkes ifjú
sági gyűlés nem volt még itt. Az 
egyesülési kongresszus tiszteletére 
versenyre htvták ki a Debreceni 
Járómüjavító NV ifjúmunkásalt, 
amelyben többek között vállalták. 
hogy ezévi tervüket december 10-� 
befejezik. 

Nagy volt a lelkesedés ezen a 
gyűlésen. De azóta sem lankadt. 
Az istvántelki ifjúság magára ta
lált, felismerte a helyes ut�t és az 
egyesülési kongresszus idejére 
olyan példamutatóan veszi ki ré
szét a termelésből, úgy szilárdítja 
meg sorait, hogy méltóak legyenek 
ahhoz az új ifjúsági szervezethez, 
amely a Lenini Komszomol útjait 
lávánja járnL 

Űiítóink 
mifrcius havi munkája 

:4 Közlekedés- és Postaügyi Mi
llisztérium Ujitási Osztálya az el
múlt Mpokban adta ki jelentését a 
március hónapban benyujtott újítá
sokkal kapcsolatban. A közlekedé:J 
szervezett dolgozói 1262 benyujfott 
ja=latából 209-et fogadtak el, 
ugya.n.akkor a folyó hóban megítélt 
díjazás összef!e 83.461 forint. A 
oárható évi megtakarítás összege 
1,101.026 forint értékfJ.. 

Ha az egyes szakmák által be
nyujtott jaoaslatok megoszlását 
vesszük figyelembe, akkor a követ
kező adatokat kapjuk: 

Az 1262 ben.yuitott javaslatbo1 
898-at a oasutasok, 158-at a kőzútl 
közlekedés dolgozói, 154-et az auto
busz- és személyautó gépjármú oe
zetők, 28-at a gépjármüvezetö mű
szak s végül 24 újítást a hajósok 
nyujtottak be. 

Az elfogadott 209 Jaoaslatból 115 
a vasutasoké, 44 az autobusz- és 
személyi gépjármúvezetőké, 26 a 
közlekedési dolgozóké, 15 a hajó
soké és 9 a gépjármű múszaké. 

Az április hóban megítélt 83.461 
forintból 60.071 forintot kaplak a 
vasutasok, 10.576 forintot az auto
busz- és személygápjármű oezetók, 
6254 forintot a közúti köz�kedés 
dolgozói, 4226 forintot a műszaki. 
gépiárművezetők !Js 2334 forintot 
a hajósok. 

A várható évi megtakarítás töbl, 
mint egymillió forintos összegéből 
827.776 forint megtakarítást a vas
utasok, 117.127 forintot a közúti 
kőzlekedés dolgozói, 129.237 forin
tot a gépjárművezetők és 26.886 fo
rint megtakarítást a hajósok újítá
sai eredményeztek nemzetgazdasá-
gunknall.. .. 

-T�ii ÜdvÖilet az imperia l i sta országok és a gyarmatok békéért, 
kenyérért szabadságért, nemzetük függetlenségéért küzdő népeinek 1 
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Dolgozóink jobbnál jobb ötletekkel, 
lelkesedéssel, öntevékenyen díszítik 

az üzemet és készü lnek a felvonulásra 
Minden üzem, minden szolgálati 

Piely lázas szorga lomm a l  készül a 
világ dolgozóinak nagy, forradal
mi ünnepére: a hatodik szabad má
ju.s 1. megünneplésére. 

Az Északi Járóműjavító NV dol
gozói is már i.jejében munkához 
láttak. Az aszta losok kézitáblákat, 
állványokat, a famegmunkálóban 
pedig zászlórudakat készítenek a 
szoraos munkáskezek. A vil lanysze
relők a dekorációk megfelelő meg
vi lágításáról gondoskodnak. A má
imlók nagyméretű emblémákat fes
tenek enyvezett lemezre és lekesítő 
feliratokat készítenek. 

De a női dolgotók sem akamek 
lemaradni!! Magasi Antalné elv
társnő, az MNDSZ üzemi szerveze
tének szervező titkára , az üb. nó
felelőse, bes-7.ámol a főműhely női 
dolgozóinak készülődéséről. 

- Apri,Ps 4 tapasztalatai alapján 
hozzáfogtunk a május 1 -i ünnepsé
gek eló'készületeihez - mondja. -
Először is válla ltuk, hogy zászlókat 
készítünk minden dolgozónk sz.á
mára. 

- Minden délután vidám mnn
katajtól varróg-ép zakatolásától 
hangos a kultúrterem. Vörös virá-

got is készítünk dolgozóinknak. 
Borka elvtárs pedig minden 
akadályt legyőzve - megtalálta a 
mrídját annak, hogy részletiizetésre 
ruhaanyagot kaph·assunk. Jgy a fel
vonulásban egyöntetű ö ltözetben 
veh<>tünk részt. A felvonulásra 
mozga lmi énekeket tanulunk. 

- Rtiszt kérünk az  üzem egyéb 
dekorá lási munkájából is. És lehe
tet!cnt ezen a téren nem ismerünk: 
az Északi Járóműjavító NV-nak ki 
kel l  tűnnie ízléses, szép ,jekorá ln
sáva l valamennyi üzemünk közü: !  
Ezt  akarjuk, t'Z  a vágy fűt i  mind a 

százhuszonha tunkat. 
- Maguktól, minden rá1'eszélés 

nélkül gyíílnek össze az í;zem nő
dolgozói, hogy fe'ajánl ásukat tel_ie
sítsék. Tu-jja m:ndenki,  mi  az ő kö
telessége. mit kíván tö!e a koJ:cktív 
szellem. Meglál�7ik m:ndenki vi<el
kedésén a politikai ön!l l�at,  május 
1 történelmi je'cnti53éQ<n k tudata. 

l g)' készülnek május elseje iin
ni>pi ·rormák közötti Mf'günn0:,l&
sére az É5Zaki Járóm üj�,-ífcí 11: 

dolgozói és a hol i l:en péld:imu+dó 
lelkE'sedés tapaszta lhat<i, ott - re
méljük - az eredmény is példa
szerű lesz! 

ltlegtakarított anyagból 

50.000 forint értékű le/ajánlás 
� Du nakeszi Járóműjavító 

NV élen j á rt a sztál ini  műszak
ban, a felszabadulási  fel aj á n l á
sokban és nem akarnak elma
r adni  a Május E lsejei felajánlá
sukban sem. 

A főműhelyben 720 dolgozó 
lett érdemleges fel a j ánlást. 

A műhely kollektív vál l alása, 
.._ csatlakozva a szovjet Lld i a  
l\orabelnvova mozgalmához 
ef!Y darab kétten g-elyes személy
kocsi újjáépítését vállalta meg
tak_arított anyag-ból. 

Fazekas Lajos és társai vá1-
)alták, hQgy a személykocsi fő. 
Yizsga munkáinál  5 százalékos 
önköltség-csökkentést hajtanak 
vég-re. A megtakarítás 4000 fo
rint. 

Ruztcs Ferenc és társai -...fil
lalták, hog-y két darab személy
kocsi belső l akatosmunkáit ócs
ka anvagból készítik el vételezés 
nélkül. Ezzel 600 for intot taka
rítottak meg. 

Besenyel János és Stmon Já
n-os l akatosok sem akartak el
maradni társaik ió példáj ától. 
Ezért vállalták, hogy három da
rab kétrekeszes akkumul átor 

vasszekrényt ú jjáépítenek ócs
ka anyagból, vételezés nélkül. A 
két lakatos ezzel 3 1 00  forint 
megtakarítást ért el. 

Solymosi Lajos vi l l anvszerelő 
három főből álló brigádja vi

szont vállalta,  hogy a vi l lamos
világítási szabályozó készülékek 
dugattyú felfúrásánál ú j rend
szerü j avítást vrzet be, amellyel 
máris 25 százalékos önköltség
csökkentést értek el, ami 3000 
forintot jelent. A föműhely asz
lalosai közül öten összeálltak és 
vá l la lták, hogy 25 kocsira kivé
telezett rétegelt lemezt és szél
fogó bőrt olyan gazdaságosan 
szabnak ki, hogy errv kocsival 
többet lehessen bevonni a meg
takarított anyagból. Ezzel a de
rék dun akeszi asztalosok új abb 
1 800 forint megtakarítást értek 
eL 

UITTanitt a kocsiviflanyszerelő 
brigád elvá l la lta,  hog-y havonta 
eigy kocsi v i l lanyvezetékeit vé
telezés nélkül beszerel ik és ezt 
több kocsi anyaP-ából takarítják 
meg. Ennek értéke l 200 forint. 

A dunakesziek jó munká j a  
meg fog-ja teremni gyümölcsét. 

Május l-én megnyitják kapuikat 
a vasutasok tava szi és nyári üdülői 

A vasutas dolgozók mind nagyobb 
IIZámmal ismerik fel az üdül� fon
tosságát, mint egé�zségvédelmet
Ezt bizonyít ja az a tény l& hogy 
1950. évben a téli üdültetésre a ren
delkezésre álló üdülöhelyeket Mátra. 
háza, Ga:yatető, Hajduszobo,z.ló tel
jesen igénybevették. sőt Jrevésnek is 
biz.onyul ta.k.. 

A tavaszi és a nyári üdülésre is 
Igen nagy az érdeklödés a vasutas 
dolgozók részéről. Ez tatte szüksé. 
gessé, hogy központunk a vasutas 
dolgozók tavaszi és nyári üdülési 
igényeinek eleget tegyen a már 
üzemben lévő Mátraháza. Hajduszo
bOSZló üdülök mellett 1950 május 
l·re megnyitásra lrerülnek Komár
város újonnan épült korszerű fürdő· 
medencéjével, Kács. Balatonszántód, 
Balatonfenyves, Keszthely üdülök. 

Tavaszi és nyári üdülőink a leg
ltorszerübb felszereléssel minden 
igényt kielégít ő elhelyezéssel és el. 
látás.sa1 biztosítja az üdülés idejére 
a dolgozók pihenését. 

A jó el1á tá,; menett sportfelszere. 
léselc, rádió, napilapok és könyvtár 
áll dolgozóipk rendelkezésére. Az 
üdülés ideje alatt a SZOT és szak
szervezeti központunk kultúrcso
portja tart értékes és szórakoztató 
előadásokat. 

Felhívjuk a tagtársak figyelmét, 
hogy üdülésük kezdete előtt leg
alább 10-20 nappal jelents-ék be 
igényüket az üdültetési felelősölmél 
az üdülés szervezett lebonyolitása 
érdekében. 

Üdültetési felelösök! Az értekezle
teken elhangzottak értelmében fo 
kozzuk a tervszerű munkát, ezáltal, 
nagymértékben segítjük elő a do!· 
gozók széles rétegének üdültetését, 
mint egészségvédelmet, mellyel 
nagy�tékben járulnak hozzá öt
éves tervünk sikeres eredményei. 
h&-

vasutas Szakszervezet l(özponti 
Odiiltetési csoportja. 

ÍGY KENI EL 
a szakszolgálat 
Dolgozóink köréből egyre jönnek a 

panaszok, hogy a szakszolgálat újítási 
javaslatokkal foglalkozó szervei m_ég 
rnindia bürokraUzálnak, vagy semmibe 
sem ,..veszik dolgozóink érdeklődését, 
t'selleg úgy tünik fel a kérdés, mintha 
az ellenség keze dolgozna és elkenési 
szándék lenne az .elintézetlen� javas
]atck körül. 

A Szombafhel)� MAV Igazgatóság 
VII. os,tálvában míiködö ú iitási meg
bízott újító naplójának átvizsgálásakor 
Halmosi Kálman t�rületi titkár és l(a
posi lsl\'án te1 melési felelős elvtársak 
megállapították, hogy hat elintézetlen 
iavaslat van, amelyet már régebben lel
ter iesztctt�k, de a minisztérium választ 
nem adott A Ya•utas Szakszervezet 
Termelési Osztálya atána néiett a do
lognak. 

A I<öz!ekedés- és Postaügy! Min!sz
tériu'11 T. \'asuti Főosztálya a szakszer
,·czet számára megküldött iratában így 
ír: 

Kovács l�tván II. pálvamester „l(át
rányos ecset" módosítására vonatkozó 
iava�la,. ;H a fi. c:.zako,z' á1v az an,·Mr
hivatalb1 terjesztett fel szabványosítás 
··éhett. A 6. szakosztály a ja,aslal el
bírálására 

határidőt nem adott s íirv a javas• 
lattevő erről nem értesiilt. (Ennél 
szebben el sem lehetne mondani, 
hogy elkenték a dolgozó értesíté-

sét!) 

Nag--, S�ndor mér.nnk „ 120 k ir-os Pc 
adairolású betonoknál, soványabb beto
nok bevezetése" tárg-yú jaYasla tát a 6. 
szaknsz1 áh· az tpítéstudománvi Inté
zetnek k iildte meg szahéleménvezés 
,·érzett. A , alaszt a szakvéleménvezés
,öl mé(! nem kaptuk meg. (Miért nem 
si:rgetik?) A 6. szakosztálv a iavaslat
te,·őt, illetőleg a Szombathelvi l(!1zgató
ságot me!(int csak nem é:lcsítette d dol
gozó megnyugtatása céljából 

Kit terhel a felelősség 

A minisztérium a megállapított hat 
esetből négy esetben értesítette a Szorn
bathelvi MAY l!:(azgatóság újít�si meg
bimltj.ít, így tehát négv dol gc,1.ó új!tási 
javasla tának elutasításáról tudnia kel
lett, tehát a M AY Igazgatóságot terheli 
a [elelösség azért, hogy az úJítási nap
lót felületesen vezetik. 

A minisztérium átiratában t.'rt lr ia: 
.. A szombathelyi lgazgatós:ígot felhív
tuk, hoiry az esetet vizsgálja ki és Jár
jon el a hibás közeg ellen", de a minisz
térium elfelejtette megírni azt, hogy 
eljárt-e vagy zándékában van-e el járni 
azok ellen, akik Kovács Isl\·án pálva
mester és Nagy Sándor mérnök újításá
val kapcsolatban .elfelejtették" a dolgo
zót értesítenL 

Nem ártana megnézni, hogy az ismét
lődő panaszok nincsenek-e szoros ősz
szefügi.résben az ellenség kezével, hogy 
végre már megtanul iák a hivatalos szer
vek, hogy dolgozóink szocializmust 
építő újításait komolyabban ve!(yék és 
ne rabolják el könnyen félreértlieiö, 
helytelen ténykedésükkel, az újítások 
gyakorlati hasznát dolgozó népünk elöl. 

PAUL ROBESON 

Nazim H ikmet 
kiszabadításáért 

Paul Robeson. világh írű énekes 
felhívással fordu lt az amerikai köz
véleményhez, hogy segítsenek Na
zim l!ikmet török költő kiszabadí
tásában, aki 12 éve senyved bör
tönben és az elmúlt napokban 
éhségsztrájkot kezdett. 

Rövidesen 12 éve lesz, hogy a 
török kormány hadbírósági ,.ítélet
tel" 28 évre börtönbe vetette Nazim 
Hikmetet. a lángolószavú népi köl
tőt, a béke hős harcosát. A rendőr
ség lázasan kutatott ü rügy után, 
hogy elnémíthassa az ország leg
nagvobb költőjét, míg végül megta
lá lták versesköteteit a tiszti- és 
tengerésztiszti iskola növendékei
nél. Ez elég volt ura, hogy a ka
tonai bí róság meghozza szörnyű 
ítéletét. 

A törökországi és a nemzetközi 
ha ladó közvélemény, közöttük a 
szovjet költők, mint Azsájev, Ba
zsan, lszakol1szkij, Szimonov, Tyi
honov és mások nagyarányú moz
galmat imlitottak megmentésére, 
amely nem maradhat eredmény nél
kül. 

, ,Egyesü l ietek a nyomor, 
a fas izmus és a háború e l len !" 

A CGT május elsejei felhívása 
A CGT a Francia Altalános 

Szakszervezeti Szövetség, a kö
zelgő május elseje a lka lmából fel
hívást intézett az ország dolgozó 
népéhez: egységes harcra hívja fel 
őket a világ valamennyi prolctárja 
oldalán. 

- Míg a Szovjetunióban és a 

népi demokráciákban a népek fel
szaba-jultak az elnyomás a lól 
mondja a kiáltvány -, élvezhetik 
a szabadságot és munkájuk gyü
mölcseit. kormányaikkal egyetértés
ben védik a hékét, - a kapita l ista 
országok dolgozó népének élete 
mind nehezebbé vá lik. A tőkés or
szágokl:>:rn növekszik a nyomor, a 
szakszervezeti jogokat és a szólás-

szabadságot mindinkább fenyegefik, 
a háborús veszély nő, al aegodalom 
és a gond bllhatol minden ottbQnba. 

Május elseje legyen a békeha rc 
és a munkáskövete!ések nagy nem
zetközi napja. A kiáltvány felhív 
m inden szervezett és szervezetlen 
dolgozót: t ámogassa a kikötómun
kások hősi harcát, tagadja meg a 
hadianyaggyártás! és szál l ítást, kö
vetelje a hadiipar átál lítását békés 
termelésre. 

#Egyesüljetek, harcoljatok, tim
/pssetek tömegesen ezen a május 
elsején a nyomor. a fasizmus és a 
háború ellen" - fejeződik be .a. fel
hi vás. 

Tizenkétezer 
londoni kikölómunkás sztrájkja 

Mind erosebb hullámokat ver Lon
donban a kikötömunkások sz(rájk· 
mozgalma. 

Arthur Deakin, a szak�zervE'zet 
munkásáruló fötit.kára, kihivóhanB"ú 
sajtónyilatko7..atba.n próbálta lesw
relni a t<Ztrájkot. Deakin kijelcn. 
tette: ,,Ez a sztráák htítlenség ve
liink és a sza k.szervezettel szem.bPn
Egyetien. eZin.tézési módja az. hO.'fll a 
mu.nk.ásnk térjene� viSua a munká
jukhoz." 

A S?..állitómunkás szaksze, ffZ"' 

vezetőségének teljesen elutasitó 
magatartására a kikötómunkáSQ'k 
gyülése elhatározta, ho8'y továbbra 
is n!ndíthetetlenül folytatják a bar. 
c:nt. Aprill.s 24 én a sitrájko!ók 
száma 9000-röl 12-489-re emelkedett.. 
69 hajón teljet.en megbénult a 

munka, 12 hajón részben folyik és 

csl.U)án 29 haión do1go:mak re.nctesen. 

A hatvani vasutasok készülnek 
MÁJUS I-RE 

'1'- Szerkeszt6ség! 
HatV'll.n rendező pályaudvar dol

/1.'ozói április 4-ét a t.ermclékenység 
fok07,á,;.ával tették emlékezete�sé.. A 
munkaverseny láza tovább fokozó
dik májl.U!I l-e mé�tó megünnep
lésére-

Célul tűzték ki e sz-octa!ista vasút 
mielőbbi felépítése érdekében, hogy 
hárOm 150-es brigádot alak!t.anak, 
melyneJc teledata, hogy Hatvan és 
Budapest között közLekedő közvet
len és irányvonatokat 150 százalékos 
terheléssel állltják ösSze-

Meggyorsltolta elhatározásu1tat a 
háborús tlS7.ítók aljas provokációs 
kít!érlete. melyre méltó -,.ála�zként 
tenneléSüket fokozzák és ezzel nö
velik e béketábor ere�l 

A három 150-es brigti.d úttörő az 

egész országban, f-éwYe.s bizonyitlJka 
annak, hogy a forg,a.lom, !űlőhái; éa 
vonatkíséret szoros e!l'yüttmúkö
dése hogyan fejlesztheti a „2000 tan
ná�" mozgalmat egyfelől. hogy a jó 
szolgálati főnök kellő irányításával 
az eredmény nem lehet kélsé,:"es. 
Igazolja ezt az a tény, hogy az áp
rilis 15-én versenybe állt 150·4!6 bri
gádok, névszerint Gaál Sándor, 
Zá,ka4 Ernő, Benke Is�án közül már 
16 án a Zsákai-brigád 17-l e:zázalékos 
teljesítményt ért eL A hatvani 
vasutasok így haladnak előre a Párt 
útmutatása szerint. ötéves tervünk 
időelötti befejezése, a bé'k;etáb<>t' 
erejének növelése és a szocializmus 
épitésének meggyorsítása érdekében. 

ElvtárSi üdvözlet1el· 
.lrtt F�, Hatvan áll.amáa 

ilb. titkára, sk, 

A pártonkívüli dolgozók megértik : 

a vezetők újjáválasztása az ó ügyük is 
A párlvezetöségek úJjáválasztása 

nemcsak a párt$Zer'l'ezetek belsö é!etét 
érintő esemény, annál is inkább nem. 
mert a pá rts1.erveiet vezetősége nem
csak a párttagok, hanem valamennyi 
dolgozó tanítója és yezetöje. Gyakor
la tból tudjuk, hogy a jó párlszervezeli 
vezetőséget nemcsak a párttagság sze· 
reti és követi útmutatását, hanem a 
párlonkívü!i dolgozók széles lömei.e 
is támogatja munkáját. 

A pártszervezeti funkcionárius „ön
tudatos, odaadó, szerény munkása 
pártjának, osztá!yának, dol g-ozó népé
nek". Csakis az ilyen vezetők tudják 
még szorosabbra fűzni a Párt és a 
dolgozó tömegek közötti kapcsolalo
kal 

A Párt legnagyobb erőforrása, le
győzhetetlenségének zá!oga a kom
inunislák és a pártonkívüli do'gozók 
tömegének összeíorrottsága, egysége. 
Ahhoz, hogy így legyen, hogy ilyen 
a lkotóerejü egység létrejöjjön, mrg 
kell teremlenie a P!rtnak a beJsö 
párldemokráciát, a lka 'mazni a kritikát 
és az önkritikát, hogy a párttagság 
bízzon a magaválasztotta vezetőség
ben, hogy kövessék vezetőjüket, ami 
maga után vonja ad Is, hogy a pár-

tonkívüliek is követik  ezeket a yezetó

ket. 
A pártdemokrácia és az onkri'tika 

jegyében megtarlott ve,etöségvá' as,th 
során friss erők kerülnek üzemi párt
szerve,eteink élére, eltávo:ítják a né-p
lő! e'.szakadl „kisk•rá!yokal" és bürok
ratákat, megerősödik a párltagsá ir ak
tivitása. lgy Yá!nak a kommunista 
pártszervezetek és azok yezetői még· 
inkább az egész do:gozó nép yezetöivé. 

A pártvezetőségek újjává!asz"tásánalt 
fon tosságát üzemeinkben és eiryéb 
szolgá!ati helyeinken tisztán lítja u 
ellenség is. Az ellenség nem egy he
l yen támad, s ezeknek a támadásoknak 
a visszaverésénél is egységes.en kell 
[ellépniök a kommunistáknak a pár• 
lonkívüli do'gozók becsületes tömegé
vel. Nyíltan, kerte!és nélkül kell fel
tárni a pártonkívüliek e!őtt is a hibi
kat, s akkor segíteni fognak nekünk 
kiküs.zöbö:ni azokat. A mi dicsöséges 
Pártunk minden nagy eredményét a 
dolgozó tömegekke! összeforrva, a dol• 
gozó mil: iókra támaszkodva érle el. 
Az új kommunista, üzemi pártveze1ö
ségek akkor fognak még na gyobb 
eredményeket kivívni, ha erősítik a 

dolgozó tömegek Pártunk iránti szere

tetét és biza'mál 

Előre, a Magyar Dolgozók Pártjának vezetésével, ötéves tervünk megvalósításáért, 
a békefron t magyarországi sza kaszának megszilárdításáért, 'a szocializmus építéséért! 
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A Vasufas Szakszervezel 

május 7 -én avatja lel 

Pászty K6roly elvtárs síremlékét 
1 950 m5Jus 8-án lesz két éve, hogy 

Pászty Károly elvtárs, Szakszerveze• 
liink volt alelnöke elhúnyt. 

Pászty Károly elvtárs a magyar 
munkázmozgalom hősei között foglal 
helyet, mint a vasutas munkásmoz
galom öt-törő harcosa. 

A aovJet vuutasok a moffkval n:akKervoi<e!ek h,zában re:1dez0111 klállltás úJtipusú vlllamosmozdonyét tanulmányozzák. 

l !lOl -ben egyik meglndítóJ:i vort a 
vasutas sz;ociallsta mozgalomnak. 1906· 
ban II vasúti munkások harcos szövetsé
gének főtitkára lett. Egyik megala�í
tó ia volt cl•. Landler Jrnővcl ciryii!t a 
,,ft\agyar Vasutas" címíi mu11káslapn1.1k. 
l'ászty elvtársat a mcgrendszobilyozá• 
sok egész sorával büntették, majd cl
bocsátotlák. Egyidcig a "Népsza\'a" 
szcrkesztösél("i tairja \·olt. 1 91 2-bcn új
ból aktivitásba kezdett és cselekvő részt 
vállalt a munkásmozgalomban. A moz
galom letörése után különféle sajlóter
mé!,eket szerkesztett és élesztette a 
munkásgondola(ot. Tagja volt a féivá
rosi törvényhatósági bizottságnak is, 
ahol n munkisoszt,íly érdekeit védte. A 
proletúrdi'.tatiíra idején i,:1tudatos mun
kásvezetöként küzdött. 1 9 19  és 1024 kö
zött, a prolctiirdiktr.túra bukása után 
hat í7bcn vetették szörnyű kínzások 
után börtönbe. l(iszabadulása után is
mét hozzákezdett földalutti sajtó!evé· 
ker;ységéhcz és kiilönféle meghurcolta
tásokon keresztül illegitim munkával 
szolgálta a felszabadulás napjáig korunk 
vezetőszellemét. 

.Jelentkezzünli. 

a „Munkára Harcra Kész"-mozgalom próbáira 
A Munkára Harcra Kész sport

mozgalom Szovjetunió G. T. 0. 
mozgalmának példája nyomán 
megteremtette hazánkban a szo
cial ista tömegsportot és ezáltal új 
lendületet adott az egész magyar 
sportéletnek, faluban, városban, 
gyárban és sportgyesületekben egy
aránt 

Megkezdődtek az MHI( próbák 
előtti edzések. Mindazok, akik je
lentkeztek az MHK sportmozga
lomba, csak akkor tesznek eleget 
vállalt kötelességüknek, ha az eléí
frt próbákra rendszeres edzésekkel 
készülnek fel. 

Országos Sporthivatal, Szakszer
vezetek Országos Tanácsának 
sportosztálya biztosította a jelent
kezők részére edzések és próbázá
sok idejére az ország egész terü
letén a sporttelepeket, míg szak
szervezetünk felszereléseket jutta.. 
tott el azokra a vasúti csomópon
tokra, ahol a dolgozók nagy tö
mege jelentkezett az MHK sport
mozgalomba. üzemi bizottság tit
kárai, sport- és MHK-felelőseink 
vannak hivatva gondoskodni arról, 
hogy minden jelentkezőt edzése
ken és tömegversenyeken ke,-esz
túl felkészítsenek az �léíírt érték
szintek teljesítésére. A jelentkezők 
két időszakban tehetnek próbát. 
Első időszak május 15-téíl jtíl!u� 
31-ig, a második időszak szeptern-

ber l -től november 30-ig terjed. A 
két időszakban a jelentkezők tech
nikai készség, ügyesség, ruganyos
ság, gyorsaság, eréí- és állóképt>� . 
ségről tesznek prób-át meghatáro .. 
zott elosztásban. Edzésre ott kel 1 
jelentkezni és annál a sz('.mélynél. 
akinél jelentkezett az MHK sporr
rnozgalomba való részvételre. 

Az MHK sportmozgalom szahá
lyait és szintjeit az üzemi bizoH
ság propagandistája hangos hir
adón, faliujságon, üzemi sajtón 
keresztül folyamatosan ismerteti. 

Párttitkáraink, szakszervezeti 
funkcionáriusaink, valamint szak
vonali vezetőink mindenben rendel 
kczésükre állnak azok részére, akik 
jelentkeztek a sportmozgalomba 
ezáltal hozzásegítik a jelentkezőket 

az edzéseken keresztül a próbák 
sikeres letételéhez. 

Területi titkárok és sportme�
bízottak vállalták, hogy a területil• 
kön jelentkező dolgozók résztves,• 
nek az edzéseken keresztül a pró
bákon is és azokat az eredménye 
ket, melyeket jelentkezésben a terü
let elért, tartani fogják edzések 
után a próbázás letételéig és ennek 
elérése érdekében elősegítik a dol
gozók tömeges jelentkezéseit az 
edzésekre. 

Hazánk védelmére, békénk es. 

függetlensé�ünk biztosítására ké
szülj az MHK mozgalomban. 

A felszabadulás után a szocl�ldemo
krata P ász!v ellvárs haladott kora elle
nére is ifJúi lelkesedéssel és lt.ilmtó 
boldogsággal jelentkezett munkára a 
J\\agyar Kommunista Pártnál 

Tevékeny részt vett a Vasutas Szak
szervezet megalakítiisÁban, majd me!(• 
bízt.ík a Szakszervezet hivatalos !apjá
nak szerkesztésével. A marxi ideoló
giát tántorítha!atlanul szolgáló írásaival, 
vezércikkeivel tanította, nevelte a vas
utasok nagy családját. 

A Szakszervezet alelnökeként korát 
mcghazudloló frisseséggel járta az or
szágot és agitált a Magyar Kommu
nista P árt mellett. l(ésöbb folytatta az 
államvasúti nyugdíjasok és nyugbére
sek megszervezését és Irányítását. 
6ü.OOO nyugdljas és nyugbércs zárkó
zott fel agitációja nyomán a demokrá
ciához. 

Pászty elvtársnak, a magyar vasutas 
munkásmozgalom kiemelkedő alakjának 
sí1 cmlékét II Vasutas Szakszen•ezet má-
jus 7-én délelőtt 1 t órakor avatja fel a 
budapesti 1( erepesl-temetöben, ahol a 
magyar dolgozó vasutasság és a mun
kásmozgalom képviselői mgy számban 
11esznek részt. 

Véleményem 
a szovjet f i lmről 

Nagyon szeretek moziba járni és 
tudom, magamon is észrevettem, 

Öntödénk 140 százalékot ajánlott fel 
és 200 százalékot teljesített 

hogy mi lyen hatalmas jelentősége 
van a filmnek a kultúra terjesztésé
ben, nézeteink megváltoztatásában, 
az ember nevelésében. 

Megmondom őszintén, hogy 
mindezideig a szovjet film volt az, 
amely teljes mértékben len) űgözöt. 
és megbecsülésemet vívta ki. 

T. Szerkesztőség! Az Istvántelki 
Járómüjavító NV XIII .  oszt. öntödei 
dolgozói nagy lelkesedéssel tették 
meg munkafelajánlásaikat április 
4-re, a felszabadulás ünnepére és a 
munkaverseny során m[ihelyviszony. 
latban igen kiemelkedő eredményt 
értek el. 

A kapitalista rendszerben a mun
kaverseny ismeretlen volt. Megbéní
totta a verseny lendületét a csoport
rendszer és az az egyenlőtlen elosz
tás, mely a kis órabéres és nagy 
órabéres százalékos kereseti elosz
tása között volt. 

Hála a dicsőséges Szovjet Had
seregnek és vezérének, Sztálin elv
társnak, aki bennünket felszabadí
tott a kapitalista kizsákmányolás 
alól, ma már a dolgozó nép terme
lékenységének fokozásával, szocia
lista munkaversenyekkel ünnepli 
meg felszabadulásának évfordulóját. 

Azt a szeretetet, mely bennünket 
a Szovjetunió fiaihoz fűz, az öntö
dei munkások százalékteljesítmé
nyüknek 1 40-ről 200 százalékra 
való emelésével mutatták meg. 

Mi, öntödei dolgozók pedig nem 
'Ulunk meg a megkezdett úton, ha
nem termelésünk további fokozásá-

val és Pártunk bölcs vezérének, 
Rákosi elvtársnak vezetésével me
netelünk tovább a szocializmus felé 
vezető úton, a munkásság szebb, 
boldogabb jövője [elé. 

Ennek szellemében készülünk má
jus l -rel 

Seb6 Károly vasöntő s. k., 
Istvántelki Járóműjavító NV. 

A7. IBUSZ 
NÉPSZAVA-ELÖfiZETÖI 

VERSENYBEN 

Hatalmas építőerő a szovjet film, 
mert a népért van, a népről szól, a 
dolgozó milliók érdekeit szo'gálja . 

Persze vannak még ma is k,,zöt
tünk olyanok, akik „sztárokat", 
1merikai „csillagokat" szeretnek 
látni a vásznon s többre becsülik az 
amerikai gengszter-vi1ág filmjeit, 
azokat a ·  ,,storikat", ahol minden 
ötödik kockára egy lövés. s minden 
s,ázadik kockára egy gyilkossági 
kísérlet, betörés vagy halál esik. 
Nem is szólva arról, hogy olyan 
émelyítő néhány szere:mi tárgyú 
íilmjük, hogy a jobbérzésű dolgo
zók otthagyták az előa,jást. 

Mennyivel emberibb, természete
Az Utasellátó NV üzemi szerve- sebb, a szovjet film. A munkást, a 

zete ;etenti: az IBUSZ Népszava- dolgozó embert mutatja be, a kom
elöfizetói versenyre hívta ki a Vas- munizmus építését. Alakjai igazi 
utas Szakszervezeti Ozemi Bízott- emberek. Sohasem fogom elíelejlenl 
ságokat. A versenykihívást az Utas- az „Egy igaz embe;t", ahol a hős 
ellátó NV üzemi bizottsága az el- 's ilyen szovjet embert játszott. 
múlt napokban magáévá tette, s ha- Tanuljunk és szórakozzunk, le
tározatot hozott, hogy a siker érde- �yen útmutatónk a s1.vvjet film és 
kében, valamint a Népszava-elófi- tanítsa meg fiatalabb testvérét, a 
zetések példányszám:ínak megsok-

l

magyar filmet, hogyan kell jól, íze
szorozása érdekében széleskörű. pro- sen megfogni, megoldani egy témát, 
pagandái fe;t ki. megrendezni, fotografálni és mű-

Lapunk várja a dolgozókkal való vészeit kinevelni. Elvtársi üdvözlet
közlés véfJetl ennek a munkának az !el : Pintér Károly sk., naplózó, Fe-
eredményét is. rencváros." 

Szovjet nGk vozc 6helycn. A !<épen Zln�lda Troicf<3Ja, volt mozdonyvezot61 
látjuk, akit a moszlcvaJ Metru főnökhelyc,tl'esévé neveztek Id. 

Újból abál 
a 

a buda 
1 logaf!ási !d �I 

,. , 

e l .aV hórha an 

100-122/ILJ50. BBI. ügyv. sz. A l látoga.lásban igazoltan akadályozva 
MA V B:t,egségi Bíz:osí�ó Intézet bu. va.ru1°k és egy�bb:mt a rendldvüli 
dapesti kór-ház.ában 1950. április hó időben töv,-énó látogalá,<i a látogatni 
1-1 61 -a bcleglátogé:tási időt az aláb· kívánt sz<1m1--..Y vagy vele egy szobá� 
biak li"Zcrint állapí/t-0ttuk meg: ban lévó bcteg<.k allapo:.a meg• 

Altalános osztályokon: HétJ{ömap engedi. 
14-16 és 13-19·  v�:sárnap és Re:i.dkívüli látogatáSi engedélyt az 
munkas,.üne!A!s �epnapon 10---11 igaz;;ató-fiíorvos va:1,y halyettese, 11. 
és 14-16. Jotve a fC:vélt>les orvos adj-� meg. A 
. Szül&szcten: bdd, péntek és va· kia�o!t_ boteglá_togatási . eng,ed�lyek 

sárnap fél 17-fél 18. az 1Jctekes 01Sz�l�r3: val? érlc,z_csk�r 
_ • .. az osztályon levo u,,ye.31-es apoló· 

.. Gyermcko,ztályon: ke:l.i, csütor- nönek feltétlenül leadandók. E!>te 19 tot 14:-"16, v���ap_ és amennyiben órán túl beteg'.átogalási engcdé!y a ::eddt � csutortoki I;<'P munk�- nem adha!tó ki, illetve rendkívüli szunotes unn_��napra esik, 10-11 es beteglátogatás nem eszközölhető. Az 
14-16 óra kozott. engedélyezett rendk:vüli betegláto-

A vidéken lakó alkalmazottak, g.atási idő tartama legfeljebb 10 per_ 
mctve hozzátartozóik részére az ösz· cig terjedhet. 
sz-es osztályokon 8-16 óráig terjedő A fentiekkel kapc�ola,tban feJh!v
idöben rendkívüli látogatás is enl(e. juk még a figyelmet arra, hogy az 
délyezhető, amennyiben a szolgálati arcképes ip;azolványukat a l.á to11,atók 
heosziásuk, a vonalössze1röttetés hozzák magukkal, mert rendkívül! 
illetve a vonatforgalom alakulá� Iáto1<atási engedé'y csak szemé1:i,
miatt az előírt látogatási időben a azonosság igazolása es(llén adható. 

(A Szikra Természetludományos Kis\- llnyvlára) 

A Szikra Természettudományos Min<linkább elmondhatjuk: u 
Kis.könvvtár.i ma már jól ismert SO· egész ország, az egész ntpün.k tanul. roz.at az e,;-ész országban. Az elsó 
nyel(: füzet mind kiváló szovjet tu- Egy új világ új könyveiból és első-
dós irása. v!árosokban és falvakban sorban a Szovjetunió irásaiból azt 
e-gyaránt elteriedt :  gyári munká;;ok tanulja, amitől eddig el voLt zárva: 
és kaoon.ák. diák<l'k és parasztok Ja· a valóságot és azt, hogyan lehet 
pozzák, olv:.ssák, tanulmányozzák a úrrá a természeten.. Ebb-011 a folyafüzet'.m-et. Az üzemi SZIT .sz;erve:ze
�.lc tanulóköröket alkalmaznak és 
az ifjúrmm.k:ások azt böngészik: mit 
jde,nt a;z élet örökkévalóságának 
kérdése, hO!l;ynn szaporodnak a nö• 
vények, mit vallanak a marxisták 
" darwinizmusról. beszélnek-e az ál. 
l�tok? Az ilyen jelenség nem vélet
Jon. A saját országában végre úrrá 
lett dol.gozó meg akarja ismerni a 
világ i_gazi arcát, meg akarja ismerni 
;i tcrmé0zd erőit, ho_gy a maga szol
gálatába állítsn az atomot, növénye· 
k-et. az eddig gáslt-alanul rohanó fo· 
lvam-0kat. Ennek eszköze pedig a 
'udománv-

matban a természettudományos ne
velés és a Szikra Természe1tud<r 
mányos Kiskön)",t.árának nyolc új 
füzete jelentős szerepet játszik. 

A váloszfo�t hírós-óg 

A Természettudományos Kis. 

javaslatára W á g n e r I s t v á n 
l\IESZHART fütőt a Szakszerve%el 
Központi Vezelőségc kizárta tagjai 80• 
rábúl és a neki adomnnyozoll élmun
kásjelvényt vlsszGvontn, mert II VB 
m<'g�llapílolta, hogy a nevezett lsmé• 
telten olyon magatnrlúst tannsitoll, 
amely a mnczynr Népköz:irs:iság dol
goz61nak óllnlános célki!fizésel-rel 
szcrnb�ltelyezkedett és cz611:il méltnl
lnr>ná vált arra, hO!l!Y nkúr a do!go
zók érd�kkép,iselel4'nck tol(j:i legyen, 
akár a dem�krá�ia épitésének mun
kájáért kapoll killintetést viselje. 

könvvtár 8-16 számú füzeteinek 
mindegyike azt az Izgató kérdést 
veil fel: hogyan tudja az ember 
maga alá gyűrni a termész�t? 

A Kt!ZLEKED�S SZERVEZETT DOLGOZOINAK EGVS�GES LAPJA 
P'c'.lszerkesztCI: 

GASPAR SANDOR 
(Vasutas SzakszervezeU 

P'elelc'.ls szerkeszt6: FtlLDVARI ALADAR 1Kl\zlekedésl Alkalm. Szaksz.l 
Szakmai szerkesztc'.ll<: TóTH B�LA (GépJár-mOvezetók Szaksz.J. IVAN MIKLOS 

(Szállltól"unkások Szaksz.1 FERZSIOAN LASZLó (Ha)f>s Szaksz.) 
Szerkeszti és " lap klarlás�ért felelős, 

SZi::LECStNVI ISTVAN 
�.aptulajdonog: Magyar Köelekedésl Dolgoznk Szakszervezete - Szerkesztc'.lség s kladóh,,� .-,:  Budapest. Vl .. M 1Jnk�rsv Mlhálv-u. 16. - Teleron· 113-887, 

1 26--452. 1 24-893. 

Szll<ra Laonvomda NV. Bndaoest. VIII.. Rökk Szllárd-u. 4. Felelős nvomdavezetll: POVARNY JENO 

'Magyar Dolgozók! Bélyegezzétek háborús bűnösnek az atomfegyver e lső alkalmazóit! 

Békebiznttságok szervezésével szélesítsük és erősítsük a békéért küzdő magyar nép táborátl 



VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

ÉLJEN MÁJUS t 
• rilág munkásságának seregszem/éfe, 

11 p10/etár nemzetköziség 

IHucos ünnepe! 

A . K Ö Z L E , K  E D É S S Z  f R V E Z E 1T O O L G O I Ó I N A  K. E G Y  S É  G E S L A P  J A 

?(Lfl. tVFOL Y AM 9. SZAM. * .... 1950 május 1, 

MU NKÁVAL l<öSzONrJGJ K MÁJ U S  E LS E J ÉTI 
a békéért kazaődólgozók százmillióinak harcos seregsiemMjé� 

• 1 

A SZO'C l 'Á b l ST� · s zOVJ E T U N I ÓT, 
a népek szabad!figának é!,f üggetlenségének f őtámaszá� 

A S'ZAKSZERYEZETJ , VlLAGSZÖVETS.ÉG BUDAPESTI KONFERENCIÁJÁT ! 

E
gy évvet ezeTötf, rg49 áprifi- mértékbeR a liélce eröioelc neml!et- proletariatus egységét, amely ko- volt és már nem fenyeget senkit ha. 

sában, Rákosi Mátyás elvtárs, közi seregsz�léje. Az impéríalista mo)y 7:áloga a �e megvéjésének. zánkban a munkanélküliség réme. 
Dépünk forrón szeretett vezére ezeket háborús kalanái>t"Ok fokozódó . ag- A,béketábor győzelmének blztosí- A béketábor erejét hatalmasan 

1,ta· egyik cikkében: .Május elsején, ressziója és hatlirt nffl\ isme<-ö fegy- téka. a hatalmas Szovjetunió és a megnövelte a kínai nép történelmi 

• datgozók nemzetközi seregszemlé- verkezése előtérbe hozza a legeró- világ dqlgol!óinak nagy vezére, győzelme és a német demokratikus 
1éti. újra szárrwetést csinál a ma- sebb [egyver harcbavet�sét a �- S.zialin elvtán. A legyözhetetlen köztársaság megalak-ulása. Ha 
'ggar dolgozó nép." Rákosi elvtárs kéért vívott küZ<k}emben: , 11 dolgo- Szóvjetunió ,-nögé szilárdan sorako- számszerűleg fejezzük ki, a béketá
megállapítása nemcs.tk 1949 máju- zók nemzetközi egységének megszi- zlk fel a békét akaró dolgozó� sok- bor erejét, elmondhatjuk. hogy 
!láFá, hanem hlinden május elsajére- -lárdltását. 

' százmilliós tábora. · ma, csupán a Siovjetunióban és a 
gzpl, mert ezek a májU'S elsejék. a A ��rt 'l(i-roft har�n. 11lÍ· MJ. magyar dolgo.zók.boldogan és népi demokráciákban a föld egész 
'dolgozók nemzetközi seregsz�1ét� után a béke 'l(édelme minden büszkén valljuk magunkat a lakosságának mintegy fe!e, több 
egyben a m�r dolgozó nép se- do-lgotó ügye, mozgpsitani kell a be"lcetábor tagjának. Dicsőséges Pár- m\nt 800 mil l ió ember tartozik 
ré'gszemléi is, az eredmények és világ valamennyi dolgóz:ójá{ fajra, hrnk é:; .szeretett tanítónk, Rákosi. hozzá. 
hiányosságok számbavételei. a kö- nemre, val lásra � politikai nézet-re elvtárs, vezetésével ezen a "május Minket, a béketáborho.z: tartozó 
>vetendő út és teladalok mérföldkö- való tekintet nélkiil l!ibba a ··h·atal- elsejtin még szorosabbra zárjuk 50• népeket erősítik a marshal l iz.ált or
twe!. · "' :,· .. '': · . mas táborba, me}J . a Sz9vjetunió rainkat, hogy a magunk frontsza- szágok és a gyarmatok dolgozói-

Ha vfssza'Méintílnlc az elöz6 ma- vezetésével, Sztálin eh-tár! bölcs kaszán még jobban helyt tudjunk nak .sikerei is, af!leJyeket, a terror és 
Jus elsejékre, azt látjuk, hogy ezek irány!tásár.rl , haréol a békéért. , . állni. 111� jobban növeljúk erőinket kíméletlen hajsza közepette érnek 
vi,lamennyien fejlódésiiok egy-egy Az egész világon ·. !(é�iilnelc f' a �kéérf vbroét küi<l�emben. el az elnyomókkal szemben. A hatal-
lánomását jelképezik. d 1 zók • •  1 · · al. bék mils sztrájkok, s ezek között is el-o,go maJns e sl'Jen.,,., a e Mi a helyzet az imperialístáknál? sősorban 8 szakmánkhoz tartozó ki. Ki ne snlékezne 19t9 maj!lsa'ra, meg\•édése j-e_gye'ben való megµn- Amikor a beketábor eredményes kötőmunkások, vasutasok bérharcai • dicsőséges proletárforradalom .neplésére. ' Per'sze ném mindenütt harcairól; győzelméről, erőinek nö- és rrtunkamegtagadásai a fegyver
májusára, amikor több mint félmll- azzal a nyugalommal és a Ílytigodt vekedéséről beszélúnk, elsősorban a szá l lításoknál , _ mind-min-j a béke lió ünneplű ujjt,ngva vonult fol- a készülődés lebetösége . közepette, Szovjetunió erőinek növekedésére táborát erösíti)c Vietnamban, Dél
vörös Budapest utcáin és tere!f!.., a mint ná)u·nk. A" nyug�t (inóeplés kell rMuut�tnunk. Amíi ugyanis a K áb d , k 

l t .  d "T..Í. t ·  "t ·1t t l lehetósé«e csak a -5-iovjehmióbal'I és · s��v:i•etíu'p1·o·ban a l•><n•to' bbl e·v alatt 
Me, an ere menyesen harcolna 

pro e ar lK\a ura e e ve, ame Y • "d ""' . "k'-' 
"" --..- felszabadulásukért a népek. 

akkor tette először szabaddá a· ma- a nepi em""rac1a Jan van meg. 20 s:iázalékkel emelk.edcit a terme-
gyar dolgozók millióit. Ezek az országok, a subadság és lés S:tÍIJV<inala és a Nagy Honvédő M ájus E!seje 'kifejezi azt az erőt, 

J(i ne emlékeznék a hatalmas a b�e orsz�gai, ahol a-,dalgozók Háboni ót� immár .harmadszor szál- amely a kommunista pártok 
Szovjetunió dicsőséges hadserege, a százmilliói készülnek a· munka ·ki- lították le . -feEentös mértékben az vezetésé'ben és· 'ir�riy.ításában rej
nagy Sztálin felszabadítása után el- váló eredményeivel ·- a proleta-riáb.ls árakat, :._ ,adjig az Egyesült Álla- !ik, s amely erő a világ valamennyi 
következett májusokra, melyek nagy ünnepére. Mennyiv-el rná�. a m,okban 2.2 százalékkal "  esett a ter- országában a munkásosztály köré 
mindegyike egyben jeUemzöje volt helyzet a marsha1tfaált ors�goklmn melés és 64 ,száz-alékkal •növekedett tömörített mi1J<len haladó erőt a bé

a politikai és gazdasági fej!iídé- és az imperia1istáknál. .Különféle a· munkanélküliség. Ugtanakkor a kéért, a demokráciáért, a szocializ-
Jiinknek. törvértnyel, rendeletekkel és rendőri marsha!lizá!t F·randaországban a musért vívott harcban. 

1945-oen a ·magyar dolgozó nép intézkedésekkel, .a ljas provokációk- dolgozók életszínvonala a háború Május Elseje a ielszabadult s�o-
'L-f kal al<a•tlálvozzák a do!aolJÓk mii- 1-11- ek • 50 • J 'k ' t  , . cia lista munka ünnepe is. Fárad-
= eledten ünnepelte a felszabadu- . .. e o in meg szaza e a sem en hatatlanul küzdenünk kell a hábo-
lást május elsején. 1 946 májusát az lióinak ünooplését. harcos kiállását el, nő a nyomor és a munkanélkü-
• 11 h a béke ,Üg"e mellett. _ ·,, , .. , .. . • li'•e'g. rús uszítók, a kaídcsörte!ő imperia-
� emezte, ogy a magyar kommu- , • � 11 t ·k n t 1 • f 
nisták, a Magyar Kommunista Párt A hatalmas Szovj.etunió . és a ·A z· imperial ist/ik nagyon jól .s ·a · e en a errne es rontján is. 

h . t d tt k " d 1 . nep· i · dtmokcáciák -százmilliói A t d " 'k h k k Ha mi termelési győ1.�lmet győze-
a�cr programmo a o , uz e met , , u Ja , ogy azo a ima- lemre viszünk, ez egyhen azt is je-\rivott az , újjáépítésért. az ·ország segítik a nemzetközi , pro1e.tariátus gasló eredmények. gazdasági sike- lenti, 'hogy dí:;nlően győz�lmet ara

felemelkedéséért, de ugyanakkor ki- harcát és kifejezésre ' juttatják ·szp- Tek,-· ame lyeket a Szovjetunió és tá- tunk 1iaz(mkban a -háború erői felett 
méletlen harcot folytatott a reakció lidaritásukat a tőkés és :grarmati mogatása • révén ·a népi demokráciák is . Minden i lyei;i• győzelem hatalmas 
el len, 19•H-ben a hároméves terv, a országok ·elnyomQttjaival ;t bekéért ·a második világh-ábory után elértek, erőgyarapod�s.t hoz népi ál lamunk 
magyar jólét kulcsa volt a fő jel- és függetlenségükért vívott bac.:uk- szilárd a lapja és bjztosítéka a bé- számára és már ez is meghatrá
szó. 1948-ban már a fordulat évé- ban. · 

kéért folyó harc győzelmének. Ezért lásra kényszerítheti a háborúra buj-
nek eredményeit iinnepeljíik. A má- .A Szakszervezet,i Vil?g,!\ZÖ\'le_tség• folyamodn;ik aljas provokációkhoz, togatókat. 
jusi zász{ókon már .a kél munkás- sze!'W'Li ezt a harc?f, a�e)ye

! 
az kűldlk be felderitésre .  repül�gépei- Dolgozóink tudják, hogy a szo

p-árt egyesülését., a munkásosztály imperialista ál lamokban -vívnak a ket! szovjet területre;· ezért szervez- cialista munkaver·ennyel ötéves ter
marxista-leninista alapon lékejövő kizsákmányolt milliók a " Y.a.l>lldság- nek lepénzelt kémügynökségeket a vünk végrehajtását biztosítjuk, ami. 
hatalmas, egység� pár-tjál �rte- jogókért;· függellerrség�k;ért,Vlftóciii:c demókr-áciákl)an. /{fjas ll)UnkáJuk- Y'eL· a . b;!k-efr�rtt ,ánkeső szakaszát 
pelte a dolgozó ma gyar nép. 1 949 !is felemelkedésúkért; ·s ,mely 'harc kal próbálják gyengjleni , persie si- erősítjük. DoJgozóink ez-ért készül
lnájusában a dolgozó nép mil liói, a szorosan össze"függ · a békéért YÍ· kér:tt!enül ·a .. népi :füno�ratik�s or- tek és készülnek Május 1 .  munka-
111u11ká;.0$z!ály é!csapatának, a Ma- vott harccal. �Z?��� gypzelme1t a ��9Q�� i l.zmus felajánlással . méltr.í módon tör
gyar Ootgozók Pártjának és Rákosi Ertrtek 3 .harcn11k elömozdításíra e1?-1!es�ben, melyet tá�aszur:ik es. �e- ténq megünneplésére.. Dolgozóink el-veá�súnk vezetése alatt, -szövet- ü l  össie •Budapesten . a S,zakf4.erve- g!tonk, a hat�!��s . _SzoyJ�!un!o�a - azt is , tíiqjak, hogy • felajánlásuk 
�égben á dol·gozó parasztsággal; el- zeti Vilá.gszöveb� Elnaksége. és tamasi�o�vil e�unk el poh11ki11_ es nem csup_án Május Elseje tiszte!e
t<ll!ft a teljes felemelkedés felé. Végrehajtó Bizottsága. ijz a Ja• ga
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v�na!k�z
d
ás�an ��ara?t. fére. történik, hanrrn l--Zen t\ílme-or kerülhetett . a nemzet .legjobb nácskozás újabb, m�földJ;;öve l�z .�l. r,ie 1 _ a _nep1 .e�_okr��iak ,tl}r- nőleg ötéves ter,vünk első tervévé-erőinek egyesítésére, a Magyar annak a liüzd'elemnek; amelyet -a mel�s• eredm�n_y�. F-aJ nflhk, hogy ne)< időelőtt( teljesítésére, az ifjúFüggetlenségi Népfront megalkotá- km;nmuqi�ta és munká�paf!ok Jr.á- ll m_i termelés, szmvönalunk �0 szá- sági egységesítő kongresszus sike

s�ra, amelY, a. Magyar Dolgozók nyílásával a dolgozók tízmilliói -viv-· ulekkal, � fun�yeleké 70 szaza lék- réért, az önkölt�ég<-sökkentésért az Pártja és a munkásos-ztáiy vez.eté- · b kéé r k:al boJ.g k 
,. ' 

sével összpontositja az ország éte- mii; a tartos é r,t. u 5mperia_ ts· , -a Aro é_ 100 _szái\'alékkal, · al!Y��! , való takarékosság�rt, a 
Jé_t az ötéves terv végrehajtásában. 

t�k zsoldjában lévő háborús uszi, a • �tjisz!ovakoke. pe�ig -�% -kal m�nosegert, a , seleJtcsökkentésért. 
tok ellen. _. •. , - _ IJal.adJa m� a haboru elotti eted- Mmdez!!k, de nei;n utolsó sorbiin a 

1950 május elseje, a n�mzetközi A bwiap.�i ertekl:llet · meg s�o: mé'nyeket. Eletszinvona�unk 40 szá- munkaverseny kiszélesítéséért foly
�unkásosztály seregsiemléje. döntő rosabbra fo.gJ• fűzni . a nemzetlta&1 1 zalekkal magasabb, mmt 1�38-ban tatott küzdelem, a . �ztahánovista-

mozgalom, a „2000 tonnás", El 
.,500 kilométeres" vasutas, • 
„ 1 00.000 ki lométeres" gépjármű- és 
a „350 tonnás" HEV-mozgalom ki
terjesztéséért fo!y1..tott harc szoro
san és elválaszthatatlanul egybe-
forrt a békéért való harccal, a bék•
tábor erejének növelésével. 

Ebbe a harcba kapcsolódtak bele 
dolgozóink akkor, amikor a „2000 
tonnás"-mozgalomban rövid két hó
nap alatt több mint 2 millió forfnt 
önköltségcsökkentést értek el, és 
azok a dolgozóink, akik az „500 
ki!ométeies" · mozgalöm_ban járnak 
élen s amellyel 1 7.000 forintot taka- ' 
rítanak meg naponta- nemzetga,úla.-
ságunknak. 

A béketábor! erősíti például Ta
kács Pál e!vtárs. az Eszaki Jár6-
müjavitó NV marf.sa, aki április 
4-re befejezte első tervévét és 
Május l -re már előljár 1 95 1 .  évi 
terve első negyedévének teljésítisé
ben. Vagy Bartos József, az István
teiki Járómü javitó NV sztahánovista 
esztergályosa. aki napi átlagos liS0 
százalékos teljesíhn'ényét Májlis 
l -re 400 százalékra emeli és vál
lalta, hogy ezévi tervét augusdns 
20-ig beieiezi. Itt vannak a Szo-!
noki .Műhely ilJúmunkásai is, akilc 
Május elsejére befejezik ötév�s ter'� 
vük első évét. 

A közúti közlel<edésíeknél. a,. F'o. 
· zessy-fómiihelyben pl. Btin

sági Jenő esztergályos teljesitmén�e 
ál landóan mcyhaladja a 200 száza• 
lékol, Kiss I. József esztergályos Pf!> 
d ig már túlha !adta a napi átlagos 
2 1 0  száza lékot. A Fővárosi Vasút
círítö NV-nél Takács Pál és Be(:6 
lstván lakatosok járnak a felaján-. 
lás élén 1 .030 százalékos teljes[tmé• 
nyükkel . 

• 

A gépjármiivezetó'knél Füller L�
jos, a Teherfuvar NV hegesztője áp
ri.lis 4-ig befejezte fé:éves tervét· és 
átlagos napi teljesítménynli 673 szá. 
zalékra emelte. !gy M.ájus clsejere 
megközelíti elsö tervévének beieie
_zését. Ugyan.akkor szakma i tapa;z. 
talata átr.tlásaval elérte azt, hogy 
az elmúlt héten a mühe!y 400 szá
zalékos átlaggal teljesítette a nor
mát. A „ 100.000 ki lométe,es"-moz
ga l�mban ugyancsak a béke ügy�t 
szolgálják az élenjáró Zentai Jó
zsef, Zagotta György é� Csonka Ist
ván, akik 280.000 kllométert tettek 
meg főjavítás nélkül. 

A száll ítómunkások se.m akarnak 
lemaradni a békeiront rájuk esö 
szakaszának megvédéséból. A Bel
sped dolgozói, a feladasi osztály 
október 3 1 -ig befejezi első évi ter:v-

(Fo)ytat.ása. a második oldalon.) 

'llji!n Szf61íri?cl�i/ög,:Jcj/jiizöiriakhölcs tanif 6;a· :  .:' 
a békeharc láng.eszű vezé_re� a magyar nép igaz bClrái ja!' 
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M. HARLAMOV: 
Csak�m e1nr esztendq teit el a béke 

IHvei páru:si C:s prágai vilá�ko,1gresz· 
l&Usának összehívása óla. Ez a kon· 
�l'&al.l� kiinduiópontja voli siázmil• 
liók bata,mas . bJkemozga;mának. 

. ,.H;ss,zük - mondotta a vü.l.gimn„resz-
uus kiáltványa -, bogy mindazok. 
akik új hab:mira törekszenek, össze
�Ül(:ésük minden fordu'.�táná

l 
a nép

llimegek oiyan hata:mas erőivel talál· 
„ s,;ernben magukat, ame:yek meg 
llidják védeni a békél," 

A B É K E O R H E LYÉ N 

ségünk fegyverre és. tábor�kra, ru!" 
künk béke ke;!t A dokkmunkasok ce111 
fogják kirakni az amerikai fegyv.ere
ket. Nemet mocdunk a háborúnak. 
Menjen há�a Lanham ú.r" • 

A. imperialisták a� utóbbi Időben 
fokoi,lák meglor:ó és roegfélemlílő 
rendszabá!yaikal a béke hívei ellell. 
Franciaországban életbeléptették a 
szégyenletes fasiszta törvényeket. ame• 
:yek Franciao:szág s,:abads,ágának é& 
függetlenségének harcosait a legke
&)'et1 enebb büntetésekkel - é'.etfogy
t,g!ani fegyházzal és ha;áfos ité!ette! 
fenyegetik. A rendőrség rendkivüi fel
hatalmazást kapott. Hason'.ó rendsza• 
bá;yokhoz kezd folyamodni a buJ<o 
2soázi a más országokban is. 

A ldiltvány rámutatott arra, hogy a 
megvédeimezése va:amennyi nép 

tlgye, s hogy ebbert az i gazságos ügy
ben ·• sikerek eh\réséhez báior:;ágra és 
ijból csak bátorságra van s,üks�g. A 
felhívás, hogy a népek harcoiják vé
g:g győzelmesen a béke csináját, lel
ke& fogadtatásra ta!ált mincien orsúg-
1,an. A népek egyre- határozottabban 
követe:ik, hogy fékezzék meg a veszett 
háborús gyujtogatókat, akik az emberi
séget egy új borzalmas vérfürdőbe 
�rják tasrítani. 

A történe:em nem ismert még ilyen 
szt5€s és az emberiséget így magába 
ölclo béke�ga:mat, ami lyen at 
nto!só évben alaku:t ki. Az emberek 
százmfüiói a fö'.dkerek�g minden ,á
ján, nem:tetiségr-e. nemre, politikai és 
niiási meggyiízödésre való tekintet 
né:kül, egyre aklívabban szál:nak síkra 
a háborús gyujtogatók e: ien. A béké-
11ek hatalmas srerv�zett frontja ke:et· 
.kezett. Ennek élén a Szovjetunió áll. 
• . népek szabadságának és baráii 
egyiittmüköqésének hűséges és, fárari• 
hafatlan etöharcosa. Nya!csdzrnil:ió 
ember - a földgömb lakosságának 
csaknem a fele - vesz részt a béke 
lliveinek mozgalmában.. 

Min<len egyes nap újabb bizo11yíték· 
l:a! támasztja alá Sztá:in bö:cs sra
vait, hogy ar. egyszerű emberek roi!llói 
állnak órl a béke ügye, me!!etL A vi
lágkongressws Al!andó Bir.ottságának 
urmadik ülésszaka, ame:yet március 

, 16-tói .20-ig tartottak Stockholmban, 
a,:t mutatta, hogy a m0%ga!om fejlő· 
áésének IÍj szakaszába lépett. Ai Al
bmdó Bizottságnak a napokban közzé
tett fe!hívása, amelyet munkások, tiszt• 
�seJök, tudós írók, társadalmi ténye
sök és politikusok írtak alá. er.t mond· 
ja;. ,.Követeljük az atormegyvernek, a 

megfé:emlílés és a tömeggyilk-ofás 
fegyverének [e!tétlen beti:tásat. I<öve
teljük szigorú nemzetközi e!lenőraés 
felállítását e határozat teljesítésére. Vé
leményünk szerint a2 a kormány, amely 
e!ösrör alkalmazza bármely ország e!· 
len az atomfegyvert, büntettet követ el 
ai emberiség e!fen és háborús bl!nös· 
nek te1dntendö. Fe'.hívjuk a világ min• 
den jóakaratú emberét ennek a [e:hí
vásnak a, aláírására.• 

Ez a [elhívás komoly figyelmeztetés 
a fékevesztett atompo:itikusoknak. 
Most már tudják: fe'.elniöli kell a né· 
pek e!ött. A háborús gyujtogalóknak 
vi:ágosan megmondták: az iga1ságos 
büntetés utoléri azt a kormányt, amely 
e1őször alkalmazza az atomfegyvert. 
Az llyen kormányt együttesen és min· 
den tagját hábarús bünösnek fogják 
tekinteni, E figve!merletés mögött lé
lelmetes erö áll: a vjJág 111inden jó-

karatú embere, akiket az: A!landó Bi· 
zo1tság felhív arra, hogy a,: említett 
fe!hívást írja alá. 

Ai emb�riséget fenyegető sötét erők 
elleni tettekben megnyilvánuló harc el
löké'.tsége konkrét cse!ekedetekben ölt 
festet és e,ek a tettek arra irányulnak. 
hogy meghiusílsák az imperialisták há
borús előkészületeit. 

A béke harcáhcz aktívan c11aflakoz
tak a nemzetközi demokratikus szerve
�etek: a Szaksrervezeti Világszövetség, 
a Nők Nemzetközi Demokratikus Szö
vetsége, a Demokratikus Ifjúság Vi
!ágszövetsége és még sok más. Szá•. 
mos országban a béke hívei nemc&ak 
nemzeti bir.oltságokat alakítottak, ha
nem a városokban és ialvakban, Üzf!" 
mellben és hivatalokban is mega�akul· 
tak. A béke hívei vil ágkon gresszusá· 
nak Allandó Bizottsága kötelékébe 
ezi.dőszerint ötvenkét nemzeti bizottság 
tartozik. A,, Al!andó Bizottság érintke
zést tart fenn ezenkívül 22 más or
sz-ág demokrat1k11s �zervezeleiveJ. Az 
elmu!t évben mintegy 40 nemzeti kon-

gress1ust tartottak a béke hívei a 
Különböző országokban. 

A leszerelésért és az atomfegy,·er el
tiltásáért s,é:es hadjárat indu;t több 
mint 11ein,ven on�agban. A-. agressúv 
erők ellen lrányu:6 tömegmJaga!om 
lfYOrs növekedését mutatja Olasz· 
orsdg, Franciaorszá", l\ína, India, Af
rika, l(öze:ke!et és a délamerikai orszá
gok egész sora. Igaz, o'.yan országok· 
bal!, mint az Egyesü:t A'.Jamok, Ang;ia 
és néhány skand1náv á!!Qm ez a mor 
gaiorp nem fejlődött ki az ottaJJi lehe
tőségek arányában. De ezekben az 
országokban is napró!-napra növekszik 
a béke híveinek a száma, s egyre erő
teljesebben hangzik a Wtak0%ás a há
ború ellen. 

óriási méri.ékben houájirult a béke 
ügyéhez az az összsuivetségi értekez· 
let, amely 1949 augusztus 25-től 27-ig 
zajlolt le Moszkvában. Ez az értekez
!et hívta é!etre a béke véde!mének 
A11andó Bizottságát é3 reáruhiízla azt 
a nemes fe!adatot, hogy minden módon 
erősítse a népek közti barátság:;t, !ep· 
lezze le a háborús gyuj1ogat6kat és 
az egész Szovjetunió méreteiben han· 
golja óssae a béke védelmére a-lakult 
szervezetek tevékenységét. 

Nagyjelentöségű a küldöttségek cse
réje az angol munkások és a Sr.ovjet· 
unió egyes váro&aí és körlársaságaí 
közt (London és Mos.zkva, Skótország 
és Ukrajna, Birmingham és S,;verd
lovs,;k, New-Castle-upon Tyne és a 
Donmenti Rosztov kört) .  

Impoz-áns tüntetés volt a békeharc 
nemzetk�i napja. amelyet október 2-án 
nagy sikerrel tartottak img a viíág 
minden táján. Azok a népes gyűléseK 
és tüntetések, amelyeket ezen a napon 
rendeztek minden orsrágban, megmu· 
tatták, milyen óriási népi erők moi
du:tak meg. 

A yifágkongreS&Zus Allandó Bizotl· 
ságának titkársága nem sokkal a 
stockholmi ülésezés e!ött javasJatokat 
dolgorott ki a béke védelmére. Erek a 

imperialisták Dé!ekeletá,siában lolyfa
tO'it gyarmati háborúi ellen. 

A niuai tengerészek, amikor meg
tudták, hofly nto Jugosz:áviájáoa 
rakétafm.egek ldbocsátáeára _,· gáiö 
berender.éseket 1,zándékornak e:lndl· 
tani, a tengerbe dobták az:okat. 
Joinvi!le--ben (Franciaors,ág) a mun· 
kások ledobták a sierelvényekröl a 
Vietnamba útnak indítandó kis tanko· 
kat. A francia munkások a megtorlások 
ellenére siirájkokka! követe:ik a viet· 
nami háború megszünteté&ét. 

Es itt van egy jellegzetes határozat, 
ame!yet a békemozgalom bizottsága 
fogadott el nemrégiben Genováoan 
(O'.as,ország) a,: ,,Ansa:do"' konszern 
gyáraiban. A béke hive!nek bizottsága 
helyesefte a dokkmunkások eljárását, 
akik megtagadták ax, amerikai legyve• 
rek kirakodását s egyben kijelentette, 
hogy a munkások ezekben az üzemek
ben nem engedik meg a fegyvergyár-
tást. 

Esküszerü ünnepélyességgel hangzik 
a livornói dokkmunkások gyűlésén el· 
fogadott határoza\: "Livorno kikötő 
dolgozói más o:as.z és európai kikötők 
munkásainak példáját követve soha 
sem járulnak hozzá olyan fegyverek 
be- vagy kirakodásálioz, ame!yeket a 
washingtoni egyezmények alapján 5ri!• 
lítanak". 

A háborús uszítóknak és csat!áEaik· 
nak gyakori •. SIZemlekörútjai" és „tu
rista uiazásai", ame;yeken háborús 
tömböket eszkábálnak össze, ai euró• 
pai országok széles néptömegeinek fel· 
háborodás-át hívják ki maguk e!len
lgy Hollandia és Norvégia dolgozói 
erőteljes tlltakozással fogadták Mont· 
gomery, ar angol háborús gyujtogató 
megjeTe�sét. Belgiumban 11 amerikai 
követség épülete e:ött tiltakozó tünte
tés zaj!ott le a Lanham tábornok ye
zetése alatti amerikai katonai misszió 
látogatása ellen. A lünielők röpcédulá
kat szörtak  ilyen fel!rásokka!: "Munkát, 
kenyeret és békét akarunk. Nincs szúk• 

De már nem atyan i dőket �ünk,, 
am:kor az ilyen rendszabá:yok gátat 
vethetnének a népek harcának a sza
badságért., a bék�rt. a,; é!etért. A há
bon1s gyujtogatók elleni harcot nem 
:e.1et megállítani semmifé'.e megtor'.ás• 
sal, a béke harcosait nem lehet meir
Iélemlíl.eni. 

Minden országban millió és millió 
ember állt a békeharc nagy lobogója 
alá. A népek mozgalma élén a hatal
mas Szovjetunió áll. A sztálini béke
politika elismerésre és támogatásra 
talál az egész haladó emberiségnél. A 
Szovjetunióval egy táborban van a 
I<ínai Népk&társaság és a népi de
mokrácia minden országa. 

A békéért folytatott harc már at
csapott új szakaszába, a háborús gyuj"" 
togatók elleni konkrét cse:ekedetek 
szakaszába. Mi a békét rnmi kérjük. 
jelenti ki a béke harcosainak hala.m-. 
hadserege, Iá fogjuk haroolnil 

A harc a 6ékéért minden népnelt 
életbevágó ügye. A béke tábora sokkal 
erősebb a hábo.rús gyujtogatóknál. A 
világ egyszerű emberei nem kímélik 
erejiikel, hogy meghiusítsák u impe
rialisták szándékait. 

A békéért folytatott harc útja vilá
gos. Ezt az utat Sztálin elvtárs mu
tatta. Az agresszió és az új háború kÍ" ro�bantásán.ak angol-amerikai polit;
káJa csak az imperia:ista összeesküvök szégyenletes bukás.avat végződhetilt. 

F
. béke legy�zi a háborút! 

•11!11-----------------------------.javai.!at.ok követelik a fegyverkezési 
verseny megszüntetését, az atomfegy- r-----------------------------

(Folytatás az első oldalról) .. �r e:tiltását, a gyarmati rab:óháború 
megszüntetését Malajáöan, Vietnam
ban és Burmában, a .,négerek háborií· 
jának" megszüntetését. Te!jesen ért
hető, hogy az Al!andó Bizottság javas· 
latai meleg együttérzésre é& támoga• 
!ásra t,a;á:tak minden ország népeinél, 
s harci lobogóvá letlek a háborús 

· ti-szabását, de hasonló jó munká
Vijl, a „200-as" -brigádok számának 
■agyarányú növelésével veszik ki 
részüket a termelés előmozdításá-
�k pgyéböí. 

. 

.A Dunakeszi Járóműjavi1ó NV 

dolgozói az április 4-i több mint 2 
millió forintos felajánlásukat Május 
Elsejére tovább akarják 'fejl�zteni. 
720 dolgozó csattakozott máris Li
ifill Korabelnyovka mozgalmához és 
Május Elsejére megtakarított 
anfagbo1 már eddig 50.000 forint 
értékű megtakarítást mutatnak fel. 
Hasonlóan lelkes a Vorosin-moz
galomhoz való csatlakozás is. 

a.. A ájus 1. egyben Pártunk győ
lVI zelmének ünnepe. A magyar 

munkásosztály és a magyar dolgo
sók sok harcos Május Elsejei meg
mozdulásban juttatták kifejezésre 

. szabadságszeretetüket és testvéri 
szolidaritásukat a világ dolgozói 
lránt. Az idei Május Elsejének kü
lqnilsen nagy jelentősége van, ami
kor szervezett dolgozóink kifeje
z�sre. fogják juttatni, hogy megin
gathatatlan bástyái vagyunk annak 
a békefrontnak, amelynek vezetóje 
és legfőbb ereje felszabadítónk, a 
nagy Szovjetunió. A magyar mun
kásosztály kezében magasan leng 
a nemzetközi proietariátus vörös lo
bogója és 1 945 óta a magyar nép, 
nagy pártja, a Magyar Dolgozók 
Pártja és szeretett vezérünk, Rákosi 
Mátyás vezetésével hatalmas utat 
tett meg a fej lődésben, a boldog 
szo�lista Magyarotszág megvaló
sításában. További győzelmeink biz
tosítéka, hogy tanulunk nagy példa
képünktől, a Szovjetunió Kommu
nista (bolsevik )  Pártjától. Szélesít
jük Pártunk tömegkapcsolatait, fo. 
kozot!abbari érvényt szerzünk a 
párton belü fi demokráciának, s 
Rákosi elvtárs <itmutatása alapJán, 
a kritika és önkritika alkalmazásá

'Tal eltávolítjuk .a fejlődése útjából 
azokat az akadályokat, melyek gá
tolnak· bennünket · nagyobb eredmé-
nyek elérésében. 

�pító munkánk eredményét, ame
. fyet a háborús uszítók veszélybe 
akarnak dönteni, a termelés front-

ján kell elsősorban megvédeni. Tó
lünk, jó munkánktól függ az, hogy 
lesz-e háború. Ezt kell ki fejezésre 
juttatnunk Május Elsején. Azt kell 
kifejezésre juttatnunk, hogy eltéphe
tetlen szövetség fűz bennüket a 
Szovjetunió-vezette béketáborhoz és 
hogy min,jen áldozatot meghozunk 
a béke védelmében, hogy d:csőséges 
Pá rtunk vezetésével mindig szilár
dabbak leszünk a magunk szaka
szán. 

Eppen ezért dolgozóinknak jó 
termelési eredményekkel, a termelé
kenység állandó növelésével kell bi
zonyítaniuk, hogy megértették fel
adataikat a béke védelmében. Hogy 
megértették azt, hogy a május el
sejei felajánlás sikere, de minden 
utána következő termelési eredmény 
komoly csapás az imperialistákra. 
Mutassuk meg, hogy nemcsak telje
sítjük, hanem túlteljesíljük válla
lásainkat, részt veszünk a május 
elsejei felvonuláson, hogy kifeie
zésre juttassuk érzéseinket a békéért 
folyó harcban. 

E
lvtársak! Szaktársak! Mozgó

sítsatok üzemeitekben a béke 
védelmére, mélyítsétek el a pro!etár 
nemzetköziség szellemét, mélyítsétek 
el a ragaszkodást a hatalmas 
Szovjetunióhoz, mint a béke legfőbb 
őréhez. Mélyítsétek el dolgozó né
pünkben a szeretetet gyfüelmeink 
szervezoJe, a Magyar Dolgozók 
P:írtja iránt! Munkátok eredménye 
jelentkezzen a szocialista munka
verseny fejlődésében, a termelékeny
ség ál landó növekedésében, abban, 
hogy méltóképpen felkészültök a ha
todik szabad Május Elseje me!liin
nep lésére és emlékezetessé tételére! 

ünnepeljétek Május Elsejét. és 
köszöntsétek munk:1val a bókéért 
küzdő dolgozók százmi l l ióinak har
cos seregszemléjét, ki'-sr.öntsétek 
munkával a népek szabadságának 
és függetlenségének fő támaszát, a 
s1.ocialista Szovjetuniót és köszönt
sétek munkával a Szakszervezeti 
Világszövetség, a tartós béke szilárd 
támaszának budapesti konferenciá
ját! 

gyujtogatók e!!en. 
Egés,en más fogadtatásra találtak 

ezek a javaslatok a kapitalista orszá· 
gok uralkodó köreinél. Ar Egyesült 
A:Iamok State Departmentje. mint is
met'etes, megtagadta a beutai:ási vizu· 
mok kiadását a Vi!ágkongresszus Al
landó Bizottságát képviselő kü!döttség· 
nek. amely a ku:túra, a tudomány és a 
hité:et i-smert képviselőiből ál'.ott. A 
Sta". Departmenl az e kérdésben ki
adott hosszú és zavaros nyi'.atkozatá· 
val világosan kifejezésre juttatta fé:e:
mét azzal a kéréssel szemben, hogy 
engedje be a béke küldöttségét az 
Egye&iilt AHamokba. 

És va:óban támogathatnak-e a béke 
véde!mére frányu,ó javaslatokat az 
Egyesült Allamok monopo'.istái, akik a 
nemrég :ezaj!ott háborún hatalmas va
gyonokat harácsoltak össze éa a népek 
vérét meggazdagadásuk forrásává tet
ték! 

A békének még- a gondolata is Vf!" 
szett dühöt idéz lel bennük! 

A holland hatóságok tengerentúli 
gazdáik példáját követve nemc&ak 
megtagadták a béke küldöttség�nek be
bocsátását az országba. de tovább is 
mentek: letartóztatták, majd kiutasítot
ták a delegátusokat az országból . Meg· 
tagadták a béke de'.egációjának foga· 
dását Angliában és Be:giumban is. 

De a háborús hisztériát szító és 
gyűlö:tséget e]hintó imperialista ös1r 
szeesküvök eJ!eu feltámad az emberi
ség mil':ióinak haragja. 

A béke híveinek mozgalmában UJ 
jelenség, hogy megmutatja minden be
csületes ember egyre növekvő készsé
gét a tettekben megnyilvánu:ó harcra 
az angol-amerikai imperialisták össze
esküvése ellen. Vá:aszul a háborús 
gyuj!ogatók tetteire - a béke harcosai 
támadásba mennek át s meghiusítják 
a reakció erőinek agresszív szándékai!, 

Az amerikai fegyverek kirakodását 
megtagadó marseillei dokkmunkások 
dicsőséges kezdeményezése elemi erő
vel t�rjedt át Franciaország minden ki
kötőjére, majd Hollandia, Belgium, 
O!aszország: Norvégia és Eszakafrika 
!egnagyobb kikötőire. 

s�ámos országban egyre nagyobb 
arányokat ölt a tömegek tiltakozása az 

Partunk népnevelöinek Jd monkéiét 
az üzem eredményei lllllallák 

Ránk. vasutas dolgozókra nagy 
f Pladatok várnak ötéves tervünk tel
jesítésénél, szocial ista hazánk fel
építésénél. Ezeknek a feladatoknak 
tudatos[tásánál, a problémák meg
oldásában nélkülözhetetlen segítsé
get nyujt a népnevelő munkája. Ok 
fogla lkoznak a dolgozók politikai 
nevelésével. szocialista öntudatuk 
fokozásával. !gy 'fáinak dolgozóink 
legjobbjai a szocialista munka hó
seivé. A népnevelők eredményes 
munkája kapcsolja be széles törne• 
geinket a tennelés emeléséért ví

vott harcba. ők segítik elő, hogy a 
verseny tömegmozgalommá váljék, 
az önköltség és selejt csökkenjen, 
hogy érvényesüljön a kritika és ön
kritika fejlődést eredményező mód
szere. 

Népnevelőnik előtt példaként álla
nak a Szovjetunió Kommunista 
( bolsevik) Pártjának hős népne
velői. Példájuk még odaadóbb, még 
eredményesebb munkára készteti 
nép nevelőinket 

• 

Ezekről beszélgetimk Varga Sán
dor elvtárssal, a Dunakeszi Járó
műjavító NV politikai tisztjével. 

- . .Minden héten tartunk népne
veló értekezletet - mondja. - Itt 
beszéljük meg új feladatainkat, tá
jékoztatjuk elvtársainkat Pártunk 
határozatairól és a termelés kérdé
seiről-

- Népnevel6ink Jo munkája a 
legutóbbi pártvezetőségi választás 
eló1cészítésénél is megmutatkozott. 
Ennek volt eredménye az, hogy a 
gyűléseken a tagság teljes számban 
és aktívan vett részt. 

- Népnevelőink nagy része ma
ga Is példamutatóan ,esz részt a 
termelésben. Igy Madarasi Lipótné 
is, aki átlagos 230 százalékos tel
jesítménnyel - az élenjárók között 
halad. Néhány nappal ezelolt része
sült 500 forintos jutalomban. Palák 

István · fényező állandóan 200 sz;\\o 
i:alék fölött teljesít. Dobrovics Já
nos alvázlakatos szintén részesült 
- jó munkája eredményeképpen 

- 500 forintos pénZ1u!alombar. 
- Persze, ez nem mondható el 

minden népnevelőnkröl. Igy Burján 
Vince a lvázas, llagy Benjámin Je. 
mezfeszitő, Bolyó János vi llanysze
relő, Cser József lakatos, G'émesi 
Zoltán alvázas és Mecseki Dezsö 
lakatos csoportvezető - bizon., -
nem úgy végzi felelősségteljes ·nép
nevelői munkáját, ahogyan azt t<'lle 
a Párt elvárna._ Igyekezni fogunk 
megtalálni a módját annak, hogy 
ezekkel az eMársakkal külön � 
foglalkozva, megtudjuk népnevelöi 
munkájuk hanyag elvégzésének 
okát. Mert népnevetönek lenni ki
tüntetés és aki ezt nem annak te
kinti, annak nincs is közöttük sem
mi keresnivalója • • •  

• 

Gabrielii elvtárs végzi feger�• 
nyesebben népnevelői munkája't. 
Egyben a Párt a lapszervi káderese 
és mint kőműves, a termelés vona
lán is kitűnik jó munkájával. 

- Minden kínálkozó a lkalmai 
felhasználok dolgozótársaim politi
kai felvilágosítására. - mondja 
Gabrie\1i elvtárs. - lgy ebéaszünet 
alatt is elbeszélgetek szaktársaim• 
mai az időszerű Politikai és t�nne
lési kérdésekről. Igyekszem min• 
denki problémáját magamévá tenni 
és minden téren tanácsaimmal se
gítségükre lenn í. 

- Népnevelői munkánk eredmé
nye megmutatkozott az április 4-i 
felajánlások túlte\jesítésében is. A 
főműhely összteljesítm�nyének ösz
szege 2,077.898 forint! - De még 
a laposabb, még lendületesebb nép• 
nevelői munkával készülunk május 
1 .  méltó megünneplésére. 

Testvéri üdvözlet a szocializmus építésében, 
s a békéért folyó harcban velünk egysorban küzdő népi demokráciáknak! 
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A · _Szállíiói11ari Dolgozói� 
1, ,  ' :>  .• 

� LENIN A DÉKÉÉR-T, 
. .' Nen1zetközi Szövetségének felhivása 

AIÁJUS J„NEK MEGÜNNEPLÉSÉRE, 

Április 22-én -.olt 80 esztendeje 
annak, hogy megszüle\cl! V!a<iimlr 
l ljlcs Lenin, n forradalom géniusza, a 
világ dolgozóinak bölcs tanítója és 
vezére. 

Lenin ,·olt az, aki harcra szólitotta 
a vihíg muukiisalt és lihczcl!e az 
egész világ dolgozóit az lmpm·ializ
mus megdiin!éséért, a klzsákm:inyo-
1:is-mcnlcs, s:wbad emberi élet meg
teremtéséért yf-:-otl diiulú győzelmes 
k ilzdelcm kor5zak,íba, s aki " 1rngr 
Szhíllnnal egyti!t Oroszoruiig ni'i!eH 
eJ·,·c:,;ette n pao!ct:írdl!dnltirn, a s·rn
einlizmus , és a kommunizmus birodal
mnbn. 

o,: Lenin tanítása. Az Imperialista'• hi
borií elleni küzdelmet iissiékapésolnl 
a munkások, a dolgozók, az cfüyo
moll népek jogaiért és fe1szabadu
lásáért vívott harccal - es .Lenl.D 
tanilá'la. 

., . 

· a békéért ,,aló küzdel�1n•·e 

A világ szérazf ö!dl és légi 
köz ekedésének munkásaihoz 

6s rnunliásnő!hez 

Május elsejinek ebben az évben, az 
e�ész világ munkavállalói számára a 
küzdelem és Ö5szelogás napjának keH 
lenn'e - tekintet nélkül po!itikai, fl'ozó. 

sajtó, a népgi ülések, az előadások, a 
beszámolók, plakátok hathatós se([ítsé
gével. 

Le!)lezzétek le szüntelen - konkrét 
formában - az imperialrs!a tábor go
nosztevő terveit és a háborúra való 
lázas készülődéseit. 

A béke megvédése érdekében 
és a fegyverek kirakod,ísának 
é:: megmunkálásának mcgtaga. 
dásában. 

- Köve1eljétek az atomfel(yverel, 
eltiltását és meg-se,mmisítését! 

• fiai vagy vailásbcli fclfogásukra. 
l(apcsoljá(ok egybe a gazdasági kö

vete!ésekért, a nyomor, é.h,ég, munka
nélküliség elten és szakszervezeti jogai
tok édel:éb�n folytatott küzdelmeteket 
a békeharccal. 

Felétek fordul telve bizalommal és 
szeretettel a k:!pitalisla, valamint a 
gyarma\i és félgyarmati országok dol
gozó;nak tekintete. 

Lenin tanította meg a liimcgekc! 
arra, hogy az imprrlalisla háborti 
ellen harcolni kell, dc nem ,·utam! 
híg,·érű paeifiztnussal. nem az crö
s1aknak valnmi ,.ch·!:' e:ut;:.silásá\·nl
Lcnln lanítoHa meg n tiimr,;rl<rt 
arra. hogy van lge,"�ágos h:il,oní és 
,·nn i�azságtalan h&horti, hog;r a� ini
pcriaJis1a rab!i'>k Hhnf)�!!yHkos harca 
egymáskiizt igazsi�tal�n hábortí, 
amely ellen n tnunkásoki:sk. :, rlol
�'>zókr!.nk miodrn rcntl{'f!· "'zé,,.;tHu•c 
:íllcí eszközzel kiízdeni,;k kell, Lenin 
mulalta mP�. élf''i clri hnren�ban 'ep� 
kz,·c lf' a ldHünbü-zö .,bnlo!dali'' hh"e
désekct, melyek elit lu1;11M:íl,. hogy a 
ml korunkban is lcl1!' t�é�esc \. 11rm
ull, felszabaclíló, Unvé:iclmi h ,tbo•ú'< . 
h�y a gyarmntl, eln�·nmotf nt„rk 
fpls?aba,lílii harra. az c•n�·•mwtt és 
ldzsill,m�nyol! dolgozók polg:írh:íbo
rtís hnren, n szocíall51:I állam!>!'.< ö:t
,·�d?lmi hart"a

) 
- ignz'-á:'�os b�bo-rli, 

amclyek�t a forrndalml munkások 
nak, a kommunistáknak támogatniok 
kell. 

A többi sze:-vezetek dolgozói\ al kar
öltve ünnepeljétek meg ezt a nagy na
pot a kiizdclem határozott tetteivel a 
Béke megvédésének érdekében, hogy 
meg lehessen menteni az em!leriséget 
egy új háború szörnyűségeitö!, a dol
gozók elemi érdchinek megvédése és 
a nemzeti szabadság és iii3".g2!l�még 
értlek ében. 

Vegyetek réc.zt lelkesedéssel az 
eirész világ városaiban és falvaiban 
meirendezcn�ő (üntdéseken, ünneplé
seken. 

A kapitalista � .Jól felsza!J2dult or
tvzigo kban :u: 11-l'vm megnyilvánulásá
nak hatalmas finnepe lesz. 

Férfiak és nők e gyaránt k ifejezésre 
fo11ják juttatni a szoc·aiizmus építésé
nek sikerébe \'Clelt hilü:  et, mert a szo
cializmus a jólétet, a boldogságot és a 
Bi:két jelenii. 

Elvtár5aink, akik ebben az új társa. 
da1mi rendszerben élnek, meg-valósítot
ták már azoknak a becsüieies emberek
nek ideálját, akik azt kívánják, hogy 
min<lcn egyes dolgozó munkája egy
úttal .�z összes többi dolgozó hnlad.\
sát és jólétét is szolgálja, 

A kapitalista irányítás alatt álló or
szá11okban küzdclmc;nk köz\'etlen célja 
a létminimum elérése. 

Egységünk a Béke megvalósítására 
és a gyarmati háborúk vég-etérésére 
iriinyuló akaratunk szilárdságában jut 
kifejezésre. 

Gyiilcl«•z7rtelc mindannyian a Szak• 
szervezeti Viágszövetség zászlaja alá, 
me1:rr,hih e 1cstvéri kapcsolatailo!cat az 
egész vílág dolgozóival való szolidari
tásban. 

Leplezzt'tek le az elhajlókat és a 
sz!raf�törőket, a nemzetközi szakszer
vezeti mozgalom egységes törek vései
nck árulóit, akik gyalázatos módon az 
új háború éleszlőinek szekerét tolják. 

Mindenütt, ahof a munkások hősie1 
akdóik folytán a kapitalista elnyomás 
áldoz.ataivá válnak, - elvtárs1ink kö
telessége, hogy a szolidaritás alapján 
számukra hathatós segélyt nyujtsanak. 

Május elseji'nelc ünnepe alkalmával 
szilárd akaratuknak adnak kifejezést: 

- h\unkabéreik megjavítása érde. 
kében. 

- A munka biztonsága érdekében. 
- Az egyenlő munkáért, egyenlő 

bért elvének érdekében. 
- A világi iskolák megvédése ér

dekében, valamint a gyarmati 
és fél-gyarmati népek írá�tudat
lanságának leküzdése érdeké
ben. 
A szabRdságjogok megvédése 
érdekében. 
A fasizmus eilen való küzde
lemben. 

Ezek a dolgozók tudják, hogy a ti 
or!:ózázaitok sikere és gazdasági meg
erősödése g�r.�nciája a Békének és 
tn.:ndcn nép szabadságának. 

Dolgozzatok minél nagyobb hévvel! 
Annak érde!..ébm, hogy győzeimesek 

maradhassatolc a Bél.:éért való küzde
lemben - fejlesszétek és é!énkít�étek 
a sz-sciallsta mvelést, telje�,h� (s n:1-
tdjesítve nemzeti tervv:íl'.la!ásaitokatl 

A N�mzetlsözi Sza!-.szervezcti Világ
szövetség érdckfben indftoH akciónk 
a dolirozók jav,U szolgálja és haté. 
kony fegyver a háborúra készülő kapi
talisták ellen. 

Ezért, a Nemzetközi Szakszervezeti 
Világ,züvctség zászlaja a'att, minden 
más szellemi ng-y fizikai do'gozóval és 
minden szervezcitel karöltve M;, jus 
Elsejét az egész világ dolgozói nem. 
zetközi e:i-ységénik óriá�i megny"lvá
nu!á5ával ünner,e!ve, erélyesen t!ll=ko
zunk az angol-amerikai impcriafüták 
ellen, a háború előkészítői, az atom
bomba, a gyarmati háborúk ellen, a 
Bé�c megvédé�e, a szabadság, demo
krácia, valamint egy olyan jobb élet el
érése érdekében, melyre minden egyes 
doll(ozóoak joj!a van. 

Eljen Május Elseje, az egész viaiig 
dolgozói nemzeU--0zi E gységének Napja! 

HJEN A SZAl(SZERVEZETI 
VILAGSZOVETSEG! 

Stellan A\oraru s. k.  
főtitkár 

l,enln main·arázht meg a töme,!ek
nek, hogy az ímp�rlollsta bunso:í�!a 
szorl:ílsoviníszta lak� jal cllcnl hnrc 
elnilas•lha13l!:m a béhéérl vfrutt küz
detrmtíil- Lenin dolgozta ki 11z lm
perlaH•lnrllrnes harc. a prolet:lrforra
dalom tnktlkájá,·al és stratéi!á.iiíval 
k npesolslbnu oz lmpcrlalislft háború 
clknl kíizdclcm taktlkáiát és straté
l?lli_híl l�- nevonnl az l�pcrlalístn há
ború ellrnl ldizdelrmbr a mnnl;;�sok. 
a p,uaszlok. n klspol�árl tilm<',it>k Ieg
rz(,IP�!'bb rétc,eít. bevonni az hnpc
rlalisla h :\hor,í cll<'al ldt,<!rtt,n,!,e a 
it,•nrmall <-s fil!!t<í hrl,·zrlhrn fclsza
halluhísukért kii�rlö n�!)<!ket, tiiml'g
nkclókkal s hn kplJ, k�,,,•errel '• küz
<ienl az lmpcrialisl:, hábnrtí l'litn -

Május- -elseje a nerrtzetközt szolidari
tás napja, ezen a napon szilárdan kö
vetelni fogjuk a gyarmati elnyomás 
véirét és minden nép számára nt a 
jogot, hogy demokratikus szabadság
ban élhessen 

Tóth III. János Kossuth-díjas, sztahánovista mozdonyvezető : 

Teljes e1•őnl.l,el tá,nogatjuh · 
E napokban az angol-amerikai impe

rialisták nyíltan követelik a kalandok és 
a háború politikáját. 

Számukra, akik vilá11uralomra tö
rekszenek, a háború nem egyéb jöve
delmező üzletnél, ezt az alkalmat vár
ják, hogy jövedelmeiket férfiak és 
asszonyok miliióinak vérével és ször
nyű szenvedéseivel gyara!)iisák. 

a S§al.s�erve�eti Világs�övetséget 
a békéért folytatott 11.arcban 

Am a dolgozók szemében a háború 
egyértelmű a gyötrelmekkel, az éhség
gel, az asszonyok és árvák végnélküli 
fájdalmával. 

E veszéllyel a Szakszervezeti Világ
ezövetségbe tömörült munkásosztály 
óriási erejét kell szembeállítanunk. 

1950 május elsején k ifejezésre fog
juk juttatni akaratunkat, hogy nem dol
irozunk a Szovjetunió, a győzelmes 
szocializmusnak hazája és a népl de
mokráciák ellen készülő háború érdeké
ben. 

Onnepetjétek meir 1950 május else
jének nagy napját üzemi és hivatali 
békebizottságaitok megszervezésével, 
lffetöleg megerősítésével. E bizottsá
goknak együtt kelt működniök a töme
gek mozirósításáért, a béke meirvé
•&e érdekében. 

,,_Kedves Elvtársak.' Orömmfl telt 
szívvel gondolok ápriíis 9-re, mikor 
eliött az a nap, hogy munkám után 
a Ga/yatetón üdülhelek. Ez a muft
ban elérhetetlen lett volna szá
momra. Ezen a helyen a mi kizsák-
171ányolóink é//ek és dőzsöltek. 

A Szovietuniónak, a dicsőséges 
Szovjet Hadseregnek, a nagy Sztá
linnak köszönhetjük szabadságim
kat és azt, hogy ennek a szabad
ságnak fényében élve, az egyszerü 
munkásofl, az egyszerü emberek ez
rei üdiilhetnek gondtalanul ezeken 
a helyeken. 

Epítjük az új társadalmat, ahol 
ismeretlen az embernek-ember áila! 
való kizsákmányolása, ahol a vég
zett munka utá11 já'r a megbecsülés 
és a tisztelet. Hálával és szeretettel 
gondolok a dicsőséges Pártunkra 
és szeretett vezértinkre, Rákosi elv• 
társra, akinek vezetésével a romok 

Min,den olyan pályaudvaron, raktár-
llan, műhelyben, hivatalban, légi köz- helyén virágzó ország lett. 
pontban, mindeniitt, ahol szállító- Odülésem ideie alatt kaptam meg 

munkások vannak, olyan békevédelmi a Vasútpo!itikai Osztály figye/mes
bizottsá11oknak kell lenniök, amelyek ségéböl Pányin elvtárs fényképét. 
fajra való tekintet nélkül egyesítik a Az úitipusú szocialista emberéé/, 
férfiakat és az asszonyokat, s így csat. akinek példáját valamennyiünknek 
lakoznak a Béke Híveinek Világbizott- követnünk kell, hogy még nagyobb 
si!lához. győzelmeket érhessünk el. 

Tegyetek bizonyságot nap mint nap Alka/mam adódott arra is. hogy 
etán hatamns tevélcenységtekről a a Francia Kommtmisla Párt kii/-

döltieivel beszé1jek és megisml'fjem 
közelebbről a hös francia vasutasok 
harcát. Ugyancsak itt nyílt a!kal
mam megismerni Illés Béla elvtár
sat, a Kossuth-díias írót, aki elő
adásában ismertette előttünk az 
irodalom jelentőségét a szocializmus 
ép! téséberi. 

Tartottunk termelési értekezletet 
is. melynek levezetésével a kollek
lir•a engem bízott meg. Ezen az ér
tekezleten ismertettem a szovjet pél
dán e!ind!tott „2000 tonnás" és 
,,500 kiloméiNes" mozgalmat. 

En, innen, a galyalelói üdiilóból 
sok sikert és még tőbb és jobb ter
melési eredményt kívánok a VU$• 
utas sztahánovista és élmunkás 
elvtársaknak azzal. hogy a moz
galmi munkában még jobban ve
gyék ki részüket. 

Nagy eredményeket értünk el, 
mert segített bellniinket biztos tá
maszunk. a Szovjetunió és tánto
rithatat/amtl vezet bennünket a mi 
drága Rákosi elvtársunk. Mi. ma
gyar munkások megértettük, hogy 
az a feladatunk, hogy munkánk 
magiavításáva/, termelékenységünk 
fokozásával erősítsük a munkásosz
tály hatalmát és a magunk teriile
tén e/ömozditsúk újjáéledt hazállk 
botdogutását. 

Elvtársak! Szaktársak! Epító
munkánk, az eredményeink ma ko
moly veszélyben vannak. Az impe
rialisták újabb háborúra spekulál
nak, újabb világháborún akarnak 
nyerészlledni. Ezért, ezek a min
denre elszánt kalandorok békés ott
honunkra akarnak törni és a dol
gozó milliók véráldozatóból akar
nak maguknak piszkos hasznot haj
tani. 

Ne felejtsék el azonban ezek az 
,,urak" azt, hogy nem pusztán tó
liik függ az, hog_l/ mi egyszerű 
munkásemberek újból vágóhídra 
menjünk az imperialista érdekekért, 
a profiljukért. Mi is beleszólunk 
abba. hogy lesz-e háború. A béke a 
mi ügyünk és mi azt meg fogiuk 
védeni. 

Május Elsején meg fogjuk mu
tatni az egész világnak. hogy 
mennyire ragaszkodunk a mi nagy 
szövetségestinkhöz, a dicső szovjet 
néphez. Meg fogjuk mulani, hogy 
minden áldozatra készek vagyunk a 
béke védelmében és nagy Pártunk 
vezetéséoel bevehetetlenné tesszük 
a békefront magyar szakaszát. 

Megmutatjuk Május Elsején, 
hogy a termelés területén is csa
pást-csapás után mérünk az impe• 
rialis!ákra, · a hábonís uszítókra. 

Testvéri üdvözlet a h-azánkat felszabadító 

Az o:.töberl Forradalom győ�,:,Ime 
vil:íglörténclml fordulatot Jelrr,titt s 
békéé:·! virnlt harcllan. A cárnmus 
n1egdüntésé,el, az orosz ·burÚoá
feudáUs áUrun szétzúzásával - a há
borúi is m,•g<lüu!öllék Lenin vezeté
sével a bolsevikok, megmulalTa min
den lmperial!sta háború, minden !.l
z51\kmii.nyo!á3 és zsarnokság me3--«:01-
rnlsi!é�énck Mját- . ,,A ml ;,Októb�:i 
Forradalmunk ebben s k-érdésben is 
új korc,zeko! nyitott a vll.iigtöi-1éue
le111brn - i:rta Lenln- - A burzsoázi:, 
szolgfü • . .  g,ínyt űztek az Imperialista 
hábe,ú poliisrb:iború•;á valö úh•álloz
tal:i</4nak .iebz:n:ihú\ • . . É..-sufa8dnk 
és é:·e,:rcdek óta először TáltoJ1olt :it 
ez a jcl•zó homályos és tt-hetetl,en n\• 
rakoz:l,ból -.ilágos és szahalgs poli
tikai programmá, aa elnyomo!lak 
milllóín:tk ha!hatós harcá..-:í a prole
tnriálus .-eze!ése alatt, áh·:íllozott n 
prol•l:irlátus el�li 1_1yiizelmévé,. ··első 
Ji!�·özr!mé,·é a háborúk megszifute-
té•éérl folrtatott harcnal<-" 

Amikor a halt.Rtallan Lenl11 Jrásall 
oh·nssuk, rí,ísmetilnk nu1 h az �mbe• 
rlség cllcnsé;.rire. Az amfrlkal m.illiár
doso!;.ra, akik gnz�aságl v�lság �llcn 
fegyvcrkrzé'.'Scl pr6bli(koznak, anilvl'l 
cl akarj:ík ódáznl a fcnyegelö gazda
ság! vá1ságot. ame;yct békcter1I1,clés 
nem tud számokra elkeriilhctövé 
lenni, 1 ·"-

Amit IAnln előre látott. ut &tólln 
,·czetésévcl a szovjet nép és Ázsl.:t el
n,•nmott népdnek győzelmes 11Z11�d
sá11hau.a m�gvalósitotla. A népek 
hékeníf!Yának. a vllág&-terte kibonta
kozó szervezett békemoz!lalomnak, a 
sz:.bnd�ágokat meglelt népi demokrá
ciáknak, a gyarmati rabszo!zosors 
ell�n �őzelml!S<m küzdő ázsili'I né�ek
nek közl!s támasza. !(yőzel111íik bfrlo
sfléka: a nagy Sztálin, a vUig
béke IIJ'e. 

Lenin és Sdálln voltok IU'.Ok. akik 
óey harroltak a békéért, ho.fY rá Is 
klnyMicritettek u lmperiallsták.ra a 
békH-

Szorosabban felzárkózni a s.,;.,r;::,. 
nnl(i mrllé - et{Yet jeleni a bB.e 
m,r,t.-édésével. Lenint é, Sztálln kö
.-etnl ma egyet jelent ezzel a dlJaJ. 

hogy egyszer s mindenkorra e,lmen
jen a kedvük a kalandorpo!itlMtól, 
a méregkeveréstö{, a háborút�. 

Megmutatjuk Május Elsején,,hogy 
az egyre fokozódó harcban, j()bba.11 
mint eddig, kifJesszük részünket. A 
békebizottságok munkáiát, az atom
fegyver betiltása érdekében {Tlegin.
dított mozgalmat mindenben támo
gatjuk. 

Megmutatjuk Május Elsején. 
hogy teljes erónkkel támoglJtjuk a 
Szakszervezeti Világszöoetséget a 
békéért folytatott harcban. Csak a 
reakció nem akar tudomást szerez
ni arról, hogy a szocialista Magyar
ország megvalósításának előfeltétele 
a béke. E::nn;k a békének, a béke 
megvédésének egyedüli záloga pe
dig csak az lehel, hogy még szilár
dabban tömöriilünk a hatalmas 
Szovjetunió mögé, méginkább el
szántan harcolunk a békéért, a 
nemzetközi protetárszolidaritásért, 
a nemzetközi munkásosztály egysé
géért. Ezt az egységet teremtsük 
meg belső vonalon, a vasút min
den területén, üzemé(Jen és szolgá
lati helyein. mert az ellenség . jól 
tudja azt, amit nekünk sem szabad 
szem elől téveszte11i: eggsé�n az 
erö. · · 

Efvtársak! Szaktársak! Valameny
nyien foglaljunk állást ebben a kér
désben és harcoljunk minden 
erőnkkel a békéért, mert ha mi, dol
gozók összefogunk, az agresszoro,1l
kal szemben meg fogjuk védeni a 

békét! 
Eljen Sztálin elvtárs, a világbéke 

órel. E/jen, Rákosi t'Jlvtárs, népünk 
vezere! Eljen a Szakszervezeti Vi
lágszövetség! 

Elvtársi ildvözletfel: 
Tóth Ill. János s. k. • 

•: 

dicsőséges Szovjet Hadseregnek és a Szovjetunió hős népeinek! 
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Ami:J1t. április l i>-i számunkban be
számo)hth� o1Yasóin 1-: 11-ak. a Szakszer„ 

",i.._zeí.i1 v: ú�s.zöve�sé;; E}nökség:P É-� 
Végreha;tó Bizottsága május _10-2-l-ig 
Ruclapencu tartja ii'�tl. ' 

A mvlánúJ értekezlet éta ez az elsö 
fe.ljes ülése a VE.ág$zöve-tsegne:k. Fel
adata, ho'gy a Mnizetközi szakszer
� •zeli 1t1Qzgal-om egysé-gé-l m(g ink,ább 
ru�.;;,ori!árclí(sa. 

Dolgozóink a termelés területén elért eredmányekkel segítik 
A SZAKSZERVEZETI VILÁGSZÖVETSÉG 

BUDAPESTI ÜLÉSÉNEK MUNKÁJÁT 

új {ütünk IIÚi:lden eredm&nye „ bé
k.íre ép.üt. V tgte ke:it ,haj\anunk 
Rákosi elvtárs útmutatását, .111,neryd. a 
Közpo1tti \ erelőség február JJ.'>-i ü!lé; 
s&n mondott; "' . .  tibere.n ke111 ,tar1Aru 

aú a siiell<l5Del, amei-y el van .s,.·ánva 
miudeo e&zközrel küzdeni a béki'ér\" 
és „szodal,i,s,ta ilpllnrruk és mezöga�1a
,águ11·k, term.,.Jn's,, gyözelmeink j�l<. 
bazánkbam a döntö győzelmet az 1m• 
perializmus, a háború eröi felet� 
Döntö győzelem azért, mert _olrau 
erögyarapodást jelent a s,ocia_hsla 
ors1ágok számára, amely megbálrá
lásra kényszerítheti a háborús uszítók 
badát." 

'P'.zenl, i't nemzelközi szakmai sz-ö. 
,�tc;&g- el-nöke, alelnöke és tilk3ra vesz 
r,...,zt a budapes'.i ülésen- é,; mnJus 
10::-18-ig .u Szakszerve1...efi �-J/... ágszö. 
"r_tség elnök.c;�ge, mtg n1ájus 19--2+-ig 
a 'Vi:!igiszö,·etség \"fgrehajtó Bizottsága 
ü: össze. 

A Sze ksz,ervezeli ViJ.ágszö\'e·tség mi-
Lánói II. kongres,zu"1. óla <•:éút idő 
új feladatokat ál,íloll a nerazetközt 
!��ksz·errez�ti mozgalom e•! \;, Az im
�·crL1rr,ta hal-'lrús kaJandoroh. esyre 
J.>3vc,kvö a>�r"sszíújn, féktelen fogy-

zá,;on a népi demol,ratlkus á:lu
mok szak�zervetelnek kiíldöltel 
és az lmperlailsla ors�ágok l1ar
co, s.tftkszer, ezeteinek vezf'h'ii, 
tiibhek közöli a franela és ola.>Z 
szakszervezeil küldöll<'k Is, teg
fl�Jellíként résztveszn�k az ü'ése• 
kén az amerll,ai él' angol halarló 
sza1<SZ?nezetelt llüidöttél Is. A 
hmácskozáN Ideje alatt Budapes
ten f:,rtózkodnak a SZVSZ ,·e
zeHi�a:�rvelnek fal!j11i. közö:liik 
Di ''it'.orin. a SZYSZ els,'•ke és 
Louis Salllant, az SZVSZ ft'i-

tltkára. 

A tr;in�laorszáql sztrálkol<ban 5 millió munkás vett részt. kOzUttük 450.000 
vasutasból. 400,000 vasut. munkJs. 

w•k<>zese a ruirc fokozáS<it köv-eteli 
m „g a. nemzetközi �zakszerve,;eli moz
gn-l-0mtó!. 

.Mozgósítani kell a világ vala
mennyi dolgozój;.it. íajra, nemre, 
valláb1'11 és polilikai nézi!IN! való 
tkintet n�ll.ül, abba a baf1'lmas 

• .íborba. mel1 a Szov j<!lunió ve
zetésével, S z 1 :í I i n elvtúrs bölcs 
lr·· tás:ival harcol a bt"kéért, a 
luiborús uszító fcne,aduk ellen. 
�fé& jobban meg kell szllárdí!at,I 
a rn,mzetközi szakszervezeti moz
gallml' egységét é" éies harcot 
l<<'ll folytatni a jobboldali mun
)l!Íl,áruló &zakad,)rok ellen. Szer
vezni kell ad a harcot, amelyet 
·z' lmpérlallsta államokban az el-' 

n,omott dolgozók vívnak szabad
�á!ti.ogalkért, nemzeti függcllcn
,;égíikél't, gazda6:í�l és szocl:IHs 
og&lkért és életszinvonnlu� _ biz

J.1sftásáé1·t. Ez a harc elvalaszt
hatatlan a békéért vívott harctól. 
1'2:ért hul4rozta el a s�ak�zcne
geÍI · 'lágszövetség Eluükség.-, 
hogy i'rtckezlctre hfvjá i>ssze a 
nenúetkfül unkmnl tagozatok 

elnökségeit. 
\ tan4eskozá�on a Szovjetunió 
!'�:iksznvezeteiuek vezf'tőivel az 
;;J�n. több mlut 20. ors'?'ág szak
szervezeteinek képvlnlói vesz
nek részt az ülésen, A szov jel 
killdóltsér:,,et Ruznyecov eh birs, a 
S:r.ovjetonlí, Szakszc.>rvezeiel Köz
ponti Tanlicsiím1k elnöke, a Szak
szer\•eze :i 'ilágszü,·elség aleloiike 
ve�ell. Résztvesznek a tanácsko-

A S:iakszervezetl Vllágs:i:ö,·elség 
már megala ulása óla tevékenyen 
résztvesz ebben a harcban, n1e
lyet a vllúg békcszereiö népd 
a najy Szovjetunió vneléshel 
fol�·ia!nal< nz új ,·ihi!(hth,uú fe
nyt'-g�:tsel el cn- Ko1 gresszn?ain, 
ta!láeskozásnln megbé'yegczle a 
hki,orú·s usz;li; -at. n�,zlYetl az 
oklúbcr 2-1 Nrmzetközl Békt'
n� ok mrg�.zerve.:éc.:1;!:Jtn� mtndf'n 
a!írnlm::t felhnsznúlt a béke ,·é· 

dclméllen. 
A Szaksiervezell Vilúgszönlség 
lm1li,pesti tnn1icskozása újabb 
jelrnt:is állomása lesz annak a 
harcnak, melyet a vU:íg dol
gorol vilnnk a kommunista é� 
munká�p,irtok vezdése alatt a 
tnrlós békt> m�védéséért a b úho
rús uszítókkal szemben, Jelentős 
,í 'lom ás azé,·t, mert e tar.úc.skozás 
szorosabbra füzi a vil.ig i!ssz• 
haladó szak�zervezel<:iben lömö
riill dolgoz(,k egységH. mely a 
bék.- mct1védéséll�k erryik záloaa. 
A b:'kt>lábor 11yözelmének és erö
siidésének elsősorban az a zá. 
logo, hogy vczcfilje a l'lalalmas 
Szovjetuol,'i é, minden dolgozó 
n:lgy taníló,ja. Sztálin eh·lár�. A 
.Szm•jenuniú mfi(lé mind s,l!lír
dabhun sora ·ozik fel a bé',él 
akaró dolgozók halalmas tilbora, 
A,ok ._• k imagasló eredmények, 

1 
gaz<lnsági sikerek, anu?-lycket a �zoy� 
jel nép a Mhor(t után el�rt, b1Ztos 
alapja és bizlosítékn a békéért folyó 
harc győzelmének. E1ekre az eredmé-

G.,speri és pribékjei sem tudlák Olasz orszáqban feltartóztatni a haladás er6it; 
a haladás, a béke erőit. 

nvekre támaszkodva erősödtek politi 
k;, i tag és gazdaságilag e!!Yaránt a 
n�pi demokralikus országok és ériek 
el sikereket a ozociaHzmus építésé
ben. 

Az a gyors gazdasági és kulturális 
fellendülés, 1nelv mind nálunk, mind 
a. tesh•éri népi ·demokratiku3 orszá
gokban végbement, szintén a béke
tábor erejét nö.eli- A béketábor ere
jének nöYekedését jelenti a klnai nép 
történelmi győzelme és a Német De
mokrat ikus Kö2Jtársa�ág mel(alakulása 
is. J\fa. csupán a Szovjetunióban és a 
szocializmust épHII többi országban a 
héketftborhoz több mint 8<10 millió 
ember tartozik, vagyis közel fele a 
(öld egész lakosságának. 

A dolgozók százmilliói harcolnak a békéért 
A béketábor! erösftik azok a sike

rek is. am,-lveket a francia. olasz és 
más nyui;ati országok dolg07ói, a 
gyarmati népek érnek el nap mini 
nop az imperialista kormányok min • 
den terrorja ellenére. Elszántan nfz. 
nek szemhe hazaáruló kormányaik 
cscndörszuronvaival. Vállal\'& nz éhe
zési ,a nyomort, állandó sztró.jk-harc
eul emelnek itátat a íasis•la törekvé
seknek, a háborús elökésziilcleknck, 

Hatalmas gyllzelmeket jelent a 
béketábor számá,a 11z, amikor Fran
ciaországban az üzemek szbaiban 
szlrújkolnak a muu!uísok, amikor 
Amerikában a bfnyászok lérdrekény
s,erlt ik a kapitalist:lkat, amikor Yicl· 
nám területénc.>k 90 százaléka a sz,i. 
bar1(;á3harcosok kezén van. a1nikor 
J)él-Koreákrn m:\r több mint 77,000 
part izán harcol a népek fcl•zahadl
ti!c:-óért, nmikor Olr1.-i.znrc;1�ql :1.n nin<''\
telen földmnnkások elfoglalják a föl
desurak földjét. 

A háborús gyujtogalók szándékait 
hiusitják meg. a békMrt vívott har
cot, a l1ék�l!föort erllsft i k  az olasz rs 
francia l:ikötömunkások, Anrona, GP· 
nov .. , Nápoly, Li,·orno, Marseillr, 
Brrst, c:(b. dolgozói, akik mc�.,!lagad-
1á1< a h:,dianyal( kirakását. Hollnn
cliáh3n a rol lerd,rn,i dokl,munl·-\,ok, 
Frnnci:i.or��á�ba.n a b�s vntut:ic:ok é-; 
tev"crés1ek. akik nem hajl�ndúk to• 
,•,ihbílani a gyilkos feg)"·erckct. 

Az emhcrek szá1miiliói állnak :1.1.  
e�r.evec.zl'' t terror ellenér� a bt(kr 
oldnlára és harcolnak a békéért. \'a• 
!amennyi ország fokosság6nak tlJ!. 
nyomó löbhsége n béke oldalán van. 

A béketábor erejének állandó növe. 
kcd-lsét, mínt abo1;yon a mi eredmé
nyeinket l•s győzelmC'inket fa, az a1. 
erö biztosílofla, mely a kommunista 
párlok vezeiésében és irányításában 
rejlik. 

A 1artós béke biztosltásá(,rt -rívott 
han·bau a demokrácia és béke hívei 
1:\borának sorozatos gyö,clmdben a 
l!yarmali népek és a7l imperialista 
államok dolgozóinak támoiznt:\sáhan 
a szak•zenezelek fontos hivatást töl
töllek be, 

A Szakszervezeli Világszö,·ctség o 
nemzetközi munkásoszt{,ly nevében 
többször eréhesen t i l takozott az  ellen 
a7. elnyomás · és terror ellen, amdy 
a, indonéz népei sujtja . Követelte az 
indonéz nfp ellen inlézelt holland lá
maciások brszüntetését. Az Egyesült 
'<,•nizelek szervew!énél liltako1o! l  
azok ellen a társadalmi és  gazda•ái:>i 
me�különbözlelésck ellen, am�lyeket 
a dolgozók nagy tömegei lt�nytelenPk 
(•gyes kapilalisla fü;?gö é · gya.rma t i  
o:·s7ú�okl,an els,em·edni börük s1ine. 
V!llJ{•suk, vngy nemzet iségiik miall. 
:\merikúban például ngyanaz�r1 a 
mnnkMrt a néger munkásnak jelen
tö�en kevewhb bért fizetnek, mint a 
fehér munkásnak. 

A SMhszen·ezeti Yilágszöwlség a 
béi:e és a nemzetközi proletúrszolida
ritás aktí,· harcosaként lfpr!l íel
!survezle a dolgozók m illióinak e�,y
sfges follépi'sét a h,lhorús us,il6k 
ell,•n, éles harcol íoiytalo1t a jobh
oldali szakadár munkásárulúk ellen, 

A, elmúlt  hétek nemzetközi esPmf
n�•ei még ink�bb mutatják a h<\horús 
kalandorok alja� ;ándékaif, Fokot.• 
1-:,k háborús előkészületeiket, a7. im
perialista országok dolgozóinak, a 
gyarmati és függ6 népek eln:omás{lt 
és a fegyveres terrort, :lfár olyan 
nJill pro,·okációklól sem riadnak 
vissza, mini a legutóbbi libavai inri
dens, amikor areátlarl módon felde
rítö repiilögépet kiildlek sr.ovjel terü
let fölé. 

Hogy ezeket a fenevadakat meg
zabolázzuk, még inkább fokoz11Í kell 
a világ összes békét akaró erfünck 
harcát .  A szervezett dolgozóknak szo
rosabbra kell zárn i  a nemzetközi e:::y
ségel, el kell mél}ileni a nemzetközi 
proletárszolidarltást, valamennyi or
szágban még élesebben kell fellépni 
a bék� megvédéséért. 

E fcl.nclalok megtárgya�ása vtgt"H 
üln.ek ös�z,e a Sz·tkszer\'ezeti Vi:lágszö
v�isi!g ,·exef&,- N"3<ünk, a köz:ekcdés 
szerv=tt do!,gozóinak a bé·ké:',rf foly
ta•tolt éf"s hareb31Il fokozotmn ki keU 
venni résziinkel, hiJsz,en felszabadult 

A rerm�é-s f,rontján fogjuk meg-
mutatni, bogy megértettük nagy tanó
lónk, Rákosi ell\·tár, s2iavalt, k a 
benn-el'l,3 teriil-eMn el.ért eredmé>nyekkel 
erü.s1ü-k a bé,ketábor magyaro•mgi 
írontszaka,;iát és segítik a Sm:ks.zer. 
vez-eti Vi.l-ágs,;övetség budapesti. iiloésf
neh munkáját. 

A. francia repll!6qépipart dol:;<>zól< sztráiklának let&-ésére kUldOtt rendőros;o. 
taqok eqvlk pribéki,t •. sem·eqesitlk� a munkások. 

A szakszervezetei, i,ilágmozgalmánal, 
legfontosabb feladata 

a békemozgaloni támogatása 
Louis SaiOant levele a szakszervezetekhez: 

Louis Saillanl, a Szakszervezeti 
Vi lágszövetség főtitkára, levelet in
tézett a \'i lágszövetsé>;hcz ta! tozó 
nemzeti szakszervezetekhez. A többi 
között ezeket írja :  

A Szakszervezefi Világszövetség 
szerint a jelen pillanatban. a szak
szervezetek világmozga!má11ak leg
fontosabb•fe!ndata, hogy minden 
egyes tagja résztuegyen a Békl! Hí
veinek nemzeti, városi, falusi, üze· 
mi, vagy hivatali b.'zoliságaiban és 
az a{iúrásgyüjlési hadjára1ban., a 
stockholmi békef elhiuás támogatá
sára. 

A Szakszervezeti Világszö11efség 
meg van győződve arréíl, hngg a 
nemzeti központo.l?.. a hozzátartozó 
szeruezetek és az összes dolgozók, 
akik o bé/le őszinte hívei, csatla
koznak a fe[ft,váshoz és a legna
gyobb kezdeményezést tanusítják 
abban. a nemes erőfeszítésben., 
amelynek célja a háború m-?gaka
dályozása és a szilárd, tartós béke 
megteremtése ... 

A legújabb hírek szerint Bet. 

giumban. megkezdték az a/áírás
gyüjt�st. Herstalban az iijúság tün
tetett a háborús készü,ődése.k ellen, 
az atombomba betiltása mellett. Az 

antwerpeni rakodómunkások népes 
gyűlésen. ismét leszögezték. hogy 
nem rakrrak ki amerikai hadianga• 
go/lat. 

Franciaországban Chartres vas• 
uta ar a gyári munkásság seg'tsé
gével feltartóztatták egy roham
rendőröket vivo szerelvényt. A 
Loire-megyei Unieux kétezer mun
kása a békeharcosok felhívására 
tiltakozó sztrájkba állt és megta
gadta a további hadianyaggyárt&SL 

Az h1donéziai szl'rájk 

grőzelemmel végctért 

A Szumátra-sziget keleti részén 
lévő ü ltetvényeken dolgozó 50.000 
sztrájkoló indonéziai munkás győ
zelmet a ratott. 

A sztrájk 10 napon át tartott. 

Nyuqat;..NémetorszáQ imperi.alistt&'któt leptnzelt kopói nem tudiák elfojtani • 
munk.U,tömeqek elemt er6·vel meqnyilvánuló tün�e�ését.. 

Éljen győzelmeink szervezője, a Magyar Dolgozók-Pártja! 
Éljen Pártunk Központi Vezetősége! 
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A Terménylorgalmi NV dolgozói május 1-ét 
tö/,I, és jol,I, munkával ünneplik 

A Tennényforgalmi NV Ujpesti
rakpart 39. sz. alatti telepének dol
gozói ápril is 1 2-én termelési érte
kezletet tartottak. A telep munkájá
nak eredményei ről Winter vállalat
veiető elvtárs számolt be a dolgo
zóknak. 

A beszámoló után bejelentette, 
hogy május 2-án öthetes raktárke
zelői tanfolyam indul a raklárkeze
lőlc számára, amely olyan kiképzést 
nyujt, amilyent a népi demokrácia 
elvár a mostani raktárkezelőktől. A 
budapesti telep - mondotta -
mintegy 50-55 dolgozót adott egy 
év alatt magasabb pozícióba. 

Hiba : 1 lerwet 

késöa készltettük el 

Nagy eredmény, hogy 200-as bri
gádok alakultak és azok szép telj�
sítménveket érnek el. Van mar 
komplex-brigádunk is. Persze tar
tós eredményeket csak azokon a 
munkaterületeken érhettünk el, ahol 
állandóan van munka. Az áp;ilis 
4-i felajánlási versenyben első a 
Raktár és Száritóüzemi osztály lett. 
Faliujságversenyében !)€dig máso
dik helyezést ért el. 

De hibát is követtünk el. Hiba 
volt, hogy a tervet nem teljesítet
tük megfelelően, mert egy súlypon
tot jelentéí osztály érdekében elha
nyagoltuk a többi alosztály tényke
désének mindenre kiterjedő ellenőr
zését. H iba az is, hogy a mostani 
tervet későn készítettük el. 

Az elséí felszólaló Szente elvtárs 
volt. Rámutatott, hogy hiba volt 
ugyan az egyes alosztályok tény
kedésének a nem alapos ellenőrzé
se. de a dolgozók is ismerik a ter
veket, tehát nekik is ésue kellett 
volna venni, ha valahol hiányosság 
mutatkozik. A:J. igazi ellenőrzés az, 
ha ők is  ellenőriznek minderit, ami 
munkájukkal kapcsolatban törté
nik. 

Bauer elvtárs üzemi párttitkár 
felszólalásában a szocialista mun
kafegyelem fontos3ágára hívta fel 
a figyelmet. Súlyos fegyelmezetlen
séget jelent - mondotta -, hogy 
megtörténhetett az, hogy a dolgo
zók munkaidő alatt társasjátékot 
j átszottak. 

Rákosi elvtárs február l 0-i beszé
de után dolgozóinknak a munkához 
való viszonya jelentős mértékben 
megjavult. Sajnálattal látjuk, hogy 
ezen a téren most visszaesés mutat
kozik. Tudnunk kell. hogy magunk
nak okozunk kárt, amikor a nem
zeti vagyon gyarapítása körüli dol
gokban nem vagyunk eléggé éberek, 
előrelátók. 

Helytelen nézet, ha a többterme
lésben csak többkereselhez jutást 
látunk. TuJnunk kell, hogy a több
termelés nemcsak azt jelenti, hogy 
több pénzt vihetünk haza, hanem 
azt is, hogy mindenkinek, tehát 
egész dolgozó népünknek a szá
mára életszínvonalemelkedést jelent 
a jobb munkánk. 

Május 1 -él, a nemzetközi prole
társzolidaritás nagy ünnepét, amely 
számunkra immár a 6-ik szabad 
májust jelenti, éppen olyan méltóan 
kell megünnepelnünk, mint április 
4-ét. 

En■is■fia teszik meg 
fel1)61ltsullat I dolgoz6k 
Ezután a dolgozók tették meg 

jus 1 - i  felajánlásukat. 
Miklós Sándor vállalja, hogy 

óránként 1 4  le\·él helyett 1 6-ot in
téz el. 

Bauerné, Horán.yi és Rózsa kar
társak válla lják, hogy a pénztári 
jelentések kontirozását 25 százalék
kal rövidebb idő alatt végzik el. 

Oilángi elvtárs a bérjegyzék fe
lülvizsgálását 5 tételről 6-ra emeli 
óránként. 

Tauber Rezsó a tételek teljesíté
sét 23-ra, a belégekét 20-ról 24-re 
emeli. 

Honti Gyula 30 tétel helyett 40 
elintézését vállalja  a kirendeltsé-
gek felé. 

Győző Amália 7 levél helyett 8 
elintézését és 45 tétel helyett 50 gé
pelését vá llalja. 

Farkas Eta bejelenti, hogy a 
SZIT-brigád vállalja, hogy teljesít
ményét 1 80 százalékról 200 száza
lékra emeli. 

Szedlák Károly óránként 10 tétel 
helyett 1 4  elintézését vállalja. 

Zsíros Jánosné a zsákszortírozó
nők nevében bejelenti ,  hogy órán
ként 1 60 z„ák szortírozása helyett 
1 70 zsák szortírozását vála llják. 

L. Németh Jenő, a SZIT-csoport 
nevében bejelenti, hogy a SZ1T-tag 
egyéni versenyző lesz, a saját tel
jesítményét pedig 1 0  százalékkal 
emeli. 

Fitosné 200-as brigádja nevében 
vállalja, hogy óránként 240 zsák 
helvett 250-et varrnak meg. 

Molnár Margit vállalj a  100 zsák
tétel helyett 1 05 elkészítését. 

Száva György óránként 6 tétel 
helyett 8 számlázását vállalja. 

Schott Máténé 200-as brigádja 
nevében \'állalja. hogy az eddigi 2H 
drb. zsák helyeit 10 százalékkal 
többet varrnak meg. 

Németné 100 zsák helyett 105 da
rab kiszortírozását vállalja. 

Tellnár zsákraktári munkás vál
lalja 12 tétel helyett 15 postázását. 

A takarítónők vállalták, hogy 50 
ablakot megtisztítanak május l -re. 

Szabó-Vrana-brigád vállalja, 
hogy tervét 10 százalékkal túltelje
síti. 

A G.-komplex-brigád 1 30 száza
lékról 1 35 százalékra emeli teljesít• 
ményét. 

A gépírónők óránként 90 sor he
lyett 95-re emelik teljesítményüket. 

Szedlák Károly óránként 10 tétel 
helyett 1 1  elvégzését v füalja. 

Törők Sándorné 15 százalékkal 
emeli teljesítményét. 

A szállító brigád 1 36-ról 1 46-ra 
emeli teljesítményét. 

A varrodai szortírozónók 6 szá
za lékkal emelik teljesítményüket. 

Scott Máténé, Szücs Antalné , Fi
tos Istvánné, Mihályi J ánosné, Raf
fai Sándorné, Farkas Eta, Stadler 
Ferencné és Csáki Margit 220 da
rabról 250-re emelik telje„ítményü
ket. 

SzallJbán Jánosné és Uilaki Er
zsébet 1 70 darab helyett 1 90 dara
bot teljesítenek. 

ÍGY KÉSZÜLNEK A TEHERFUVAR NY DOLGOZÓI 

május 1-re 
Az egész üzemben lázasan folynak 

az e:őkészületek. Már húsvétkor el· 
kezdték a szervezést és a tervet mond
hatnánk munkapadokig felbontották, 
pontosan a legkisebb részletekig szét
osztják a munkát. Egy-egy dolgozóra 
nem jut sok, de azt annál nagyobb 
örömmel és lelkesedéssel készítik elő. 
Minden munkarész'.et határideje meg 
van adva, felelős és ellenőrző megjelö
lésével 

A tavalyi május 1 -i felvonulással 
kerületi viszonylatban is jó eredményt 
értek el, de az idén mindent elkövet
nek, hogy messze túlszárnyalják az 
eddigi lelvonulásaikat és dekoráció juk
ka!, fegyelmezett., öntudatos, színes, 
hangulatos menetük is meg-mulassa a 
Teherfuvar fejlődését, a dolgozók meg
változott viszonyát a munkához és 
üzemükhöz. 

Az összes dolgozókat állandóan fog. 
lalkoztatja a májusi munl<alelajánlás, a 
terme:és fokozása, de ezután a n�mzet
közi munkásosztály nagy ünnepe a íő 
beszédtéma. U jabb és újabb ötletek 
merülnek lel az épület é; irodák deko
rálására. Eselleges késői indulásra is 
számítva már többféle egyidőbeni szó
rakoztató műsor0k készülnek az üze. 
men be'.ül. Többféle sportbemutató 
fogja várni a dolgozókat. 

A szavaló, énekkórus, tánccsoport, 
zenekarok, színjátszók szorga:masan 

gyakorolnak, mert a kerületi színpadon 
is lel fognak lépni. A meneiszórakoz
tatási terv is részletesen elkészült. A 
felvonulás nagy képeit a mu:t tapasz
talatai felhasználásával nem kézben 
fogják vinni a dolgozók, hanem kere
kel,en fogják tólni. 

Meglepetés is készül és azt nagy ti
tokban is tartják. A május l nemzet
közi jclenlöségét kiemelő hatalmas 
mozgó dekorációt készítenek a menet 
élére, amely az üzem élmunkásai és 
sztahánoYista·je:ö:tjei e'.őtt fog haladni 
és kiemeli a munkás-paraszt és a ha· 
!adó értelmiség összefogását és szoros 
szövetségét. 

Az idei ünnepségeken és a felvonu
láson az eddigi tapaszta:ataikat felhasz
nálják. Példaképül a nagy Szovjetunió 
rendezéseit szeretnék megközelíteni. 
Kiértékelték az eddigi hibákat és azo
kat meg fogják szüntetni és mindent 
elkövetnek, hogy a dolgozóknak felejt
hetetlenné tegyék a hatodik szabad 
május 1 -ét. 

Vidámabb lett az élet, de még ,idá
mabb lesz a munka nagy ünnepe és a 
további munka is jobban és könnyeb

ben fog menni. A Teherfuvar dolgozói 
is meg akarják mutatni, hogy szikla
szilárdan, egy emberként állnak a béke 
hívei között, nemcsak a termelésben, 
hanem ha kell, fegyverrel is. 

Szolnoki le,·él 

a szállítómunkások budapesti tapasztalatcseréjéről 
T. Szerkesztőség! 

A népi demokrácia bennünket fi
zikai munkásokat is hozzásegített 
ahhoz, hogy nem parancsra dolgo
zu11k többé, hanem felszabadult em
berhez illően tanulhatunk egymástól 
és tapasztalatcsere útján javíthat
juk, ereményesebbé, sőt könnyebl,é 
is tehetjük a munkánkat. /gy mi, 
vidéki munkások is felszámolhatjuk 
az elmaradottságunkat. 

En is a mu/t hónapban lapasz
ro/atrserén lehettem Budapesten és 
részit-ehettem a Belfő[di Szállítmá
nyozási NV szállítómunkásainak a 
munkáiában, hogy aztán, amit ott 
tanultam, azt átadjam itthon a dol
gozó társaimnak. Örömmel kapcso
lódtam a munkába, de hazatértem 
után sa;nálatta/ kellett tapasztal
nom, hogy szerszámhiány miatt, 

még nem tudjuk megvalósítani, 
amit Pesten tanultam. 

Aztán engem az a nagy múuelő
désbeli kiUőn.bség is meglepett, amit 

ott Pesten láttam, a mi uiszonyaink
ka{ ősszehnsonlítva. Ott gyönyörű 
szakszeruezeti kullúrtermeket láttam 
és önké11telenül is arra, gondoltam, 
hogy a művelődési lehetőségeket 
figyelembe uéve, mennyivel köny-
11yebb a szoc'alizmus építésének út
ján előrehaladni az ottani szaktár
saknak, mint nekünk itt vidéken. 
Szeretnénk mi is már legalább ott 
tarta11i, mint a pesti szállítómunká
sok. 

Köszönetet mondok a pesti szak
társaknak. hogy a legnagyobb kész
séggel tanítottak bennünket. lgér
jük, hogy amit tanultunk, azt igyek
szünk is a munkánkbari hasznosí
tani és mindent elköuetünk, hog(J a 

jöváben a népi demokráci6nk gazda
gítása. az őtéves terv megualósítása 
és a szocializmus me(!valósítása ér
dekében mi is minél fejlettebb és 
észszerübb módon dolgozhassunk. 

GABRIS LASZLO 
szállUómunkás, Szolnok 

s 

Ahol jól dolgozik az üzemibizottság 
és a műhelybizottság 

T• Szerkesztőségi 
A Füzesi Főműhely üzemi bizott

ságának és múhelybizotiságának 
iá munkája meglátszik az egész 
telepen, de külőnősen kidomboro
dik a termelés területén. Az üzemi 
bizottság szoros kapcsolatot tart 
fenn a múhelybizottságokkal, ál!an
dóan tájékoztat;a őket az aktuális 
f eladatokróL A múhelybizottságok 
fogják össze a bizalmiakat és 
együtt beszélik meg a feladúlokat, 
amit a bizalmiak tudatosílanak a 
dolaozókkal. A műhelybizot/ságok 
és a bizalmiak rendszeresen tarta
nak értekezletet, amelyen az üzemi
bizottsági titkár rendszeresen részt 
vesz, segíti és ellenörzi munkáju
kat. 

Fip(Jelemreméltó a propagandista 
ió mtmkáia, ami meglátszik az 
egész telepen. Az üzemben a biza[. 
miak körül tőmörülnek a dolgozók 
és együtt vitatják meR a f elaián
lásaikat vagy egyéb dolgaikat. 

Párt és a Szakszervezet szoro
san együtt működve dolgozik és 
irányítja a termelést. A teru fel
bontva és ki van függesztve, min
denki tud;a, mit teljesít; ,,plafon
normát" az üzemben. nem ismer
nek. 

Az április 4-i felajánlásaikat tel
jesítették és ezt állandóan fokoz
zák. A felajánlások nem kampány
szerüek, a teljesítményük kimutat
hatóan állandóan emelkedik. Tizen
három dolgozó 231 százalékra fo
kozta teljesítményét, az üzem dol
gozóinak átlaga 143 százalék. On, 
Horváth Istvánné, aki mint betaní
tott munkás szabvánJ/ csavarokat 
készít. márciusban 144 százalékot 
Art el, április 4-re 10 százalékkal 

Gépjárművezetók 
és az önköltség 

A gépjárművezetők munkaverse
nyének szempontj ából nem közöm
bös, hogy mik azok a költségténye
zők, amelyeket önköltségnek szá
míthatunk. 

Szakszervezetünk többször fel
hívta a különböző garáisok és üze
mek vezetőit, admínisztratív szak
embereit, hogy költségtényezöként 
a munkaverseny szempontjából csak 
azokat a költségeket lehet számítani, 
ahol a gépjárművezető elvtá rsaink 
az önköltséget csökkenteni tudják, 

E lőször is vizsgáljuk meg azokat 
a tényezőket, ahol nem elvtársaink
tói függ az önköltség alakulása. 

Ezek a költségtényezők a garázs. 
díj, a gépjármű adója, a gépj ármű
vezető fizetése és túlórája, ugyan
csak nem lehet fenti tényezők kőzé 
beszámítani a gépjárművezetőnek 
juttatott és a kol lektív szerződésben 
előírt ruhát és bundát sem. 

A gépjárművezetők munkaverse
nyének elbírálásánál kizárólag az 
üzemanyagfogyasztás, a javítási 
költségek és a gumikopás jöhetnek 
számításba, mert más területen elv
társaink az önköltséget csökkenteni 
nem tudják. 

Ebből következik, hogy az admi
nisztrátoroknak a km-re eső önkölt
ség kiszámításánál csak a fenti té
nyezőket kel l figyelembe venni. 

Gépjárművezetők Szakszervezete 
------

35.000 munkás sztrá�ol Kuhian 
A kubai munkások erőteljes sztrájk

mozgalma az eg-ész országra kiter jedl 
Az elmult napokban Oriente, Canaguey, 
Matanzás, Havana, Pinár del Rio és 
Las Villa� tartományban összesen 
35.000 munkas lépett sztrájkba. 

Bár több dolgozói, elsösorban a kom
munista �zakszervezeti vezetőket - be
börtönzött, sem az elnyomás, sem a kor
mány mesterkedései és a szakszervezeti 
szakadárok szobotázsa nem töri mei:c a 
kubai munkások egységes mozgalmát. 

emelte teljesítményét és május ·t•r• 
útabb 20 százalékot ajánlott fel. 

Alig uár;a, hogy a Szovjeturü_ó• 
hól kapott pépet üzembe helyezzek, 
mert megígérték, hogy azon. ó fog 
dolgozni. Tudia. hogy az úi gépen 
méR sokkal magasabb százalékot 
fog elérni és teljesedhetik uágga. 
hogy két kis gyermeke nevelúire 
még többet tud fordítani. 

A Füzesi fm. dolgozói és veze
tői megértették éi. magukéuá tet
ték Rákosi elutársunk szauát, hagy 
minden üzem az osztályharc csa
tatere és ebben. a harcban csak úgy 
tudunk megsemmisítő csapásokat 
mérni a külső és, belső ellenségre, 
ha mi11den dolJZozó megismeri a 
maRa feladatát és azokat a fegy
uereket, amelyek használata bizto
sítja az ellenség felett aratott 6!JÖ
zelmü11.ket. 

Ha az üzemi bizottság és a mú
hel.1Jbizottsáf! szorosan együtt mú
ködik, ha a bizalmiak jól dolgoz• 
nak, akkor az ősszes üzemeinkben 
meg fog;ák ismerni dolgozóink azo
kat a biztos fegyvereket, amelyek• 
kel le fogjuk győzni az ellenség 
minden kísérletezését. 

Az egyik legbiztosabb f egywr 
erre a termelékenység emelése, har
cunk a szocializmus építéséért 
csak akkor lesz igazán eredményes, 
ha mindenki részt vesz ebben.. 

A feladat, ami az üzemi bizottsá
gaink, szakszeroezeti aktíváu&k 
előtt áll. nagy és felelősségteljes. 
De ezeket nekünk úg_tj kell r,égrt• 
hajtani, hogy minden dolgozó 
munkáján. keresztül legyen méltó 
feladata jelentőségéhez. 

BERENT/ JóZSEFNE 

Feladatok 

az MHK-ban 
A Munkára Harcra Kési i,porimor 

galom nevezése ápri!ls IS-évei leaá• 

rul L A Köz!ekedési Szakszervezethez 
tartozó dolgozók közül 4.000-en neve..

lek be az MHK·ra, hogy sportoljanak 
P.S a sporton keresztül megerósödjenek 
íliikailai", lelfrl&Siiljenek szellemileii, r. 
l'záltal eredményesebben tudják ki• 
venni részüket a termelő munkából. 
,\ jelentkezésre való szervezésben JO 
munkát véi;:zett Kőbánya állomá� bol 
11 dol�ozók mintegy 35 sázaléka, a 
l(özponti Székház 33 százaléka nne
zett az MHK·ra. Kőbánya állombon 
ügyes, ötletes, saját készítményű plaká• 
tokkal, íaliujsá gcikkekkel hívták fel a 
doli"ozók figyelmét az MHK-ra. S1ak.• 
..,.ervezeti napon, röpgyüléseken is is• 
mertetlék az MHK·mozgalom jelent6-
5égét, fontosságát. A dolgozók örmn
mel fogadták az MHK•mozgalmat, 250 

do'.gozó közül 76-an jelentk�ztek- Ellen

tétben áll ezzel Váiróhíd-csoportunk, 
h&l a propaganda és felvilágosító 
munka hiányában a dolgozóknak mind• 
i'i-w;ze hat százaléka nevezett. A neve• 

zése befejezése után új feladatok áll• 
nak sportfelelőseink, MHK felelőseinlt 
elötL A jelentkezők előkészít� a& 
�dzésekre, a próbákra. Allandóan napi

renden kell tartani ai edzések fontos· 
ságát. Tudato&ítanl kell a jeltntkezor 
kel, hC>iY aa eredményes próbá1ás fei-
1.-tele a rendszeres edzés. A megszigo
rított ért�kszíntet, csal: rendS2eres ed
zéssel lehet elérni. Rá kell mulatni. 
hogy lermelé$ fokozását, a kollektív 
szellem kifejlődését az erő és egész· 
ség növekedését a rendszeres edzés 
e!ösegíti. Tudatosítani kell a je!entke
zllkkel, hogy íelentkezésükkel kötele• 
zetlséget vállaltak: felkészülést a pró• 
bákra s hogy edzésekkel erősekké vál
nak, miként a S,rovjetunióban a dolgo-
16k, kik hetente legalább egysztr 
testneve:éssel, sporttal fog!alkoznak, 
Minden eszközt fel kell használni 
hogy az edzéseket tarlalmassá tegyü� 

Szervezzünk versenyeket te:epek éa 
lbemrészek kö.1öltl 

lUENNlPÜNKSIERETErrVEllRE: RÁKOS/MÁTYÁS EL VTÁRS! 
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A közúti közlekedési dolgozók 
termelési értekezleteken vitatták meg 

az elliövetkezendó f e/adatokat 
Ozeme:nk term<:)ési érteke,:etein az 

ü,emi beszámo"ók anyagát az első ne
gyedévi terv te'.jesítése és a második 
negyedéves tervelőirányzat ismenetése 
jeientette. 

Az üzemvezetÖk ezen az értekez
leteken álta;ában jó! tanolták meg be
számo!óikat és a tervek lsmerte1ése 
alkalmáva: rámutattak azokra a terü
!etekre, ame:yekre a munkaversenyt 
összpontcsitani kell a, ö�kö:lség csök
kentése, a se'.ejt csökkentése, a terme:é· 
kenys.ég növe'.ése és a munkafegye.em 
további megszilárdítása érdekében. 

Meg kel[ ál;apitanunk, hogy az. érte
kezleteken elhangzott hozzászó:ások 
igen sok kívánnivalót hagynak maguk 
után. Ezt egyrészt annak tu:ajdonílhal· 
juk, nogy a b'zalmihá'.ózat nem vég
zett megfe:e:ő e:őkészítő munkát, 
amelynek éppen az :ett vo'na az ered-

. ménye, hogy a d-ó!gozók úgy szó'.nak 
a beszárr.o '.ókhoz, hogy a felszó!a1á
sokbó! tényleg kitűnjön az a szoros 
kapcsolat, aminek va!ójában ki kell 
alakulni a tervek és a do'.gozók hö
zött. Hiszen ha a do'.goiók nem é:nek 
együtt a tervekkel, nem fog!a:koznak 
azokkal a kérdéseke!, ame'.yek a terve
ket alakítják, akkor kérdésessé vá: ik 
a tervek betartása, sőt ami a nep1 
demokráciánk további megszil árdu:ása 
s�e,mpontjábó!_ döntő,_ a tervek tú:telje· 
s1tese sem ko,•etkez1k be olyan mér
tékben, mint ah-,gy az egyébként a 
terveket jól ismerő dol•gozók munkája 
nyomán létrejön. 

Másik o:da'a ennek a kérdésnek az, 
hop a legtömi helyen az üzemi be
s1.amo!ó végeztével k:oszlották az igaz
gatói a '.apbó! történő juta!makat. ami 
azt eredményezte, hogy eilerelődött a 
ligye'.em a beszámolók á:tal feh·ete!t 
kérdésekről és a kevésbé öntudatos 
<hlgozók a j,utalmak kiosztása után 
e:hagytlk az értekezletet. 

Á helyes megoldás a, volt, és azok 
a telepek értekez :etei sikerü'.tek Job
�an, ahol _ezt a napirendi pontot, a 
Jutalmak kiosztását, a beszámo'.ól kö
vető és lezárt vita ulán ál l ították be 
i !leve tartották meg. Az értekez'.eleke� 
szám� fe!ajánlások történtek, amelyek 
a máius I mé!tó megünnep:ését kív;in· 
ják elősegi1eni, 

A Fiirst s. gal'azS 
muszaki dolgozói felaján!oHák, hogy 
havonta két a lka!omma) tak8rékossági 
-napot tartanak olyan érte'.emben, 
hogy ezeken a napobn nem vételeznek 
a raktárból apró anyagokat hanem 
��oka! a hónap fo!yamán m�gtakarít
Jak és ezen a két napon használják 
azokat munkájukhoz. 

A Baross Gépjármúszolgálutniil 
Havasi gépkocsivezető fe!a ján'.olta 
hogy gépkxs:jával 80.000 km-t te:jesít 
főjavítás néikül. Ugyanakkor azonban 
kifogásolta, hogy április 4-i felajánlá· 
sál nem érléke:ték ki. 

Jól sikerült értekez!clet tartottak 
A Ferencvárósi 

palyafenntartá�i fónníhelyben, 

amit a számos hozzászó'.ás és 
fe:ajánlás is bizonyít. Bánrévi J slván 
e:vtárs felaján:otta, hogy két vi l iany
szereiő kortársával együtt május l -re, 
egy bombasérült hegesztőgépet, am.e:_y 
jelen!eg te:jesen roncsokban van, UJJa
épitenek, ezzel 15.000 forint meglaka
ritást érnek el. Sárközi József a fa• 
telepen lévő fűrészgép kezelője 50 szá
zalékos üzemanyag megtakaritást és  az 
esetleg e:öfordu'.ó géphibák az:>nnal i 
megjavítását ajánlja fel. I(e'.emen 
Géza a fűrészes brigád vezetője fel· 
ajánlja, hogy a havi átlagteljesítmé
nyükel 150 százalék fö'.é eme:ik. A 
tervek túl te:jesítésévcl kapcso;atosan 
Baranyi László brigádvezető le:aján
lotta, hogy még ebben az évben e:nyeri 
a sztahánovisla címet a"'ál!al, hogy 
havi átl a gteljesítményét 200 száza'.ék 
fö!é fogja • emelni. A Szelei-brigád 
havi teljesítményének 160 s,ázalék 
fö:é való eme!ésél aján'.otta fel. Az 
érte:miségi do'. gJzÖk közül I(aszás Bé

láné [e'.ajánlotta, hogy mint új beosz
tott úgy igyekszi k  régebbi karlársaitól 
a könyve:ést eisajátíta ni, hogv három 
hónap mulva a könyvelésben önál:óan 
do! gozha-sson. 

A trolibusz 
termelési értekezleten a számos · fe!
sió!aló után Nyári Ferenc kalaúz be-

je!entette, h,gy egy 1 20 százalékos 
ka laúzi brigádot létesít. A következő 
ielszó'.aló Zámbó Györgyné ka,aúznő 
vo'.l, aki beje!entette, hog)' az ifik is 
mega!akítják a 120-as br:gádjukat és 
egyidejíileg mindjárt versenyre hívják 
ki a Nyári-brigádot. 

A Foga8kerekú forgalom 
énckez'.eten Szarvas elvtárs beje!en
lelte, hogy Taocsa Sándor mozdony
vezető kezdeményezésére két mozdony
nyal és öt mozdonyvezetővel meg fogiák 
indítani a 25.000 km-es mozga:mukat, 
ami nagy önköltségcsökkenlést és 
anyagmegtakaritást fog je:enleni. Ez-
1.eJ kapcso'.atban egy komplex brigádot 
is  fognak összeál!itani, hogy a moz
ga!·m e'.őkészítését és szervezését 
e:végez:ze. 

Az Áramellátás 

Dráva·ufcai te'.epén megtartott lerme
'.ési érlekezle:én a he:yi komp!ex bri
gád jayas!at:íra mozga'.mat indítottak, 
az áramátalakító gépek tökéletesebb 
karbantartásával az eddigi 4--5000 
üzemóra utáni főreviziójának a J 0.000 
üzemóra utáni főrevíziój ának megva!ó· 
sítása érdekében. Ez a mozgalom is 
jelentős önkö:tség és anyagmegtakari
tást je'.ent. 

A Budlli piilyafenntarlás 
érteke,!etén Bán József e:vtárs május 
l -re a, ápri ! is 4-re tett fe:aián'.ásitn 
túl 10  száza:ékos további !eliésítmény 
eme:ésl ajánlott fel. Német 2 József a 
márciusi 147 sz.izalék-0s teljesífményére 
10 szá,a'.ékot aján'.ott fel május l -re. 
Major Péter és I(osztvü János ácsok 
a márciusi 1 28 száza'.ékos teljesitmé
nyükre május l -re 10 száza!ékos túl
te!jesítést vál laltak. 

A Cinkotai HEV 
te'ep do:gozói a fe!aján'ásaik következ
tében megtakarított munkaórák, vala-

,, 

mint a te'.jesítményük növelé,;,e ered
ményekáppen 2 1 . 148 frt-ot takarítanak 
meg a kö,.össégnek. 

Zugló pályaudvaron 
tartott termelési értekezleten Buna 
Ferenc fe'.hívta ka:aúztársai ligye:mét 
a jegyek pontos i dőbeni keze!és:ire és 
,·álla!ta, hogy május l-re táskabevéte
'.ét 1 20  százalékról 1 25 százalékra 
cme!i. Ugyanitt Dobos 2 Jiinos ka'.a1h 
fe'._ajánlotta, !1og;� május l-ig teljesít
rnenyét 10 szaza,ekkal eme!i. 

A Gazdasági Vasutak 
Ja� ítóműhelyében, 

ah-01 március hónapban vezették be a 
te'.jesitménybérezést, a l akatosok ne
,·ébe� Csuti Ba'.ázs felaján!otla, hogy 
a i:narc,usi J 1� száza!ékos te!jesítmé
nyuket 12 1  szazalékra eme!ik fel. To
,·ábbiakban az aszta:osok 10 száza'é
kos, a hegesztők 6 százalékos és Bá
nyai elvtárs a ffijlorosok nevében 30 
százalékos túae:jesítést vál!alnak a 
márciusi te:jesílményükkel szemben. 

Az üzemvezetés, az üzemi párt- és a 
s,akszervezeti szervek feladata, hogy 
azokat a javaslatokat, me'.yek a terme
lési értekezleteken a tervek tú:te:jesité
sél illetően elhangzottak, figyelemmel 
kisé;jék, i l:evc biztosítsák azok te:jesí• 
tésének e:őfeltéte:eil. Biztosítsák a Jeg· 
szükségesebb kézi- és gépi szerszámo
kat, a zavarta!an anyage:látást, a 
munkák észszeríí megszervetését. fo
kozott mértékben kell e'.!enörizni a vá!
la!ások te!jesítés.ét, mert ha ezen a te
rületen az ellenőrzést elhanyagolják, 
az azt fogja eredményeani, hogy a ver
sen1•rr10zgalom ezen formája felszí
neS&5 vá: ik és a mozgalmi eredmények 
mögöi:t nem fog megjelenni a, elő· 
irányzott reális termelési érték. 

A HEV Vágóhld dolgozói 

tovább fejlesztik eddigi eredményeiket 
HEV Vá1;óhíd do!gozói egy ember

k,;nt vállalták április 4·re te:jesitmé
nyük megsokszorozását. A szeretet és 
hála hatja ál őket a munkapadok me!
letl és szo'gá!ati he'.yükön a felszaba
dító dicsőséges Szovjet Hadsereg és 
annak nagy vezére iránt, aki nép-éve! 
e!söPörte az imperialistákat, ki,sákmá
nyo'.ókat, egy új k-�rs,akoi ny'!ott meg 
számunkra, a szabadság korszakát. 

A mííhe!yekben, kocsiszinekben és a 
Jorgalomná! is a dekorá:t fa !ak ugyan
csak a felszabadulásunk nagy ünnepét. 
a dicsőséges Szovjet Hadsereg és arr 

nak nagy vezére Silálin elvtárs 
iránti megkü:önbezte!elt szeretetet hir· 
dették. A do'.gozók munkája !TM!l:' töb
bet mond enné;: 

A műhe'.y do"gozói 5 százalékos tel
jesítmény növe:ését aján:ották fel 7.703 
forint értékben, me,yet tú: tejesítctlek 
308 forinttal. Ezenfelül a mííhe'.y bádo
gos csoportja egy páco!ó ká:yha elké
szítését ajánlotta fel !OOO forint érték
ben me'.yet el is végeztek. Ugyancsak 
a �ői tekercs szlge!e'ó csoport 3 szá
za lékot aján'.o!t fel. Fe!aján'ásu:,at 16  
száza!ékkal !úlle!jesítelték 2600 forint 
értékben. 

A kalauzok fe!ajánlásukat túlteljesí
tették 18 7 14  forint értékben. Pálya
fenntartás dolgozói te:jesítményük 3 

száza!ékkal va:ó növelés.él aján'.olták 
fel 146( forint értékben. Ezen felaján
lásukat márc. ! -évei tú:teljesítették 1 
százalékkal és újabb fe!ajáu! ást tettek 
423 forint értékben. fe'.ajánlásukal 437 
forinttal teljesítetiék túl .  

Feisővezelék dolgozói te:jesítményilk 
3 száza'.Pkkal való növelését aján:cxták 
fel 466.56 forint ériékben, maid e,en 
felaján" á�11kat márc. hóban 7 száza:ék
kal növel!ék. 

Csepe: kocsiszín do! gozói terven fe
'.ül felajánlották egy eme:őszerkezel, 
egy hegesztő kézikocsi, egy olajozó 
!.•:szülék elkészítését, egy egység!�ocsl 

időszakos javítását és 1 0  száza!ék 
o!aj csökkentését 4784 forint értékben, 
melyet te) jei,ítettek is. 

Dunaharaszti kccsiszin dolgo,ói fel
aján,otlák a 27. si. mozdony homok
szórójának é,; konlrollerjének fel�ere
lését, L. I I .  3. mozdony akkumulátor 
seg-�dáramot sz�lgá!taló berendezését 
és kapcso'.ótáblálálnak fe:szerelését 867 
forint értékben, melyet 100 százalékig 
t�!jesítettek. 

R áckeve kocsiszín dolgozói fe!aján
'oilák a D. L. 42. mo,donyra két drb 
leeresztő ab!ak-0t [fmkeretlel, filcezve, 
üvegezve e'.készíteni és az ajtókeretet 
áta'.akitani 400 forint értékben, me'.y 
felajánlást 100 százalékig te:jesítelték. 

Ezen eredmények a legszebb bizo
nyítékai annak. h:,gy a He'.yiérdekü 
Va�ut do'.2"ozói örökre szh•ükbe zárták 
a fe!szabaditó dicsőséges Szovjet Had
sereget és annak nagy vez.érét Srlál in 
elvtársat. 

Tapasztalataink igazolják Rákosi 
elvtársunk mondását: A magyar mun
kás szeret versenyezni és versenyezne 
is. sőt még nagyobb redményekre is 
képes v-0'.na. ha a mi vezetőink - vi• 
szony:atunkban kü!önfü,en müvezetóink 
- tisztában volnának a versennyel, 
kü!önösen az egyéni verseny módsze
reinek je'.entőségével és azt támogat
ják is. 

Dolgozóink tovább vis<ik eddigi 
eredményeiket, !odbb fejlesztik má
jus !-re és azon túl is és fel fogják 
haszná;ni eddigi !a1)aszta!ataikat, hogy 
sztahánovista munkamódszerekkel és 

munkával gyöze!emre segítsék 5 éve& 
tervünket, a s,ocia:izmus a lapjainak 
!erakását. 

PáU Györiy 

NlliO ntijus ,. 

DARABBÉREZÉSI · RENDSZER 

A SZOCIALISTA ELOSZTÁS ESZKÖZE 
A szocializmus építésében, a 

munkaverseny-mozgalóm fejlésztese 
szempontjából fontos követelmény. 
hogy a dolgozók munkájuk ellenér
tékét helyes bérrendszer alapján 
kapják meg. Célunk. hogy egy olyan 
bérezési rendszert vezessünk be a 
munkabér területén, amely a leg
jobban juttatja kifejezésre a szo
cialista bérpolitikát és amelg a leg
jobban egyesíti a társadalom érdes 

keit a m11nkás egyéni érdekével. 
>Ez u darabbér. 

A jelenlegi nehezen áttekinthető 
bérelszámolás lehetöség(d adott 
arra, hogy a kevésbé öntudatos dol
gozók közösség rovására érdemte
len előnyöket biztosítottak maguk
nak. A dolgozók értek_ezleteken, 
szakszervezeti napokon. nem egy
szer vetették fel azt, hogy a magas 
százalékot elérő dolgozók között 
akad olyan, aki a teljesítését csalás
sal érte el. Az ilyen csalások mér
hetetlen erkölcsi kárt okoztak a 
mindjobban kiszélesedő szocialista 
munkaversenyünknek. 

Természetesen az eddigi mutató
számok és normák különböző üsz
szetevói nem úgy reagáltak a ter
melés emelkedésére. vagy csökkené
sére, hogy aúból egy egészséges 
szocialista bérezési elv alakulhatott 
volna ki. 

Ennek az volt az eredménye, 
hogy a dolgozók egyes üzemekben 
nem dolgoztak igyekezettel, __ me_rt 
nem látták munkájuknak gyumol
csét: visszatartották teljesítményü
ket. 

Természetesen a darabbér beveze
tésénél irányt kell vennünk arra, 
hogy bérezésben kifejezésre jusson a 
nem szakképzett munka és a szak
képzett munka, valamint a nehéz és 
könnyű. munka közti különbség. 

Természetesen meg kell említeni 
azt is, hogy a darabbér bevezetése 
nem jelenti a normák megszünteté
sét, vagy annak rendezését. 

Az új bérrendszer bevezetése csak 
a norma alapján dolgozó leljesit
ményibéres munkaválla/ór(l vonat
kozik. 

A darabbérezés bevezetése elő
segíti a termelékenység növelését, 
az életszínvonal emelését, a szak
mai képzés fokozását. 

A darabbérezésnél a teljesítmény 
és a bér nagysága közötti világos 
összefüggés arra ösztönzi a dolgo
zót, hogy saját munkája/ mennf!i• 
ségi és minőségi szempontból al
landóan figyelemmel kísérje. Hi
báit feltárja és kiküszöbölje. Ez 
nagyban elő fogja segíteni az 
egyéni felelősség fokozását és .a 
munkához való új viszony kialaki
tását. 

Mivel a darabbérrendszerben a 
magasabb szakképzettséget igénylő 
munka magasabb d/jazásban része
sül, ösztönző hatással lesz a do/-

gozók _szakmai képzettségének, foko
zására. 

A techrűka fejlődése mellett egy
re több magas műszaki képzettségtt 
munkásra. van szükségünk. A man
kások százezreinek, kell elsaíátítal1i. 
a haladó technikát. A llandóan fej
leszleni kell technikai felkészüilsé
güket, segémunkásokból szakmun
kásokká, mesterekké kell válniok, 
meg kell közelíteniök a mérnöki 
színvonalat. 
· A darabbérezésnél a jól és ered
ményesen elvégzett munka a telje• 
sitmények növelését, a kereset 
emelkedését eredményezi. így az e/
maradottakra is, minden dolgozóra 
ösztönző hatással lesz /Ltdása , és 
teljesítménye fokozásában. 

Tehát a darabbérezés jelent6s esz
köz az egyenlősdi törekvés ellen, 
vUágosan kitűnik majd a nagyobb 
szaktudas jelentősége és így a dol
gozók igyekeznek azt meg is su, 
rezni. 

Az eddigi bonyolult bérelszámo
lás megnehezítette azt is, hogy a 
dolgozók felismerjék a termelékeny. 
ség növelése és a nemzetgazdaság, 
valamint a saját érdekük közti ösz
szef űggést. 

Azokban az üzemekben, aha[ a 
darabbére2ésre már áttértek, ezen a 
területen is jelentős eredményeket 
értek el. 

Az új bérelszámolási rendszer be
vezetése során természetesen van° 
11ak nehézségek, adódnak hibák is. 
Az iizemi funkcionáriusok segítsék 
elő ezeknek a hibáknak a kiküszö
bölését s akadályozzák meg. hogy 
a hibák kihasználásával a reakció 
a dolgozók sorában zavart kelthes• 
sen. 

A régi bonyolult bérelszámolás 
gátja volt a fejlődésnek. Az új da
rabbérren.dszer előrejutásunkat szol
gálja. Napról-napra végzett szívós 
felvilágosító munkával küzdjük le 
az ellenség aknamunkájából és az 
egyes dolgozók tájékozatlanságából 
eredő 11ehézsigeket. 

Nekünk tehát a politikai előkén"i
tést úgy kell megszervezni, hogy az 
üzemi pártszervezet az üb-vel szo
rosan együttműködve, megteremse, 
a darabbérezés előfeltételeit. 

Ha mi ezeket az előfeltételeket 
megteremtjük, akkor Pártunk 1949 
augusztus 31-én hozott határozatá
nak teszünk eleget, amely kimondja 
azt, hogy egyszerű és világos bé'4 
rendszert kell bevezetni, amely 4 
termeléken.11séget fokozza. 

Ezen bérrendszer bevezetésere 
szakmimként a közeli hetekben, 
esecleg hónapok folyamán kerül sor. 
A jó politikai munkával. amelynek 
párosulnia kell a politikai éberség
gel ,olyan murtkát kefl végezni, 
hogy az elősegítse a békéért oivott 
harcot. 

VIKOPAL PAL 

Komplex-brigádunk máris túlteljesítette 
Máius 1 -i felaiánlását 

- l..evél a szerkesztőhöz -

T. Szerkesztő Elvtárs! 
Mi, a Terményforgalmi NV Ujpesti

rakpart 39. sz. alatti telepének mű
szaki dolgozói komplex brigádot 
alakítottunk. A megalakuláskor cé
lul tűztük ki, hogy jó munkánkkal 
példát mutatunk más brigádoknak 
is. Máju� l -re, a nemzetközi p role
tá rszoJi.daritás nagy ünnepére pedig 
felajánlottuk, hogy 130 százalékról 
1 70 százalékra emeljük teljesítmé
nyünket. A 1 70 száza lékot már el 
is értük és most annak a minél na
nagyobb túlteljesítésére törekszünk. 

Igy mutatjuk meg jó munkánkkal 
az imperial ist áknak, hogy bennün
ket, magyar dolgozókat elszakítha
tatlan szálak fűznek a Béketábor 

élén haladó nagy Szovjetunióhoz és 
a szeretet, hála érzése a béketábor 
és a vil ág dolgozóinak bölcs vezéFé
hez, Sztálin elvtárshoz. 

Ezenkívül a proletárszolidaritás 
fölemelő érzése és széttörhetetlen 
kapcsolata fűz bennünket a testvér 
népi demokráciák dolgozóihoz ís. 
De ugyanígy az imperialista orszá• 
gokban élő dolgozókhoz is, akik 
még ,elnyomatás a latt élnek és a 

vil ágot átfogó nemzetközi proletár• 
szolidaritás jegyében küzdenek a 

kizsákmányolóik ellen. 

Szabadság! 
MIHALYI IANOS 

· brigádvezetö 

Testvéri · üdvözlet az imperia l ista országok és· a gyarmatok békéért, 

kenyérért, szabadságért, nemzetük függetlenségéért küzdő népeinek! 
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Az üze„ l,iiszkesége : 

Erdélgi Jenő s•taháno„ista9 

. akj napi átlagját 400-1 200 százalékra teljesíti 
- Két tapasztalat -

J. Gépkocsi javító NV-nél volt alka!• 
munk az első tapasztalatra. Ahogy belé· 
pünk a kapun, már látható, hogy az 
egész üzem a fegyelem, a rend és a fisz• 

· taság képét tükrözi vissza. Mintha 
• csak a Vorosin ti�ztasági mozgalom 
·. már hosszú idök óta szívügye lenne 

u üzem dolgozóinak. 
..\z üzem felelős vezetője a leg

nagyobb gondot fordit.ia úgy a minő• 
s.égre, a mennyiségre és főleg a sele íl 
ás az önköltség csökkentésére. Szeré· 
nven, de határozottan, proletár egysze

'rí\sé!fgel mondja, hogy alig három hó• 
' nap ja vezeti az üzemet és ez alatt az idö 
· ·  alatt az üzemi átlagnorma 1 1;3%-ról 

168%-ra emelkedetl 
Száraz Illés villanyszerelő az üzem 

". lee:·kiválóbb dolgozója a villanyszerelők 
közötl, aki 249%-os eredményt ért e� 

. de az élen járók mögé szorosan csalla• 
, lcoznak a többi dolgozók is. Ez a tény 

azt eredményezte, hogy a gumiműhely 
21 4%, . a villanyszerelő műhely · 202%, 
a fényezőmühely 196%, a kovács· 
műhely 186%-ot ért el, de a futó
szerelőműhely, ami köztudomású, hogy 
a norma emelkedése szempontjából min
den üzem legkényesebb része, 1 48%· 

. ban teljesítette a normát. 
Április 4-rc tett fela jánlásokat négy 

dolgozó kivételével minden dolgozó tel
Jesitelte és a május l -re kivétel nélkül 
minden dolgozó megtette felajánlását. 

Ezután sorra jártuk a műhelyeket és 
l<ivHel nélkül mindenütt a legnagyobb 

' rf':hrlet és tisztaságot találjuk és a dol
R01,ók a legszorgalmasabb munkát fej• 
lik ki. Az üzem vezetője még hozzá• 
L-szL hogy hetenként tartanák terme-

• lr.si értekezletet, amely értekezleten a 
dolgozók a legszélesebb körben fejtik 

· ki kritikájukat, gyakorolhatnak önkriti
kát. de ugyanakkor az üzem vezetője i$ 
h.domására hozza a dolgozóknak, i;iol 
11:ell a, hiányosságokon javítani. 

Az élüzem. 
A közlekedésügyi minisztérium az el· 

ii7emjelvényt ezúttal az 1. számú Autó• 
' javító NV-nek ítélte oda. 

Ha visszapillantunk az Autójavító NV 
rövid történetére, megállapíthatjuk, 
hogy bizony az Autójavító NV-nál sok 

, ha i volt. Nehezen készúltek a kocsik, 
magas volt az önköltség és így tl'rmé

_szl!tesen magasak voltak az üzemben 
javított gépjármüvek javítási költségei 

· ts. Az új vállalatvezetés az üzemi bizott 
sággal és a Párttal egyetértve elhatá
rozták, hogy az üzem rnllnkáját meg 
fogják javítani. 

Egy vasárnapi napon Mkérték a dol
/?Ozókat, hogy közös megbeszélésre jói· 

· · Jenek össze az iizem kultúrtermében és 
tárgyalják ki a munkamehet megjavítá
sának lehetőségét. 

A kiindulási alap Rákosi elvt:írs feb
ruár l0·én mondott beszéde volt és nem 
c.salódo!t a vállalatvezetőség, amikor a 

széles dolgozó tömegekre épített. Ezen 
az értekezleten beszélték me11:, hOl(y át 
fognak térni a sorozat gépjármújavi· 
tásra, illetve a futoszalagszerű javítási 
rendszerre. Ehhez azonban arra v�lt 
szükség, hogy a műszaki értelmiség is 
a legmesszebbmtnőleR' támogassa a 
dolgozók kezdeményezését, kiküszöböl· 
iék a munkamenetben előforduló hibá· 
kal, megfelelő szerszámokkal tudják el• 
látni a dolg<;>zókat, amely szerszámok 
segítsév.ül szolgálnak a futószalagsEerű 
javítások berendezkedésébez. A dolgo
zók is a legnagyobbfokú aktivitással 
fogtak a munkához és elérték, hogy 
már márciusban 30%-kal tel jesítették 
túl az üzem eddigi átlagnormájál 

A futószalagszerű javítás azt l;!f'ed• 
ménvezte, hoey amíg a multban egy 
gépkocsi javítási ideje teljesen generá
lozva 60 napig tartott, azóta egy gem,0 

ráljavitás ideje 12 napra csökkent le és 
az áprilisi termelési előirányzatot négy 
nappal fejezik be előbb. 

3920 százalék 
Az úzl'm büszkesége Erdélyi Jenö 

elvtárs, a kiváló sztahánovista szerelő. 
az egyik műhelybizoltság titkára. Allag
r.ormája 400-1 200% közölt yáliakozik. 
Legmagasabb teljesítménye 3920%. 

Ledényi Ervin 400 és 500% közötl 
tel jesít. Ceglédi Jenő és'Mester Károly 
semmiben sem marad el a két kiváló 
dolgozó mögött. 

Ezek a sztahánovislálc már Erdélyi 
Jenö elvtárs kineveltjei. Erdélvi Jenö 
keresete heti 800 Ft és l:roü Ft között 
mozog és éppen most tervezgeti, hogy 
egy kis autót fog vásárolni ma11:ának. 
amivel a munkába log bejárni és hogy 
a három gyermeknek is legyen valami 
öröme. kirándulni viszi vasárnaponkénl 
a csahídját. · 

Az:. élenjárő brigádok 400-500%-il! 
terjedő átlageredményt értek eV amit 
szintén a szalaQ'rendszernek köszönhet
nek. 

Egyetlen szakmunkást sem lehet a 
raktárak előtt ácsorogni látni, az anya• 
got az 11tolsó csavarig a stakmunkás 
rendelkezésére bocsátják. tehát minden 
előkészület megtörténik és az előkészü• 
letek után a dolgozó rendelkezésére bo
csátott szerszámmal és anvaggal az ál· 
tala teljesíthelö maximumot tudja pro• 
dukálni. 

Sr.akszervttetúnkhóz szerver.eti1eg 
tartozó összew üzemek szakszervezeti 
J:unkcionári:.-sainak meleiten ajánljuk. 
hogy sür11:ösen folytassanak tapasr.talat
cserét az 1 .  számú Autójavító NV-tal, 
mint a Gépkocsijavító NV-tal, hogy a 
tapasztalatokkal meggazdagodva tér je. 
nek \'issza fizemeikbe. ahol a munka
módszert és a tapasztalatokat sikeresen 
alkalmazva komoly termelési eredmé
nyeket tud ianak elérni 

Így készül a Forgéch-utcai telep 
a május 1-1 felaiénlésra 

A Forg6ch-utcai T eherluvar-gar6zs dolgozóinak 
önköltségcsölclr.entési alcci6ja 

A Teher.fuvar NV Forgách0utoai söket és ennek eredményeképpen a 
telepén hosszú ideig tespedt a dolgozók 60 iiZázaléka egyéni munka
munkaversenymozgalom, ami egyben versenyszer.ződést kötöl•t. a gépjár• 
azt is jelentette, hogy a s.za.kszerve- müve:reták 70 százaléka pedig bri· &etj munka egészen háttérbe szorult. gádban dolgozik.. 

Az üz.emi bizottsági ,tagok a kü- Máj\.16 1-ére a vil� dolgozóinak 
lönböző reszortokban egymást válto- legnagyobb ünnepére vállatt.a a ja· 
g,a-t.ták. Még ki sem ismerték magu· v�t.6 l'ész.leg, hogy egy teljesen roncs 
bt az egyes munk.akörökben. máris gépjárművet épít :teL A gepjármű. 
új szaktárs váltotta fel a régit. aki· vez,etók vállalták, hogy naponta 1 H. 
nek ismét hÓSSZú hetekre volt szűk- ter fu>emanyagot takarítanak meg és sége, hogy saját munkakörében ki- a hónap utolsó napján az egész hó• ismerje magát és helyesen á·t.1ogva, napbah megta:J<aritot:t üzein:.myagot tudja vinni a sza.ksz.e-rve:reti mozg,a- használják fel Ennek az akciónaJc a 
1om ráeső részét. sikere nagyarányú üz�anyag.meg• 
· Az ü. b. tagok körében Jtrele,:éJdött takarltáet jelent a váll'.1-latnak. 
a különböző funkciók betöltéséért 
.való harc. Hosszú viták, veszekedé- A gépjármüvez&tők vállalták a 
seken keresztül tárgyalták, hogy ki gépjármüveJc állapotától függően a 

motor élettartamának meghosszabbímllyen reszortot lőltsön be u üzemi tását és túlnyomó többségtik csatla· ·bizottságban. J , tly.en körütmények. között a dol- k� a 100-000 km _mozga omhoz. 
gozók úgy határoztak, hogy új lgy jaVUl az üzem termelésének 
Wlein,f bizottságqt választanak. és az munkája, az önkölteégcsökkaentési 
új 'ií. •b. tagok megválasztásánál csak m074ralmon keresztül. ha jó az ü. _b. 
a legöntuuatosabb dólgomk jöhet. munkája, ami esnie akkor lehet való
fte!t számításba- ban kifogástalan, ha az ü. ·b- tagok 

Szaktársaink nem ts csalatkoztak a muo�tudat és ideológtai 
8%_ új tiz,emi bizott&ágöan mert Ta- képzettség maga& fokán állnak é8 • a 
kács Géza elvtárs, az új ii.. b. titkár I 

do)cozók ueN!t.etét _ és bizalmát 
jól irá;,_yitja ai ö.siszes roszortfelelö- élvezik. 

Az •yagtakorékossqról 
Miért s,'11.erült hazánk . minden 

oáilalatán"fil. úgy nálunk a Fővá
rosi Villamosvasút Kő.zségi válla
lalnál is a hároméves tervet sike
resen eluégezni, illetve befejezni? 
Avagy a.z épító ötéves íerv szocia
lista célkitűzéseit hogyan lehet 
eredményesen teljesíteni? Mert 
minden törekvésünk arra irányul, 
hogy a termelés emelése mellett az 
önköltséget csökkentsük. Ennek 
többféle lehetősége van. Ezek közül 
most itt kimondottan az egyik vál
fajról beszélünk: az anyagtakaré
kosságról, - mely óriási feladat. 
de melynek helyes keresztülvitele 
fontos és megvalósítása beleillesz• 
kedik. szinte hozzánő az ötéves ter
vünk sikeres teljesítéséhez. 

Az anyagok minőségi átvételénél 
az előírásnak megfelelően és gon
dosan járjunk el, nehogy felületes 
átvétel miatt selejtes cikk gyártá
sának okozói legyünk. Raktározás
mil ügyeljünk az anyagok megfe
lelő védelméről. Rozsdásodás ellen 
védjük. Folyékony, illó anyagokat 
tartalmazó edényeket gondosan du
gaszoljuk el. A faanyag helyes tá
rolása megkiméli az anyagot a be
fiWedéstől. korhadástól. Széntáro
lásnál ügyeljünk a sz,akszerü keze
lésre, nehogy öngyulladás lépjen 
fel. Különböző fémhulladékokat úgy 
kezeljük, hogy ne keveredjenek ösz
sze. 

Az anyag útja. oándorlása álta
lában a legrövidebb legyen. A szál
lításnál ügyelni kell arra, hogy az 
anyag vagy készáru meg ne sérül
jön. pl. a tengelycsap. vagy fegy
verzet szállításoknál - mert ha itt 
baj történik - a visszaszállításon 
kívül újból munkába kell venni. 
Igen fontos az anyagméret helyes 
megválasztása s méretközel anya
gok lehető felhasználása, mert így 
a nyert hulladékanyag minimálisra 
csökkenthető. A házi szabványosítás 
is igen fontos körülmény, mert itt 
a termelési Mltségeket csökkenthet
jük. Ahol a termelési költségek 
még nagyok, otf valószíniUeg szab
ványosítással lehet azokat csökken
teni. Az ,.inyagfelhasználds helyes 
módozata igen fontos tényező: min
dig és mindenkor a meg{ e{elö és 
elöírt anyagot h znátjuk. 

Vizsgáljuk meg munkaterületcin
ket és az anyagmegtakarítás terén 
is lehet újítással és racionalizálás
sal takarékossági lehetőséget fel: 
tárni. Szerszámok helytelen haszná0 

latával is okozhatunk kárt. 
Nagy takarékosságot érhetünk el 

az aluminium és más 'anyagok ál
talános a/ka/mazásiwal jármaatkat
részeknél, kábeleknél stb. is. /gy te
kintélyes mermyiségü rezet, vasat. 
de más anyagokat is takaríthatunk 
meg. Fontos még a színesfémek 
pontos szétválasztása és a forgács 
raktárba való szállítása is. 

Csak rövid példák, de itt ált;unk 
meg! Altalában ki takarít/tat meg? 
Aki vele dolgozik. Es ki az? A do/
gozók maguk. Ugyanúgy. mint az 
időnormák teljesítése terén - te
hát a munka vonalán - az anyag
takarékosság területén is lehet és 
kell szép eredményeket elérni. 

Most országos viszonylatban üze
menként anyagnorma készítés, fel
vétel folyik. Ez az egyes m1mkákra 
felhasználandó anyagf éle és meny
nyiségek, a helyes rajzról való mé
réssel, számítással. statisztikai fel• 
vétellel való pontos megállapítása. 

Vannak vezetők, akik nem ismer
ték fel ezen felvételek szükségessé
gét, avagy Cl pillanatnyüag tényleg 
.,befektetett" pár többlet mrmkaerő
től ijedtek. meg, nem mérlegelve 
ezen munkálatok későbbi hozamát 
és országos viszonylatbanl fontos
ságát. Helytelen • . •  de ennek menni 
kell. 

Az itt efmorulottakat Pártunft ve
tette fel és amire a · Párt rámutat, 
az a helyes át, láthatjuk mindenben. 

Előre a Szovjetuniób-an tnár be
vezetett s TLáfunk is megvalósítandó 
minden , hób(Jn egy Rapot megtaka
rított anyagból - mozgalom sike
réért , . •  

Sz�nyi Ferenc 

Nat.r Jeliesedésse/ készülnek 
és munkalefa,jlin/;ísaik tú/teljesftésevel 
mmeplik május 1-ét a BilSPID_ doltotói 

A Belföldi Száll ítmányozási NV 
dolgozói április 21 -én termelési ér
tekezletet tartottak a Nyugati p. u. 
kultúrtermében. Az értekezleten há
rom osztály vezetői számortak be a 
tervév első három hónapjának ered· 
ményeiről. 

Stark Lajos elvtárs az Alt. Szállít
mányozási Osztály vezetője tnon· 
dotta el először beszámoló beszédét. 
Főként a hibákra, hiányosságokra 
mutatott rá beszédében. Utána 
Gantner István, a Feladási Osztály 
vezetője beszélt. 

Az első negyedév súlypontja -
mondotta - még csak a munkaver
seny helyes megszervezése volt. 
Komplex brigádokat alakítottunk s 
azok munkájának eredményeként ér
tünk el jelentős önköltségcsökken
tést. 1949 októberében még 3.47 Ft 
volt az önköltség, ezt ez év április 
4- i  felajánlásként 2.80 Ft-ra szorí· 
tolluk le. De a termelékenység terén 
is kb. 1 5  százalékos eredményt ér
tünk el. 

A komplex brigádok jó munkájá
nak köszönhető elsősorban ez az 
eredmény. Dicséret tehát elsősorban 
e brigádok tagjait i lleti, akik, bár 
a teljesítménybért még nem kaphat• 
ták meg. mégis szocialista öntudat· 
tal végezték a munkájukal 

Május 1-re, a nemzetközi prole
társzolidaritás nagy ünnepére. a 
Felndási Osztály felajánlja, hogy 
1950-es munkatervét október 31-ig 
befejezi. Felajánlja ezenkívül, hogy 
az önköltséget három héten belül 
újabb öt százalékkal csökkenti. 

Weisz Rudolf, a Feladási Osztály 
h. vezetője szólalt fel ezután. Rámu
tatott több hibára, hiányosságra és 
felhívta, úgy a vezetőség, mint a dol
gozók figyelmét arra, hogy ezeknek 
a h ibáknak a kiküszöbölésével ol
csóbbá és gyorsabbá lehet tenni a 
szállítást. 

Régen vajúdó problémánk 
mondotta -, hogy a szá llítási mó
dok helyességét, helyes irányba tere
lésének kérdését még mindig nem 
tudtuk megoldani .  Hiba van a leg
több NV-nál, hiba van a vasútnál 
is és a Belsped e két h ibapont között 
őrlődik Persze, nálunk is van hiba. 
Igyekszünk a hibákat kiküszöbölni, 
de azok súlyos volta miatt kénytele
lenek vagyunk a Forgalmi Föosztály, 
az ügyvezetőség és a minisztérium 
segítségét is kérni. 

Fuvareszközeink hiányossága is 
sok baj forrása, mert nem tudjuk a 
megrendelőinket a kívánt módon ki
szolg-álni. Hiáuyo�ság, hogy a for
galommal járó sok irodai munka 
annyira leköti a vezetőket, hogy 
külső szervezésre nincs idejük ele• 
gendő. 

galma duplájára emelkedett s így 
szép eredménnyel zárhatjuk le most 
az első negyedévet. A1, 1950. év első 
negyedévi tervét máris 105.9 szaza
lékkal túlteljesítettük. A mutató
számos norma bevezetése utim pe· 
dig az eddigi százalékos eredmény• 
emelkedésnél is többet remélhetünk. 
Dolgozóink a teljesítménybért ápri· 
lis ! l -ig visszamenőleg megkapják, 
ezért már most is úgy vehetik, hog) 
teljesítménybérért dolgoznak. 

Ertelmiségi dolgozóink április 4-i 
felajánlásukat túlteljesítették és je
lenleg nincs restanc:ájuk. 

Május 1 - i  felajánlásként termelé
sünket emeljük s az önköltséget i 
tovább csökkentjük. Fizikai munka 
vál lal5ink ielajánlják, hogy az alka l ·  
mazoll normát 2 5  százalékkal tú i 
teljesítik. ,4 Leadási Osztály együt 
iese!l vállai ja. hogy az elsó negye• ' ·  
évben elért 105.9 százalékos túlte_lj 
sitményt a második negyedévben 
150 százalékra emeli, az év végéig. 
december ,91-ig pedig 200 százalé/lO, 
túlteljesítést ér el 

De, hogy ez elérhető legyen, .kér 
jük a Vezetőséget, hogy az év elejér
ígérl négy drb hosszúrakterületű ko 
csit minél előbb szerezze meg a szá· 
munkra, mert az üres rekeszek, Iá· 
dák, göngyölelek rendes hoss-zúság, 
kocsikon való sz.állítása a legtöbb 
esetben ráiizetéssel jár. 

Balog Erzsébet elvtárs, párttitkár 
felszólalásában örömét fejezte ki a 
jelentésekben felsorolt szép ered1t1é 
nyekért. Hangsú lyozta, hogy ezt az 
eredmén� ·a iizikai munkások olyan 
körülmények között érték el;aniikor 
a teljesitménybér még nem volt be
vezetve. Ez az eredmény tehát ljZI 
mutatja, hogy a Belsped dolgozríi 
megértették az idők szavát és becsű· 
letesen dolgoztak. 

Ezután a „Közlekedés"-ben IJ)eg
jelent cikkel íogla lkozott, amelynek 
támadó éle volt Földeálu Perenc vál
la lati normakészítő ellen. Bejelen
tette, hogy Földeáki Ferenc jó mun
kát végez a vá llalat érdekében és a 
cikk, jóhiszemű, de látszatból kitu 
duló téves -információ alapján író
dott. A mutatószámos norma· ljeve
zetésének ugyanis techrtikai � fel
halmozódott adminisztrációs nehéz
st>gekből származó akadályaí van
nak s ezért túlzás volna Földeákil 
akadékoskodással vádolni, amikor ő 
végzi ezen a téren a lt>gnehezebb 
munkát. A dolgozókat �em éri káro
sodás, mert a teljesítménybért visz
szamenöleg megkapják. 

Több dolgozó felszóla lt még, de 
inkább csak kisebb jelenlőségil sé
relmekkel, hibákkal foglalkoztak. 
amelyek szervezési hiányosságokbó 
adódtak. Csak Sarlós. László elvtár� 
mutatott rá felszólalásában a gyűlé' 
előkészítésének h iányosságaira. /\ 
népneveló"k - mondotta - nt:IIJ ih •  
íor_málták kellően a dolgozókát, 
ezert nem tudták, fölkészül tség hiá-

A Feladási Osztály munkája szo• nyában, a felvetődött tervkérdések
rosan összefügg a vidéki kirendelt- , 

hez hozzászólni. 
ségek munkájával. Fontos volna, _______ 

· 

hogy ál landóan kapjunk jelentést, 
kimutatást a munkájukról, ,mert a 
forgalmi emelkedések és kiesések 
grafikonjának alapján a kirendelt
ségek munkáját, tevékenységét fo. 
kozni, irányítani tudnánk. 

Ezután Tamás Jenő elvtárs ismer· 
tette a Leadási Osztály munkáját. 
1 949 október l -én - mondotta - 24 
fizikai munkással kezdtük meg a 
munkát. Az 6szi csücsforgalmat 
még nehéz volt lebonyolítani az al· 
kalmi munkások igénybevételével. 
De rövid idő alatt sikerült jó szak
munkásokat nevelnünk s így jelen
tősen csökkentettük az önköltséget. 

November l -től' a dara�áru for-

Jugoszlávia munkásai 
a Tito-klikk ellen 

Jugoszlávia népeinek a Tito-klikk ellen mindinkább erősödő harcáról számol be a „Szocialista JuYoszáviá. rrt" cfmű lapban Aszim Alihodzsics 
Százezrek szöknek meg Titóék üzemeiből és bányáiból. Csupán S7.erbiiiban az elmúlt év t!z h6napja :ilatt 628.000 munká�ból 430-000 -si:ö. költ meg munkahely�öl. 
Jugoszlávia fasiszta vezetői belát· ták, hogy a: munkásak egyhelyben tartására nem segít a gestapó tet'ror sem. Most rendeletet a:dtak ki a munkaerő ,,stabilizációjáról''. 
E rendelkezés értelmében a inun• kásokna.k külön. szerződést ikeli � 

niök fuiemükkel. 

Előre, a Magyar Dolgozók Pá rt·jának vezetésével, ötéves :·ervünk megvalósításáért, 
a békefroot mauarországi � ka•k megs._dít�sáért, a szocializmus építéséért!. ( .  
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A D NYBV versenyre hívta 
a .  MÁ VOT és a BHÉVET 

Elvtár5ak! l(artársak! A Magyar Al
lamvasútak mátészalkai f lítőház, állo
más, vontatási és forgalmi dolgozói, va. 
!amint a Budapesti Hel}�érdekú Va�út 
{BHEV) fűtőház és állomás vontatási 
é& fc,rgalmi do!gozóll 

Mi; a Oebrecen-Nylrbátori Vasút 
vontatási és forgalmi dolgozói nyilvá-

no� formában szociaMsta munkaver
s�nyre hívunk ki benneteket a 6, szabad 
május 1 .  mélto megiinneplésére, vala• 
mint n ötéves népgazdasági tervünk 
si�eres befejezése és sza.,_lalista állam
formánk m�löbbi m�alósilá511 érdeké
ben. A vers@nv ' időtartama 1950 május 
1 -tól július 31 -ig, 3 hónapon keresztül 
tart 

A vonfafási verseny feltételei a következők : 
1, l.eq•lább eqy n'10%donyvezet<lnek vaqy f.Ci«inek a. törvt§nyes feltételek alap� J�n a meqUszteld „sztahi\nov1sta" cm elny.,,-ése, \ 2 • .c\z 500-u mozqalomban való részvétel, leqalább két mozdonnyal, úqyt,oqy cqy mozdony napi telJ•�ftése leqkeveaebb :uo kn, leqyen. A tolatási <>r,kra óránkent 7 km-t fiqyelembe kell venni. 3. Tehervon.atoknál a monotrftnd fUQ• qe:ékben a rendelkezéara állo sorozatú mozdonyra meqállapltott terhelés 1 S%-os szeméJyvon.?toknát a törzsszerelvé:,y sú: lyának I OO'ro-o& túlteljesltése amennyiben ele<;end6 szállit.Ando eleqy 411 rendelkHfsre, 

.4 Az 411omások kl!zl!tlf menetldl! J 00'%•0S kltelj.:sltése, túlterh•i.s ••etén 1s. v•t.ammt ,1 qépkezelóillomjzot<on a <Jép kezelés! ldej6nek �iqorú be!Al�sa. S. A telJeslt.tt •leqytona,a km "'ennylojqe llgy, hoqy a fl'.ltliház qépelnel< ilnz• t•IJesftmdnye elosztandó a teljesítményt )1'1Qzö Qépek szamával, 
6. Az Uzemanyaqok, v„tamJnt a szabványszén 1 0%-ának meqt.Akarltisa. 7. Az eleqytoni,ánal< hilomiteronkintl szállltásra felhasznált szabványsun el, érhetl! loqklsebb mennylséQTe való csl!kkentése, 
8. Az 1 950 1nálus 1 �n k!lzleked6 von&• tok c;épelnek dlszltési versenye, 

A versenyt a következő pontok alapján 
kell kiértékelni : 

f.-n4!, Amennyiben valamely mozdonyvozet�, vaqy f0t6 meqszerzf a .,sztahinovJsta" cfmet. úqy a m�sEerzés ldópontjától a v„rseny bofeJezbflq 1100 pontot kell az l l let:6, 111, az. i l fet<Sk r• stfre havonta a szerzett pontokhoz hozzáadni. 
2.-nlil: Ha a qép teljesíti u el61rt 250 km-t napo,.,ta. uqy a fűt6hhc teljesltm6-ny6hez esetenként 25 pontot és minden fe�"!

d
t,;'t•IJesltisHrt tov,bbl 1 pontot 

„ 3.-nál: Tehervonatok„ál a Me„etr..,d tucx;c"kb<tn meqillapftott toMnah•"rlq 1 pontot, a blltelJesitésért toa,nánként és 50 km-ként 2 pontot kell ada,I, Sze.,,.ly, vonatokn.if a törzsszerelvény tov4bbftán ... i.n 50 km-ként 1 pontot. bllterh._ lés esetén 5 tonnánké"t további 1 pontot kell "dni. Személyvon„tokn41 túlterheléenek teklntend6 a törzuzerelv6nyen ki• �e:e
l
���thoz adott ar6sltés, val"mint 

4.-nál: A m•netld&..k mind"" si:, k,....n 6t való betartilsUrt 1 pontot. túl terhelbsel való közlekedésnél 2 pontot kel l  adni, A bllterhelásre von„tkoz�n az 

o14'z6 3.  oont rendelk•�k. Uov a 3., n,lnt " 4 DOntnál minden m�ezdett 51:1 km ec:,�4znek teklntend6. A kezelési idl! ,nec:,rl!vldltéséért 2 oercenként 1 oont adandó. 5.•n'1: f�inden telJesltett 1 fi eleqyt.,.,na km-ért I poi,tc>t, a túltelJe.sltett o leqytonna km-ekért 10 eleqytonna km-ként S pol'ltot kell adni. 
6,-n.tl:_ Az oz.,...nyaqokt\,;il, valaMl"t • sz.abvanya.zé"nil az előírt 1t%-oa ft'leQ-IAlkarltásii:, száza léko,,ké"t 2 po"tot. • 1e%-on fel UII meqtakarltásél't száHl6• konke"t 5 pontot kell adni. 7.-nal Ml„doa, olya„ eqy eleqyton"a kM'1 utÁn, mely a meqszabjsnAI kevesobb szabványszéftftef lett tov,bbitva, min-�:� :.':i';,1'."karltott szúalékért 1 pontot 
8.-nal: A má/us 1 -1 dlszit-ésl wrseny els6 helyz.itle 50, a "'ásodik helyezett!• 30 pontot kap mijus honapban. A kiértékelés Itt uqy tl!rténlk. hoqy a diszltésl versenyben résztvett Q6pekr61 1950 m,. Jus 1 5-la be:áróal't a klérlókelésl blzott-5'ahoz fénYkéo kUldend6 be. melyen a mozdony sorozata és sz,ma jól 1-itható. 

A. forgalmi verseny feltételei a következők: 
arl��=�-,., kltelJesltése Húalék vonalukat olthagvják. . 

2. Vonatok uázalélcoo k lhaszn",sa· A verseny kiértékelését eln' vee'l'es. öt 
3. T61atásl eqy�id6 klteljeoltése tec;y tagból álló. subadon választolt MAV-koe&lra •s6 tolat.isi idl!). D�YBV ·a t BH"' ,4, Veqyes, személy- ,s tehervonatok-

' • 1 e ve c.V-DKYBV. bi-'::! kezek! ú klrakónélkUII közlekedt• 
zo

��
ág

a 
vé

��:·vás napjától versen\·ben u!;, N1inkafeqyelem talJea n,eqszlljrdl· érezzük ma;:unkat. a k;hivottakr;i a ver-
Azon mozdonyvezetök és !ütök akik 

senyfeltételek eliogad.ása napjától érvé-
llletékte_!e�ü( (valótlan bejegyzés.'önké· nyes�k. 

. . . . nyes kl1av1tas) szereztek versenyp0nlol Elore • sr.oe1aliunus 111Jelóbbi melf, 
minden megs.terzett versenypont uun' valósításáértl 
{Illetéktelen versenypont után) 50-50 
p::,nto_t kell vonni, továbbá 20 pontot le 

1 kell vonni azon mozdonyvezetők és fű-
tők .":'ersenyponl jaiból, akik szén, vagy vlzh1any miatt fef..-ve marai!nak, il!etve 

l(ósa L�Jos sk. 
párttitl.:ár. 

Kiss Jenó sk. 
a vontat,hi do:gozók 

részéröl. 

Gépiárművezetők versenyben 
az önköltségcsökkentésért 

. Rieger La;os elvtárs, az Autó- , korlatilag fog;a felhasználni és 10 faxt NV motormúhely művezetője százalékkal csőkkenti az önköttsénem régen munkaversenyre hívta ki get. 
a �épjár_":újavító ilzemek összes Wrbánszki Ferenc 15 százalékkal ntuve_ zetotf. . kíván1·a csökkenteni az anyagvas·· a·r-R1eger elotár� lúhír.>ás�� 4 T,e• lást olµmódon, hogy a szükséges herfq.�ar '!V . uzemvezetomek . ti�l- a!lyagot a mültely k�szíti el és a nyom? többse�e . elf aga.dt:_1. Sik�s ll. h(iromhó11apos munkatervet két Oszkar a gumunu/iely muvezctó1e és fél hól!Llp 'lllait befeiezi.k a , kövefkez�k1;t vállalta Rieger elv- f'ülle'r Lajos, Mató Béta: Mora-tars vallala�a�al .szembfn: , , vánszki Nándor, Hidvégi János, Ko-!, A r�z�ikoltsegek 10 szazalekos vtícs Gyula miivezet6k vállalták a csokkent_ese_t. • • . rezsiköltségek 20 ·százalékos csök-2. A Jav!tott es f�tozoft ll,_Ulffc?b- kentését, f1 ,rn1hely dolflozóinak 90 roncsok elettartamanak novelese, százalékát egyéni mimkauersenybe mely a lefutott km-ek emelkedésé- állítják. 
vet kell, hogy megmutatkozzon. . . . • 

3. A mú_hcly dolgozóinak 70 szá- �1�11� Karolt{ 10 SZ�Z<flekk�l 
zalékáf egyéni uersenybe szervezi, cs�kenti a.z, an!f<IflfPl/µzs?_tuI/ast e_s 
valamint a múhe(qhez tartozó szel- mu�elye m�n�en dolgozo1a 200 sza-
lemi dolgozók 100 százalékát - is zalckot _tel1es�t. .. 
egyéni versenybe szerve;ti. Horvath Sandor mdv�zeto �ál-

4. 200 százaléktm felúl egl{ f/5, a lalta, hogy_ az akkumulátorok etet
többiek 180 százalékon fúl fognak tartamát az eddigi 6 hónapró( 10 
teljesíteni. . hón1;pr� _növeli minőségi munkáva�. 

5. A múhefl{ben a közössél(i. tovabba a munkafegyelmet megszi
munka • szellemét fokozva. a munka- lárdílja. 

fegyelmet a legmag,1sabbra fogják Teiszler Ferenc m1foezetö minden 
emelni. dolgozót egyeni mun!zaversen!{be 

6. A selejtes munkát a mílhely, 5..zer�ez .. 15 szimilékkal �sökke1;ti a! 
ben teljesen kiküszöbölik. onkattse;ret, mtlhelqe 200 szazale, 

Koós Rudolf miívetetó vállalta, kos brif(ádia iouább emeli teljesít
hogy régen tervneft újításait gya- ményét. 

Mártirtahak� Az. e>rszóg. /egjobbj�i nyo-;,.aban 
ApriHs 23-án sűrű sorokban eyüle-

d • .11 keztek a közlekedési dcle-ozólc, hogy 
• a Szege , v, amosvasut leróják '1�1ájukat mártírjaink • iránt, • 

11ldk a legerágábbát, a"l'. életüket ad• 

J 
, "h / , k d J 

, • 
tak a marxi-lenini eszmékért. QVtf6mu e yene O gozot 

A telephelyek kosr.orúthozó küldött- · • 
ségei egvsé�es zárt sorokban jöttek, · T. S�rkesziti6ég! • an:ukot1 látszik u ' elhatározott aka
rat, hbgy siabadságunkat, 1üggetlen- Jav!l6ff\Ohelyünk dolgozói köriil egy. 
ségünket megvédik a:r. imperialisiák no többen megérHlc Pártunk icá'nymu
gaz támadásai ellen. tatását és a �!adataik jelentőségét az 

öté\•os tervünk végrehajtásában. Addig A dolgozók sorai között !el tűnik a míll ezelött pl. a Sztilini-müs-zak alatt honYédség fegyelmezett, öntudaio&, ez 1 �t6 késr:sét!: csak eg;v napra Prolől duzzado lövészszaka�a. kotlálp�dott, maga . a felaj:ínlott 
Az ünnepélyen megjelentek ellepik munka nem konkrét, tehát �zámokban 

a Vilma királynő-utat, mikor a Hirn- nem kHejezhelő volt, ezzel �temben a' 
nusz és a munkásgyástdal elhan�- Pártunk .Központi Bizottsága határo
zása. után FÓldvári Aladár lótitkur zatának, megvítaliisa óta műhely-önk-
tartolla meg emlékbeszédét. ben forradalmi változá4, állbtl .be. 

,.MártiThőseinkröl szakszervezetünk Időközben megtartott terv- és mµ-
veutősée-e • büszkén emlékezik meg heJyértekezieten maiuk • dolirczcik 
mindig, rnel"l hős szellemük, melyhez mutattak rá termelésünk hiárl)OSSá
eröt a Pártból merítettek. ttt él kö- gair� és ein ben meghatározták a kö
zöttünk• és minden evbeh eljön ezen velendő utat is. Ennek alapíán stüle
emlékműhöz leróni tiszt�lttét és hálá- tejl m� a műszaki értelmiség bevo
ját a dolgozó magyar nép, akik mar• násával a komplex-brigád, Az április 
tírJaink nyomdokában és szellemében. havi munka\ erseny eredményei ennek 
Pártunk \'e&etésével  folytatják' a har- uellemében már arról lariuskodnak, 

eot a szceializmns m�lósftásáért, hogy mühelyiink dolgozói á�érlek a 
t •zocialízmus lelépitésének kommunista melyért ök a legdrágábbat, az éle ü- módsrereire. A:i: április 4-1 eredménye-ket adták. kel dolgozóink lelkes, felajánlással to. 

Azt, hogy· ma már Magyarországon vábbfeileszlii<, ij?yekeznek a teljes!tmelZ tudjuk valósítani, amié!'! ók Is ményeket nemcsak megtarlani, hanem 
küzdöttek, hogy ma már ez az állam lovabblejleszteni. Fel lendült az újító· 
a dolgozó nép állama; hogy ma már mozizalom is, melynek klfejlöd� 
ötéves népgazdasági tervünkkel rálép- ,\kadályozta a régi igazgatóságunk 
tünk a szocia lizmus építésének útjára, bürokra\ikus kezelése. Jgy jón�hány 
hegy -ma már mindjobban felstámoló- 1949. évben benyujtott újítási javasla. 
ban van az ember ember által való tot csak néhány napja értékelt ki az 
kizsákmányolá6a, azt elrosoiban i� Illetéke" sz.akminis2;térium kiküldöttje. 
1111iY felszabaditónknak, a Szovjet
uniónak és annak bölcs vezetőjének, 
Sztálin elvtársnak köszönhetjük." 

Majd kihangsúlyozta a magyar dol
gozók hatalmas eredményeit. Felhívta 
a dolgozókat a békeszavazásbaa való 
ré.nvételre. 

.,Mi pedig fogadjuk mei Lentn ta
nítását, hogy népünk ügyéért szenve
délyesen és következetesen küzdjünk 
és ne kímaljük eroinkel a béke me�
védése érdekében " 

Eredményeinket vizsiáll'a. 111eg�lla
pitha!juk, hogy úji!ómozga)munk ki
bontakoz.ása azért járt sikerrel. mert 
PArtnnk és Szakszervezetünk útmuta
tása mellett a músuki vezetés össze
haniiolta munkáját és megteremtették 
a storos kapcaolatot a fizikai és s:r.el
lemi doli:oz.ók közölt. Ennek erednlé
nyeképen uülefl!tt meg dolgozóink fe. 
jében az a szám0s újítási ierv, mely-
1�1 részben me�könr.vítették �1:l!'ké-

1 jukat, de_ amellett nagyban hozza}arul-

tele a. -ázocializmus építéséhez. Ma 
•zamsztrüleg- vizsgáljuk, meg �redmé. 
n}"elnk� megállapilhatjul<. hogy•.m;g 
a hároméves terv időszaka alatt 16 
újítási iayas!atot nvuitottak be dolio
zóinlo., melvnek. megtakarítási összei� 
egvüttvéve 24.000.- Ft, a kiosztott j1:
talmak összege pedig 2800."- Iorinl'll 
�sz ki, ezzel szemben az ötéves len· 
rl�(t negyedévében 3 újítási javaslatot 
nyujtotla.k be dolgozójnk, . melynek 
megtakarhási összege 16 OOO.- forint. 
A jóvúbagyolt és a legközelebbi ter
me-lrs.i érlé)cezleten kifizetésre kerülö 
jutalom összege 1400.- forintot te·z 
kJ, megállapíthatjuk azt a dön'lő vai
tozást, ami üzemünk politikai és gaz
dasági életében végigment. 

Ujílóink közül különösképpen kiemel
kedik Bánkuti Albin élmunkás, több. 
szprös újltó, aki országos jelentöségü 
\Íjitásával . a vjllamos motorok élettar
tamát jelentösen megnö.-elte. Ujítá. 
sáért !300.- forint juta1mat •ka,pott. 
Juhász Jsll'án müvezetö. aki szintén 
többszörös újító, a pályaépítés terüle. 
!én benyujtott újilási javaslatai alap· 
ján jelentős mennyiségü sínanyagol 
takarított. meg új eljárás.ú hegesdési 
módsierével, azért ót .805.- forinttal 
julalm;izták. Emlf�sre méltó még 
Sata András üzemkovács, löhbszörös 
újító, ' Varga Sándor eszlergály� és 
Beznoszka Rezső fényező, akik újftá
saikkal nagyban kozzáiárultak a mul). 
ka termelékenységének emeléséhez. 

Ujitóink lendületes munkájának n� 
mán május 1 -ére javitómühelyünk do!. 
goroi újabb jelentős felajánlásokat tet
tek, hogy ezzel is bebizonyítsák hű
ségüket és táll'lorithataUan sztfetetü
ket Pártunk és annak nagy vezire, 
Rákosi Mátyás e-1\'társ iránl 

Elvtársi üdvözlettel: 

. Tiszai Ferenc s. k. 
Szegedi Villamosvasúl" · 

Majd Szerényi Sándcr el-vtárs. a 
Fővárosi Vlllamosvas-út KV Párlbiz<ltt
ságának titkára tarto\l nagyhatású 
besu!det, melyben hangsúlyozta: 

,,Most, amikor újólag szeretett elv
társainkra emlékezünk, mint népünk 
legjobb. fiaira, osztálylársainkra mint 
harcos elvtársakra, akik propagani!is
tái volt2k a magyar nép boldoiabb 

Győri lóz,sef oktató le/ajánlásként tankönyvet írt 
· az Autóműszaki Intézet l,a//gatói számára 

jövendőjének. 
Mártírjaink harca nem vcl l .  hiaba

való, mert elért sikereink. mely�t bár 
ök nem értek meg, amrert ók harcol
tak, a Szovjetunió segítségével, né
pünk hósi harcával, megvalósulna1' a 
gzocial!zmusban. 

Ma is az imperialisták demokraták
nak álc.izva magukat, a fasisdákhoz 
hasonlóan, üldözik a kommunistákat, 
rágalmaizák a Szovjetuniót, ismét há
i)arúra uszítanak. 

Gyóri József, az Állami Autómü
uaki lntézf!t oktatója, l!Ll/!l!jcle11tó
ségú múszaki tankönyvet írt. A tan
könyv anyaga a ketlö- és négyütemú 
1<yorsjánatú Di.esel-motorok sz�r
kezetfanát és mílködését, vtf/amint a 
Bosch-pumpák mílködését és fokok
ra. kö/)cen/jr, ea{ó beosztását tar
talmazza. A ltönyri anqagában fo1<
lalkozik az író_a szereléseknél szüli
séges számításokkal, a repülőgép
Diesel-moforok ismertetésével, a kü
lön/epe s ké/11femú Diesel-moforok. a 
hajózásnál haszr.w./ato,s jobbM-/ralra 
forduló Diese/-matorok mt'ilrodésével 
és szerkezettanával. 

dig elméleti kérdésekben hasznos 
tanácsokkal segít az író. A könyo 
tananyaga meg/ e/el az alapfokú, 
középfokú és felsőfokú tanfolyamok 
anyagának. 

Győri efotárs - felszabadulá
sunk 5. ét•fordulója alkalmából -
az Allami A11tómúszaki Intézet ré
szére ajánlotta fel könyvét. 

Győri Jó� elvtárs példaképe a 
pedagógiai muf/.kát nem foglalko
zásnak, hanem hivatásnak tekintő 
oktatóknak. 

Sztrájkolnak 
az amerikai Chrysler-lllÚvek 

munkásai 

Azcnban ma a. Szovjetunió segílsé, 
gé\'ol, népünk h�rcának szen·ezíijc a 
Magyar Dolgozók Pártja, élén Rákosi 
�lvtárs vezetésével, már megteremtet
tiik annak feltételeit, hogy megvédjük 
magunkat a haláltól, az élet számára. 
Mtgvédjük ha11ánk függetlem,égét, né
pünk szabadságát, épitő békénket. 

Es aki valóban szereli nér.ét, tisz
lr,li uokat, akik drága életü"et adták 
•zabadságunkérl, azok valamennyien 
azon lesznek,· hogy a „MeiVédjük a 
BPkét" mozgalomban, Rákcsí -:lvtirsat 
követve, felsoral(oznak a magyar dol
gos millió)<, a hábonís uszítók ellen! 

A fehérf ém-, ólombro�- és alu
miniurncsa.págyak összetétele, fe,. 
;eszludése és ezeknek megmunká
lása is teljes részletességgel szere
pt:l a könyvben. 

Győri eltJlárs ismerteti az összes 
Dieselémotoroknál előforduló tium· 
anyagol/. olajok, és akkum11ltitorok 
kezelését és azok használatát. 

A Ch�1ler•m�vek munk&sá!la. 
.közel 3 hónapja sztrájkban áll. Az 
AFP jelentése s:zermt a. munJcált4. 
tók most újabb a.já.nlafot tettek. & 
uaknervezet képviselöinek. 

h11rcban." 
A inártirok hozzálartczói nevében 

Pirok Gyuláné elvtársnö tett fogadal
mat 

,,Ha az ameriltat· imperialisták meg
támadnák az egyre eró�ödö világbéke 
táborát, itt jelentjük- ki �zámukra ezen 
11 helyen, hogy a hós szovjet asszo
nyok példáján haladva, s,c-kao leszünk, 
akik a fériiak)(al egyiilt harcolva meg
védjük hadnk lügg�ltensé�t. szabad
ságunkat és amlért i;zerttteink életü
ket adták, az éjlülő. szocializmust." 

A tankönyr, színe$sé tételét és 
kö1111yen ér-thetőságét különböZÍ! táb
/ÓZ'(lf0k é� egy �zilön, ábrákkal el
látott k�ps9rozat szolgálja. 

Nagy ie/entósége a múnek még 
az i$, hogy hasonló s2<11t./eónyv ma
gyarul eddig nem jelent m�g. A 
tanulókat, surelákét és múveze
táke{ _ mir{d gyakorlati, mind pe-

A Uépkoc�gyári munkások n4k
azel"tlezeti vezetói azonban vi.,si:a,� 
1áa..1ították az Igazgatóság java,• 
la.tát, 

A Magy�r Közlekedési AlkaJmnottalc 
Sz3kszernietfock nyugdíjas tagjai má• 
jµ,.; 7-!n d. e. 10 órakor a szakszervezet 
htlyiscgeben (Vt. ker., Vilma királyne• 
ét 22) összejövetelt tartanak. 

A vezetősér 

Az ünnepi beszédek utál) megkezdő
dött az emlékmű megkoszorúz�s-a. A 
Magyar Dolgo�ók Pártja FVl(V szer
vezetének koszorúja ut�n a Stakszer
vezet. a .-401-402-es bünteiőszázad 
életben maradt tagjainak kcsrorúi 
után a többi tömegszervezetek koszo

& MtlZ��u S%EAVl!ZEn OOLGOZOIIIAI\ � ... vstG!S LAPJA 
rc5nerkeszt0! 

GAS1"AR $ANDOR rúi következ:lelc, 01elyeknek vörös virá
gai elbo.rí\ottál{ , az .emlék,nú talpaza• 
tál .  

Maj4 lisztele!adás köve.tkezett . a z  
em[ékmil efőtt 

. - - . . . 

A MirtírjaJhk · emlél<ére rendentt 
emWcüme'pflyre küldött koszor'úkért 
szakszervezetünk közpoofi vu,dosén 
ezút'?" mond k.ö�öóetef 

,,,. C\'asuta9 Stak,z:ervezet't 
l'ele1'5s s"'rkes,;16, ,t1LDVARI Al.ADA.11 Kl5zlekedésl All<alm. Szak•z.l Su.lánal 9,:erkes,:t.Ok:: TOTH 8,:L.A 1GépJarm(lvezetl5k Szal<s,:.), IVAN MIKl.0S 

SJ!Alllt6muhJc4S01< S""'k�Z.J. l'E;RZSIGAN l.ASZLO {H&Jóa Szataz.) • • . .. Surk�•tl � • kladb�rt fejel§a: 
SZELECS&NYI IS1VAN 

., 

t..a11tuJ.eJdone,! Ma,:rar lt6Efekedés1 Dolgozok Sulcuervezete - Szerkes�S<!a . és ldadóblvatal: Budapc,s't, VI., Munllacsy MthAly-u. UI . ...:. -rei.; i:!4-893. 126-45:1. ,4 Szikra lapayomda NV Budapest. VIIL. IIOkk SzllArd-u, 4. 
Pelelős ft)'Ol!ldavezetO: POVAltNY• Jl!lNO :. 

Magyar Dolgozók! Bélyegezzétek •háb�tús bűnösnek ·az a'tomfegyver első alkalmazóit! 
Békebizottságok szervezésével szélesítsük és· erösítsüf.a bék�ért küz_dó magyar nép táborát! ... .  
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VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

Éljen 

a Szak szervezeti Világszövetség, 

a béketábor szilárd támasza ! 

1 950 május 15. 

Dar�os Udvözlettel köszöntjük 

öt világrész nyolcvanmillió szervezett dolgozóját képviselő 

Szakszervezeti Világszövetség budapesti tanácskozását 
M ájus 1 0-én ünnepélyes kere

tek közölt nyitották meg a 
Szakszervezeti \'i lágszövetség bu
dapesti tanácskozásail 

A május 1 0-lől 1 3- ig tartó négy
napos tanácskozáson a Vas- és 
Fémipari, Texti l ipari, Bőripari, 
Bánya ipari, Közlekedési, Epítő-
ipari, Élelmiszcripari és Vegyiipari 
Dolgozók, valam int a Hajósok, 
Dokkmunkások, Ha '.ászok és Kikö
tői Dol�ozók, a Pedagógusok, a 
Posta, Telefon és Rádió Dolgozói
nak, végiil a Mező- és Erdőgazda
s:',-gi Do]gnzók Szakszervezeteinek 
i\emze!közi Szövetségei elnökei, 
titkárai és ale lnökei tartják együt
tes megbesz ,Jésüket a tizenkét 
Nemzetközi Szövetséghez tartozó 
szakszervezetek mintegy 45 mi l l iós, 
tagsága képviseletében. 

A magyar közlekedés 220.000 
szen-ezett dolgozoja l-larcos üdvöz
lettel köszi',n\ i  az öt világrész közel 
nyo!cvanrn i l iió szervneit dolgozó
jának kfpvheliíil, a nemzetkózi 
szakszcrvez�ti mozo-a!om vezetőit, 
akjk a tanácsko:ásra eljöttek 
Budapestre. 

A Szakszervezdi Vi lágszövetség 
Végrehajtó Bizottsága ü léssz2ká
nak napi rendjén a nemzetközi 
munkásmozga lom legdöntőbb kér
dései szerepelnek• E tanúcskozá
sok nagymértékben járulnak hozzá 
ahhoz, hogy megszilárdilsuk a 
nemzeti,;özi szakszervezeti egységet 
és clő,;cgítsük a Szovjetunió ve
zette béketábor harcát. 

Forró lelkescdé5scl köszöntjük a 
tanácskozáso!con niszlvevő dicsűs:!
gcs szovjet nép huszonnyolcmi l lió 
szervezett dolgozó szakszerveze!eit 
képvlselő küldötteket, a nemzetközi 
szakszen·eze!i mozgalom élcsapatá
nak képviselőit. 

Testvéri melegsfggcl kCszöntjük 
a hatalmas J"ínai Nép!(üziársaság 
és a velünk együtt szoc;alizmust 
építő népi demokráciák küldötteit, 
a kapitalista és gyarmati elnyo
má�- alatt sz�11 vedő, dc hősies 
felszab<lditó lid rcokat vívó népek 
képviselőit, az öl vi lágrészből ha
zánkba érkezett demokrat ikus  
szakszervezetek "küldötteit, akik va
lamennyien a dolgozó százmi l l iók 
harcos üdvözletét h ozták magukkal, 

A !ii; egy esz!en-Jő telt c l  az-
. óla, hogy az amerika: impe-

nalizrnus szakszervezeti ügyöökei 
és az uszályukhoz tartozó jobb
oldali szakszervezeti vezetők -
az Egyesült Allamok és Angl ia 
szakszervezeti vezetöi - kiléptek 
a Világszövets�gből, miután meg
győződtek a �ról, hogy a munkás
osztály egvségének megbontására 
irányuló kísérleteik csődöt mondtak, 
A nemzetközi reakció hiába Építette 
számításait arrn. hogy Deakin, 
Carev és c:nkostársaik ki\'onul.;sa 
rnegsemmis, tő csapúst jelent majd 
a Szakszervezeti Világszövetségre. 
E remények szappanbuborékként 
váltak semmivé. 

A Szakszervezeti Vi lágszövetség 

nem gyengült, hanem jelentékenyen , bizonyítéka mindenekelőtt a nem
megerűsödött. Erre legjobb példa, zetközi szakmai tagozatok megala
az, hogy a milánói kongresszus óta , kításának sikere. Az elmult év ta
tagjainak számát hetvenegymill ió- • va�zától a mai napig tizenkét nem
ról hetvennyolcmi l l ió fölé emélle1 zetközi szakmai szövetség a lakult 
és az  Egyesü lt Allamok, Kanada, meg. 
Ausztr�l ia ,  Uj-Zélan? és más orsz.í- A mil ánói kongreszus óta a Szakgo� egesz sor h?.1�do ��aks�erveze�e· _szervezeti Vi lágszövetség a világ csa dakozolt a \ i l?gszovetseghez esi -békeszerető dolgozóit összefogó haszakmai tagozalailwz. ta lmas béketábor egyik erős tömeg-

Ha a Vi lágszövetség munkájáf szervezete lelt. A \' i lágszövetség ja
vesszük kiértékelés alá ,  meg kel l  á ! -· vaslatára tartották meg a vi lág 
lapítanunk, hogy a mi lánói kon- minden országában az október 2-i 
gre:sszus óta számottevő eredményt bc-kcnapokat hatalmas tömegtíinteté
mutathat fel a C:o'gozók érdekeinek- sc-kkel, népgyülésekkel és békesza,·a
mcgvédése, a béke és a szakszer- •zásokkal. 
vezeti szabadsúgJogok biztosítása, . , • . 
édekében. Ennek jelentősége külö- A Vd��szovetseg most bekap-
nösen akkor domborodik ki, ha nem cso,odott abba a mozga-
tévcsszük szemelől azt a tényt, hogyj lomba, a1;1ely �l�íriiso_kat gy�ij� a 
a reakció elnyomja a munkásosz-' stockholm1 felh1vas �am?gatasa�a 
tá ly törekvéseit és az új vi lághá- a_z -�ton:fegyver hala'1ékta.ian,. �-eh!.
horúboz vezető utat (igy akarja sza- tasaert e� az  ato!11fegyv_ert �lson�_k 
baddá tenni, hogy áttér a munkás- a l_�al !nazo l_m;�a;1y haborus. bu
mozgalom e:t'prásának fasiszta noss� nxi l_van i_tasae!t. � ?ZaKszer
mód,z�reire. Semmisem biznnyítöbb wzeti \ i lag,zo�ets�g- bekevel k�p
erejíi erre, mint az Egyesü l t  Al la- c�olatos „munk,�s�agan_ak m_egv_1�
mokban Franciaorszáoban és tasa a \ egrelwito B1zottsag ule
Olaszor�iágban jóváhag��t t  mun- • sén _ k�tségkívü !  na!;)'. �értékb;n 
kásellenes !örvények. a szakszerve- hozzaJarul . n:a�d _ a_ bekelront meg 
zctek iildözése, a véres leszámolás nagyobb akt1v1zalasahoz. 
ez _orsz.íg_o_k, _továbbá_ _ ' igérja és Ugyancsak hatalmas sikereket 
Ind_!a sz!raJkolo munkasa1val es ye-, ért el a Szakszervezeti Vi !ágszözetrnkkel. 

A gazdasági válság is különö
sen súlyos csapásokat mér a dolgo
zókra, elsiísorban a gyarmati és 
wggő orszúgokban, ahol éhínség 
é; munkanélküliség dühöng, kény
szermunka és faji megkülönböztetés 
uralkodik. A kommunista pártok 
mellett a Szakszervezeti \'ilág
szövetsfg is határozottan és köveikc• 
zctesen véde:máe kel a kapital ista 
és gyarma!i országok dolgozói
nak. Az ENSZ Gazdasági és 
Szoci ál is Tan.ícs::ii elé egész sor 
olyan könte!ést és javaslatot ter
jesztelt, amelyek a dolgozók gazda
sági helyzetének megjavítását cé
lozzák. Mint bn'ereles, e javaslatok 
heves ellenállú,ra ta lá l lak az ENSZ 
arigol-arncrika 1  többségénél. Egye
dül a Szovj�tunió és a népi demo
kratikus országok küldöttségei tá
mogatták a Szakszervezeti \'ilág
szöwtség jogos követeléseit. 

A Szak�zervezeti Világszö-
vetség gazdasági és szociá· 

!is követeléseinek programját még 
10 15-ben fogadta el a londoni szak
szervezeti világkonferenc:a és jóvá
hagyta a Párizsban megtartott első 
szakszervezeti v i lágkongresszus is. 
Ezt a programot azután a jelen
legi nemzetközi helyzet fe!léte!einek 
megfelelően újra megfogalmazta a 
\'i lágszövetség \'égrehajtó Bizott
sága mu!t év decemberében, a Pe
kingben tartc[ t  ü lésén. 

A Szakszervezeti Vi lágszövetség
nek a munkásosztály életbevágó 
követeléseiért vívott harca meg
nyerte a legszélesebb do!gozó tö
megek rokonszenvét. Ennek döntő 

vetség a munkásosztály egysege
ért vívott harcban is. Az imperial iz
mus jobboldali szocial ista és titó;sta 
ügynökei minden eszközt felhasz
nálnak, hogy nemzeti és nem1etközi 
viszonylatban is mt!gbontsák a szak
szervezetek egységét. A Szakszer
vezeti Világszövctségbe ta rtozó 
szakszervezeti központok azonban 
felhasználj�k az alu lról  kiépített 
egységfront taktikáját és a szak
szervezeti tagok mil l ióit mozgósít
ják harcra a szakadárok és imperia
l ista-trockista-titóis!a ügynökök 
kísérleteinek elfojtására, a dolgo
zók életbevágó érdekeinek megvé
désére. 

A Világ�zövetsé� budapesti ülés
szaka összefoglalja a dolgozók 
együt!mük&jési taktikájának eddigi 
eredményeit és k:dolgozza a Szak
szervezeti Vi lágszövetség további 
munkatervét a munkásosztály egy
ségért vívott harcban, amely külö
nösen nélkülözhetetlen a jelenlegi 
feltételek között. 

A budapesti ü lésszak kétségtele
nül igen fontos á! l9más lesz a mun
kásosztály - a béke, a demokrácia 
és szocia lizmus hatalmas táborá
nak vezető ereje � egységének to
vábbi megszi lárdítása útján. 

A 
magyar dolgozó nép, s kö-
zöttük a közlekedés Sz(!rve

zett dolgozói : a vasutasok, közúti 
közlekedési dolgozók, gépjármüve
zetők, hajósok. szál l ítómunkások, 
repülök és dokkmunkások jól tud
j ák, hogy szabad életüket és azt, 

hogy egyre növekvő jólétben építi
heti k a szocial izmust, a felszaba
dítö Szovjetuniónak, a nagy 
Sztálinnak köszönhetik. De azt fs 
jól tuJják dolgozóink, hogy mire 
kötelez mindez. Arra, hogy szabad
ságukat, függetlenségüket, jobb 
jövőjüket meg kel l  védeniök a há
borús uszítókka I szemben, Ezért 
minden képességükkel, minden ere
jükkel résztvesznek a legyőzhetet
len Szovjetunió vezette, egyre szé
lesedő béke-harcban az imperialista 
háborús uszítók ellen. 

Dolgozóink nagyon jól tudják 
azt is, hogy a magyar munkás egy
nek érzi magi1t  az öt vi lágrész bár
melyik dolgozójáva l abban a harc
ban,  amelyet a gyü!öletes imperia
l islük és ügynökeik, a jobboldali 
szociáldemokraták, a munkásáruló 
�znkszervezeti vezetők és titóisla 
ügynökök ellen folytat. 

A hatalmas Szo\·jelunió ön-
z<'llen segítségével, dicsős6-

ges P:írtunk vezetésével tnváhh 
harcolunk a szálEtóipar terület '.n a 
termel�ken,-ség emeléséért, ölévPs 
ten•ünk mielőbbi megvalósításá,irt, 
a szocializmus mielőbbi feléoíté
séért, hogy a Szovjetunió, a világ
béke őre vezette demokratikus híbor 
küzdelmeiből hathatósan mi is ki
vegyük részünket. 

Dolg0zóink -m� vannak gyö-• 
ződve arról, h'ogy a Szakszervezeti 
\-"i lágszövetség budapesti tanácsko
zásai méginkább megerősíti a vi lá
got átiogó hatalmas békemozga l
mat, méginkább elmélyíti a nemzet
közi prolctárszolidaritást, mégin-

kább fokozza II világ eÍnyomoft 
dolgozóinak szabadsá gharcát, har
cát a békéért, a dolgozók egységé
ért. 

D olgozóink a termelés terúle-
tén segítik a Szakszervezeti 

Világszövetséget ahhoz, hogy a 
budapesti tanácskozáson jó munkát 
végezzen. Vereckei János a MAV 
Istvántelki Já rmüjavító NV terme
lési felelőse írja lapunknak: ,,Mi, 
isluántelki dolgozók, kíuánjuk a 
Pestszentlőrinci J árómüjauító NV

nek, a uándorzászló átadásáual 
kapcsolaiban, hogy iouábbra is 
minőségi munkáual, termelésük fo
koziisáual harcoljanak a béketábor 
megerősítéséért, hogy az imperia
lista országokban sínylődő, elnyo
mott mutzfláslestuéreinknek segítsé-
1;et és b,ítorílást nyujtsanak ezzel 
is a további küzdelemhez." Buda
pc�t-Ferencvárosi Fütőház eszter
gályosa. Kecsedi Zsigmond például 
levt>let intézett hozzánk, melyben 
t,jelcnti, hogy munkafelajánlással 
küsziinti a Sz�kszerveze!i Vi lágszö· 
vdség küldö:teit és termelékenysé
gét 90 százalékkal emeli. Han�sú,
lyozza egyben, hogy a f,t;Jaj�JVás 
nincs határidőhöz kötve, mert 
tudja, hogy a szocializmust miha
marabb megvalósítani és a béketá 
bor! erősíteni csak jobb és  több 
termeléssel lehet. 

A közlekedés szervezett dolgozói 
tehát megíogadják bölcs tanítónk, 
Rúkosi elvtárs útmutatását és a ki
jelöli úton rendíthetetlenül előre
haladv�. szolgilják az egységes és 
oszthatatlan béke ügyét. 

cSzakmátik o.ilág,Jr:iioe/J.i{Ji kü/djj.lfeituk 
láloqaláia az dJ.loánlellti-/f:f-,ufíhelybnt 

A Szaksz�r:vezeti Viláqszövetséq budapesti U:ésszakára hazánk fóváros a érke z_ett szállotolparl_ küldöttek rr.eqlátogattá.'< a MAV lstvántclki JáróműJa, tó NV üzemé:. . Balról Jobb_"-": Brandi, Csu!-', lior\láth, Alfons areuarct, Steltan Moraru, Vcqh, Bartos. Guqyovrcs, Gáspár és Tóth elvtársa:C. 

ÉLJ�N Á-4 1UIJNKÁSOSZTÁL Y Nl!.t�ZETKÖZI EGYSÉGE ,  
ÉLJEN A SZ�4KSZEH VÉZETI. VILÁGSZÖVETSÉG! 
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A rosút dolg�ói minden eddigi felajánlásukat túlszárnyalva A szovjet szakszervezetek 
a békéért folyó harcban május elsejére 21"958.121 forint 

értékű felajánlást teljesÍtettek 
IV!ájus else� a f��b?idult &ocla-

8sta munka ünoepe volt. Dolg1Jcióink 
egyik termelési győzelmet a másikra 
visznek, hogy a termelés frontján 
küzdjenek a háborús kalandorok, a 
kardcsörtető Imperialisták ellen. 

A Béke Hível Világkongresszusa 
állandó Bizottságának felhívása 
meleg ol$szhangra talált o: Szoo
jetunió sokmilliós, szakszerveze
tekbe tömörült munkás és alkal
mazotti tömegeinél. A szovjet 
s2llkszervezetek mindig legközvetle
nebb feladatuknak tartották és tart
ják a fáradhatatlan küzdelmet a 
népek nemzeti függetlenségéért és 
szabadságáért, a tartós békéért és 
demokráciáért, ami nélkül a mun
kásosztály nem érheti el legalap
vetőbb érdekeit és nem elégítheti ki 
szükségleteit. 

lenezték az úgynevezett amster
dami »internacio11ále" reakciós iie-
zetőL Áruló magatartásuk azt 
vonta maga után, hogy a munkás
osztály soraibaa közvetlenül a má

sodik világháború kúszöbén szaka
dás állott fenn, így nem tudott 
szembeszállni a fasiszta lámadóual 
és nem tudta megakadályozni a 
második ui/ágháború kirobbanását. 

Dolgozóink azt is tudják, hogy a 
jobb és több munkával. döntő győzel
met aratunk a háború erői felett. 

Üzemeink öntudatos do!gozói szoro
tabbca .zárták eoraikat oagy Pártunk 
és s.z-eretett tanítónk, R.áko.i elvtárs 
vezetésével ezen a május elsején, 
hogy még jobban heLyt tudjanak állni, 
még jobban fokozzák erőiket a békéért 
folytatott harcbaJL 

Az egész ország vasutas dolgozöi 
dicséretes módon teljesítették túl va
lamennyi eddigi felajánlásukat május 
elsejére. Valóban el lehet mondani, 
hogy munkával köszöntötték május el
sejét, a békéért küzdő doig01.ók szár
miJ,lióinak harcos seregszemléjét, a 
szocialista Szovjetuniót, a népek sza
badságának és független�gén,ek fő tá
maszát és a Szakszervezeti Világszö
vetség budapesti konferenciáját. 

Iö•el 22 n1illió érte"lni 
hiteljes-itétl 

Ha a különböző vasúti üzemet má
jus elsejei felajánlásainak kiteijesité-
6ét nézzük, ak!.or a következő képet 
Ayerjülc 

Az Eszaki Járómújavító NV 405.816, 
.,_ az Istvántelki Járómüjavító NV 
1 ,872- 156, - a Dunakeszi Járómüja
vitó NV 1,890.423, - a Szolnoki Járó
müjavító NV 857.000. - a Debreceni 
Járómüjavító NV 1 93. 102, - a Mis
kolci Járómüjavíló .r-;v 244-978, - a 
Szooibathelyj Jarómüjavít6 NV 610.33 1 ,  
- a Székesfehérvári Járómííjavító NV 
72-366. - a Pestszentlőrinci Járómü
javító NV 748.690, - a Felépítményi
és Vasany.agjavító NV 56 970, - a 
Fatelílö NV-k közű! a budapesti 5100, 
a tokodi :JQ.500, a dombovári 32.000 
és végül a püspökladányi 26-600 forint 
értékben túlhaladla é$ kiteljesítette a 
felajánlást 

A MAV Hídépílö lilV ugyanakkor 
1'98. 146. - az UtaseI,Jáló NV 555,540, 
- a Vasuti Főos.ztály 3,034.665, - a 
BVKH 31 -43 1 ,  - a GySEV 226.543, 
végül a Debrecen-Nyírbátori Vasut 
9-407 forint értékű munkaíelajániht 
l!eljesített, illetve tú!teljesítetl 

lgy tehát a J�rómüjavító NV-k és 
egyéb üzemek összesen 1 1 ,  l O !. 763 fo
rint értékű . munkafelaján!ást teljesítet
tek. 

Ha az egyes igazgatósági területek 
elosztását vesszük figyelembe, akkor a 
következő képet kapjuk: 

A Budapesti Igazgatóság 15.357 
egyéni versenyzője 3,040-844, - a 
Debreceni Igazgatóság 7.807 egyéni 
versenyzője 1 ,023 649, - a Misko�ci 
Igazgatóság terü:etéhez tartozó üze
mek 9.042 egyéni versenyzője 2,566.482, 
a pécsiek 5.427 egyéni Yersenyzője 
1,422- 129, - a szegediek 7.682 egy,;ni 
versenyzője 964-563 .Ss végül a Szom
bathelyi Iga,gatóság terü:etéhez tarto
zó ütemek 8.461 egyéni versenj'zője 
1 ,838 691 [orint érlékü felajánlást lel
jesítettek, illetve (últeljesíletlek. 

A Mft.V területén tehát 60.848 
egyéni versenyző jó munkával nemcsak 
biztosította a mn jus elsejei fe:ajánlás 
sikerét, ha 11<'m 1111Rden éddigi feiaján• 
lásukat túlszárnyalvP 2 1 .958. 1 2 1  fo
rint felajánlást teljesítettek. 

Ebből ere1iikhöz mérten vette1c ki 
részüket a pályafenntartás, a forga
lom., a• kereskedelmi, a vontatás, a 
szertár és az igazgató:,ág dolgozói. 

A bolgár 1.ö!Zlekedési 
dolgo11Sóh ;;d„ö::dete 

Szerte az országban nagy lelkese
déssel és külsőségeiben is minden 
dicséretet m�gérdemlő ?1ó�on ünn�
pelték vasutasaink, ha1osa1nk, rep�
löink, kikötön1unkásaink a hatodik 
szabad május elsejét. 

Nemcsak Budapesten, hanem az 
összes vidéki szo:gálatihel,yeken egy· 
mássai \ ·ersenyezve igyekeztek kitűnni 
az épületek, az üzemek dí�zítésében
Szebbnél szebb és öl!elesnél öt:ete
sebb dekorációk szü:eltek meg ebben a 
versenyben-

A központi Vasul�oliJi�aí. Osztály 
az idén is kitűnt a Sztalrn-uli Vasuli 
Főosztály gyönyörű. á:talánosao f_el
tünéslkeltö díszítéséyeJ. Hasonloan 
szép volt a Közlekedés és Postaügyi 
Minisztérium horni .,kzatának mér�t�i�él 
és szinpompájánál fog\'a is a d1s,1tes. 
Meg kell dicsérni elsősorban azokat a 

klsilétszámlí szolgálati helyeket, ahol 
öntevékenyen, lelkesen és kilünóen ol
dották meg a nagy nap dekorátási fel
adatait. 

Ugyancsak elismerés illeti do!gozó
lnkal a fegye[mezett felv<:>nulásért., a 
le!kességükérl, amellyel emellék máju5 
ek!eje jelentőségét és harcos kiálláw
kat a béke 'l'"Jde:mében.. 

A Vasutas Szakszervezet szervezett 
do]go1.ói nevében a Központi Vezetőség 
láviratot juttatott el a szovjet, a kína: 
a francia és az olasz vasuta;;okhoz, 
amelyben a dolgozók harcos e1vtársi 
üdvözletét tolmácsolták. 

A bolgár köz!ekedéSi dolgozók szak. 
szervezetének e1nöke: T. Ka:aka elv
társ a következő távirabt juttatta el 
a vasutas szakszervezethez: ,,Kedt•es 
Elvtársak! Május elseje - a munka 
nagy nem:dkö:i ünnepe a:kalmából, 
forró �t-oéri ü-dvózletü.nket kiiJdjük a 

magyar vasu.tasokn4k és közlekedési 
doigo:óknald. Kívánunk nagy sikereket 
a szoci.af.izmus építésében., a békéért 
es demokráciáért folytatott harcban. A 
bolgár közlekedési dolgozók szakszer
vezeJe: Kazaka einök.u 

A közleked.SS szervezett dolgozÓi to
vábbiej1esztik a szocialista munkaYer
senyt, és a Szakszervezeti Világszövet
ség budapesti tanácskozásainak s;kerét 
még több és jobb munká\•al segítik 
elő. 

Gyakorlatilag hasznosilják Pártunk, 
Rákosi elvtárs tanítását és felveszik a 
harcot tanításuk szellemében, a SZOT 
legutóbbi határozatával kapcsot.atban 

a visszaélések. a bércsalások, a nor
malazítások, a személyi felelősség el
kenése ellen, hogy ezáltal is emeljék 
termelékenységüket és hozzájáruljanak 
a hatalmas, Szovietunió vezette béke. 
tábor győzelméhez. 

A Szovjetunió szakszervezeti tö

me gei már a második világháború 
előtt arra törekedtek, hogy létre
jöjjön egy egységes szakszervezeti 
világarcvonal, hogy a világ dolgo
zói tevékenyen szálhassa.na.k szem
be a fasiszta agresszióval. Ezt el-

Az imperialisták utasításait kö
vetve, most ugyanezt a politikát 
akarják megismét�ltu a szakadár. 
munkásárúló szakszervezeti veze
tők, akik minde11 igyekezetükkel 
azon voltak és vannak, hogy szét
dúlják a munkásság erőit és meg. 
akadályozzák a Szakszervezeti Vi
lágszövetsig munkájáL 

A vasutas termelési értekezletek kiértékelése 

Az elmult évtizedek azonban. sok 
mindenr:e megtanították a világ 
dolgozóit. Ez idő alatt mérhetetle
nül megnöttek a szocializmus és 
demokrácia erói, rendkívüli mér
tékben megsokasodtak a béke hi
vei. 

Milánóban, a Il. Szakszervezeti 
Világkongresszuson a munkásosz
tály képviselői egqhangúan síkra 
szálltak a Világszövetség további 
megerősítéséért, a dolgozók nem
zetközi egységéért és a rii/ágbé
kéért folytatott harcért. 

A szodali6ta munkaverseny lendüle
tének további fokozása és még ver
sen1en kh·üt lévő dolgozók bevonása, 
a műszaki vezetés, az üzemi sz<>rvek 
felé a dolgozók részéről a k.ri lika és ön
kritika gvakorlása érdekében Pártunk 
k�-deménvezésére és a Szakszerveze
tek Orsz.igos Tanácsa !dhívás.-\ra áp
rilis I 7-23-ig termelési értekezle
teket tartottunk. Ezeken az  értekezle
teken a vállalatvezetők és szolgálati 
főnökök beszámoltak az elmúlt nt>
g-vedév eredményeiről és )1iánvosságai
rol. Kiértékelték a;r; á,Prilis 4-i fc-J. 
ajánlások eredményen és biányossá
gai,t, ismertették a második negyedév 
tervét és ar elvégzendő feladatokat 
és az igazgat.öi alap 40 százalékát ki
osztották az első negyedévben és az 
április 4-i felajánlásban kh'áló ered
ményt elért dolgozóknak. 

A mel[tartott termelési értekezlete
ken 67. 177 dolgozó tett konhTét fel
ajánlást 1 3, 187.989 forint értékbe-n. 
Ahof üzemi szerveink és a bizalmi 
hálózat aktív te,·ékenysége ió volt, ott 
a dolgozók majdnem kivétel néH,ül 
megjelentek az értekezleten, ígv p<'l
dánl a Felépíunényi \. asanvagjav 6 
1'V-nél a dolgozók 91 százaléka ve•t 
részt az értekezle-ten. A hozzá:,zó!ók 
11.öziil többen foglalkoztak az üzem 
problémájával és !{ritikát gvakoroltak 
az üzmevezctőség felé. Az egyik doi
l?"OZÓ krílikáiában felhozta, hogv az el• 
múlt termelési értekezleten felhozott 
hiányosságok kiküszöbö'.éséról a \eze
tőség- nem számolt be. A vállalatve
zető önkritikával élve, válaszában erre 
a kérdésre konkrét választ adotl 

A megtartott értekezleteken a do'
gozóh tömegesen teltek felajánlást. A 
fela jánlások nemcsak a mennyis<ig 
fokozására, hanem a minőség megja
vítására - az önkö!-tség, selejt és 
hulladék csökkentésére irányultak. A 
dolgozók felajánlásaikat a legtöbb 
esetben versenyszerzödés lormá jában 
tették meg, mely a kampányszerüség 
kiküszöbölésére mutat. Például Szol
nok Járómíijavító NV ifjúsági brigádja 
vállalta, hog-v 1950 évi tervét drcem
ber 10-ig befejezi. Décsi Mária ó:om
zárkészítő 150 százalékról 175 száza· 
lékra emeli fel teljesítményét május 
! .re, azt mei2:tartia. maid tovább fo. 
kozza, a munkamódszerét dolgozó 
társainak átadja. 

Az értekezleteken határozatokat hoz. 
tak a dolgozók, íg-v pl. az IslYántelki 
Járóműjavíló , ·v XIII .  osztálya felaján
lolla, hogv október 15-re befejezi öt
é,;es tervének első lervévét, s ezze: 
50 tonnával több öntvén�i termel áp
rilis hóban az előirányzottnál 

A Rákosi Művek felhívásához a 
vasutas üzemeink nag-vrészében b�je
lentették csatJakézásukat, így többek. 
között 25 fűtőház. l3 műhely, 83 ál lo
más, 14 osztálvmémökség. 10 szer. 
tár, 2 műhely ifi tagjai ( l skánlelek, 
Debrecen) 3 nevelőintézet, 3 igazgató
sál?"i forgalmi oszlálv. Többi üzemeink 
beszervezése folyamatban vag, 

Az elért eredmények nem ie'entik 
azt. hogv hibák és hiányosságok nem 
fordulnak elő mind a szakszer,·ezet, 
mind a vállalatvezetés részéről. Hiba 
volt részünkről, hogy egyes üzemek· 
ben nem voltak elökészít\·e a terme
lési értekezletek, az üzemi szeryck 
sem tudták vagy nem ismerték az ér. 
tekezletek napirend jé!, ezért több 
üzemben, mint a Bp. Ferencváros fü. 
tőház, !?.szaki • Járómüjavíló NV, Du�a
keszi Járóm[ijavító NV stb. 17-ere 
ten·bevett értekezleteket 20-2 1 -ére 
kellett halasztani. 

Hiba volt a vaílalatvezetés éli a 
�zakszolgálat részéről, habár a ren
delkezést meykaptúk. hogy a beszá
molót nekik, vaf<'( távollétükben he
Jvettesüknek kell megtartani, mégis 
előfordu!t, például óbuda állomáson, 
hogv az állomásfőnök · szabadságra 
ment, helvetiese a helyi problémákat 
nem ismerve. a be5zámo11JÍ egy négy
hónapos kocsife!író tartotta meg. 

A központi szertár főnöke, habár 
az értekezleten megjelent, a beszá
molót n,égis a helyettese tartotta 
meg. Az e�sz be5.zámoló I l percig 

tartott. J\\ikor központunk kihüldötte 
megkérdezte. hog-y miért nem ö tartja 
az előadást, azt a választ adta, 
hog-v náluk es íg-v srokás. Be sem 
várva az értekezlet végét elment ts 
ezzel is tanúbizonyságát tette annak, 
hogy öt a szocialista termelés nem 
érdekli. 

A 100 dolgozooál többet foglal
·koztató üzemeknél és ott ahol a forduló 
sz,,I�al�L van. az ét'tekezlelorl,el decent
ralizalva kellett megtartani. E!?,'es 
üzemeink  azon rendelkezést megszegve. 
az értekezletet összevonva tartotlák 
meg. l g-v  például Szombathelv Járómű
jadló NV, Miskolci Járómüjavító NV, 
Szolnok Járómüjavító NV és Ceg-Jéd 
állomás. 

Ceg-!éd állomáson területi titkár
ságunk instruktora Szildf(yi elvtárs 
két esetben, egyszer 40 és egy
szer 47 perces hozzászólásával a dol
gozók joeos kritikáját váltotta ki, 
akkor. amikor a 4 óra hosszat tartó 
beszámoló és hozzászó:ás után a sa
ját hozzászólásuk lehetővétételére kér
tek szót. SziláRYi elvtárs ellen az 
el járási folyamatba tettük. ' 

Szombathelyi Járómiíjavító NV váíla
latvezetője, Cserta Miklós a dolgozók 
állal nem látható két grafikonon 
15 ,perces heszámolójával elvont ér
telmű beszámolót tartott, melynek hö• 
vetkezménve az von. hoi!Y a dolgozók 
helvesen éles kritikát gyakoroltak 
felszó:-alásuhban a vállalalvezetó felé, 
hogy ne általuk nem látható grafiko
non mutassa mel! nekik az elért ered
mén}ekel. A 15 perces beszámoló még 
csak az elmúlt negyedév kiértékelésé
hez sem elegendő, nemhogy a második 
ne1n1edéY tervét ezalatt az idő alatt 
ismertetni lehessen. 

Az értekezleten kiosztásra kerülő 
igazi?"atói alap 40 százal<'ka, mely az 
elmúlt net?Vedé\·ben és az április 4-i  
felaiánlásokban kiváló teljesítményt 
elért dolgozók jutalmazására lett for
dílYn, egyes vállalatvezetők és szol
l!á!ali főnökök. a kiadott rendelkezé
sek dacára, az „egyenlősdi" elv érvé
nyesítése alapján 100-200 forintos 
címletekben osztották ki. Pl. Ráko,:
rendezó állom�on 1 .000 forintot 1 7  
felé akartak szétosztani. amit csak 
központi instruktorunk heavatkozásá• 
val sikerült megakadályozni. 

Különösen kirívó Du11aföld,ár áTio
más példája, ahol• 200 forintot kilenc 
részve osztva 22 .20 forintos összegeket 
osztottak kl. valamint Lébé�-Moson
szentmiklós állomás, ahol 100-70 és 
30 forintos összegeket fizette!,; ki. 

R:iértékelve H értekezletek lefolyá
sát. megállapíthatjuk, hogy a dolgo-
zók a munkához való viszony új szel
lemében, mint az üzem tulajdonosai, 
kellő komolysággal és lelkészüllséggcl 
emelt& az értekei.letek jelentőségét. 
Megfogadták:. ho,n- a Magyar Dolgo
zók Párt jának és Rákosi elviárs ve
zetése alatt elindulnak a felemelkedés 

A szovjet szakszeroezelek fárad
hatatlan energiával küzdenek a 
Szakszervezeti \'ilágszövetség ha
tározatainak gyakorlati megvalósí• 
tásáért. Küldöttei tevékenyen részt. 
vettek a béke híveinek 1949 augusz
tusában„ Moszkvában m.egtartott 
Szöt•etségi Konferencián is. Fel• 
szólalásaikban 28.5 millió szak
szervezeti tag neoében fejezték ki a 
szovjet dolgozóknak azt az akara
tát és · eltökélt szándékát, hogy a 
háborús gyujtogatók és ügynökeik 
elleni harcban magasra emelik a 
béke és a népek barátságának 
zászlaját. 

Töhb vallalatvezetó, va2V annak 
helyettese felszínesen l.ezelle a b�- felé és meggyorsitiák 
számoló fontosságát. Többek között a vasút épitésél r 

• swcialista 

A Szovjetunió fennállásának első 
napjától kezdve küzd a békéért. · A 
szoviel emberek alkotó munkával 
oannak elfoglalva. A szovjet embe� 
rek valame!lllyien érdekellek a te
remtő béke megszilárdításában. A 
szor.,jet szakszervezeiek álla11dó te
vékenysége arra irányul. hogy még 
jobban és még hatékonyabban. 
megszervezzék a dolgozók békehar
cát, a szocialista munkát, hogy 
még fokozottabb ütemben fejtesz
szék tovább az ország nJpgazda
ságát, hogy még nagyobb böséget 
biZ/ositsanak a dolgozóknak az 
anyagi és kulturális javakból. A 
szovjet nép erőfeszítései ebben az 
irányban csodálatraméltó eredmé
nyeket hoztak. 

}I szovjet szakszervezetek köte
lességüknek tartják, hogy részt
vegyenek a bé.ke. ellensé,!einek le
leplezésében. Minél hamarabb tá
jékozódnak a kapitalista országok 
munkásai és minél hamarabb fel
ismerik, hol vannak igazi baráiaik 
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Elítéliük és megvetiük 
és hol az ellenségeik, annál tevé
kenyebben üthetnek rajta a félre
vezetési módszereken. amelye/u•t az 

a szocializmus építésének kerékkötőit: 
a norma- és bércsalókat imperialisták akár közvetlenül hasz

nálnak, akár áruló szakadár szak
szervezeti vezetőik útján gyakorol
nak. 

„ T. Szerkesztőség! A Közlekedés 
!('gutóbbi száma részletesen foglal
kozott a M/1.V Jegynyomda norma
csalójának: Dobó Béláné, volt óra
béres ügyével 

A normacsalás leleplezése nagy 
visszhangra talált dolgozóink köré
hen. Ez nyilvánult meg a folyó hó 
10-én megtartott termelési értekez
letünkön is. 

Mi. a Jegynyomda dolgozói, ott 
ünnepélyesen megfogadtuk: nem en
gedjük, hogy a jövőben mégegyszer 
normacsalás, vagy bám1ilyen csalás 
üzemünkben előiorduljon! Most üze
münk vezetősége leplezte le a visz
szaélést, de a jövőben elsősorban 
mi fogunk éberebben őrködni szo. 
cialista termelőmunkánk erkölcsi 
tisztasága felett, hogy már csirájá
ban megakadályozzuk az i lyen becs
telen próbálkozásokat. 

A termelési értekezlet résztvevői 
szigorú hangon bélyegeztük meg :l 
normacsa ló Dobó Bélánét és meg
nyugvással vettük tudomásul a fe- A béke harcosainak táborában 
gyelmi bizottság kizáró határozatát. vannak az imperialista országok 

Levelem befejezéséül felhívással dolgozóinak, a gyarmatok és fél

fordulok vasutas dolgozó társaim- gyarmatok elnyomott népeinek 
hoz: nézzünk alaposan körül mun- százmilliói, akik a lelkük mélyéből 
kahelyíi.Jikön és kíméletlenül leplez- gyűlölik a háborút és óhajtják a 
zük le mindnyájunk közös ellensé- tartós békét. 
geit, a szocializmus építésének ke- A Szovjetunió szakszervezetet rékkötöit - a normacsalókat és 1.1 

bércsalókat! minden erejükkel azon oonnak, 

Tartsuk szemelőt! Pártunk és II hogtt megerősítsék testvéri kapcso

SZOT Elnökségének határozatait � lataikat azokkal a külföldi szak

normalazitások, a bércsalások kikü- szervezetekkel, amelyek síkra szá/l
szöbölé�éről és a munkafegyel�m nak a béke ügyéért és harcolnak a 
megsziiárditásáról. Igy fogjuk tud- dolgozók érdekeiért. A szovjet 
ni csak - valamennviünk eredmé- szakszervezetek továbbra is erósí
n�cs:. jó m�n�áj�t ö�szefogva teni fogják baráti kapcsolataílwt a 
11?1e)obb felep1tem hazankban a szc1- külföld országainak munkásaival cialtzmuSL , és soraikat a béke, a demokrácia, 

Szabadsag! 
1 
a világ népei , közötti becsületes 

Pintér II. István gépmester, együttmüködés és barátság zász-
a MAV Jegynyomda dolgozója." laJa köré tömörítik. 

EGYSÉGGEL A BÉKÉÉRT, A HÁBORÚS GYÚJTOGATÓK ELLE� ! 
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Di Vittorio, St�lian Moraru 
es A. Fressinei elvtársak nyilatkozata 

szakmank dolgozói számára 
'A Szalcszervezeti Világszövetség 

'(SZVSZ) nemzetközi szakmai szö· 
vetségeinek tanácskozása május 
10-én megkezdődött. A budapesti 
tanácskozáson a Szárazföldi és 
Légiközlekedési Dolgozók Nemzet
közi Szövetségébe ta rtozó szakmai 
tagozatokat Stelian Moraru elvtárs, 
a Szál lítóipari Dolgozók Nemzetközi 
Szövetségének főtitkára, E. V. El

liot, az ausztrál ia i  kikötőmunkások 
szakszervezetének főtitkára, Al
phonse Drooord elvtárs, a friinciaor· 
szági vasutas szövetség főt itkára, 
G. Alexejer, elvtárs, a szovjet hajós 
szakszervezet titkára, Tsou-Tsou elv
társ, a kínai hajósok és dokkmunká
sok főtitkára, Sandra Stimilli elv
társ, az olasz szál l ítóipari munká
sok szövetségének titkára és A. 
Fressinet elvtárs, a Tengerészek és 
Dokkmunkások Nemzetközi Szövet
ségének titkára képviselte. 

A magyar szá l l ítóipari dolgozók 

vendége ezenkívül D. Monin elv
társ, a Szovjet Szakszervezetek Ta
nácsa lapjának, a Trud-nak szer
kesztője, valamint Alired Löwy elv
társ, a román SZOT Külügyi Osz
tályának vezetője. 

A vendégeket Budapestre érkezé
sükkor a ferihegyi repülőtéren a 
négy rokonszakszervezet vezetősége 
és tagjaiból á l ló népes küldöttség 
fogadta, ahol meleghangú üdvözlő
beszédek hangzottak el. A tanács
kozás megnyitása előtt pár nappal. 
már ideérkezett küldöllek megteki.n
tetlék az üzemeket a dolgozók nagy 
lelkesedése közben és hazánk fővá
rosát. 

Alkalmunk volt közvetlenül lap
zárta előtt beszélni szakmánk kép
viselőivel és bekapcsolódni abba az 
interjúba, amelyet · Di l"itforio elv
társ, a Szakszervezeti Világszövet
ség elnöke adott a margitszigeti 
Nagyszállóban. 

Di Vittorio elvtárs 
a nápolyi kikötóm unkások harcáról 

"Giuseppe Di Vittorio elvtárs, a 
I 

sail<, a sárga szakszervezeti vezetólc 
Szakszervezeti Világszövetség el - csak a legnagyobb erőfeszítéssel 
nöke, nyi latkozatában többek közölt tudlak hatvanöt embert összeszedni 
megemlékezett az olaszországi má- a százötvenezer munkanélkül i ,  éhező 
jus elsejéről. Ezeket mondotta: nápolyi közül. Ez a hatvanöt ember, 

- A mi olaszországi május else- az éj leple a latt:. többezer ál l ig_ f�l 
jénk i s  felejthetetlen volt - mondja. fegyverzett rendor sorfala mogolt 

rakta ki a hajó pusztulást hozó 
terhét. - I lyen hatalmas tömegmegmoz

dulást mél,! nem látott Itál ia kék 
ege. A hadianyag értékével nena 

kisebbek azok a kiadások sem, 
amelyeket a „rend" fenntartá

sára és megvesztegetésekre 
kell fordítania. 

- Arra a kérdésre, - folytatta 
Moraru elvtárs, hogy fiatal szövet
ségünk az elmult öt hónap a latt mii  
Vt;gzett, arra is  felelek. A szakmai 
tagozat megalakulása óla a szerve
zet első lépése az volt, hogy kap
csolatot teremtett valamennyi ország 
szakmi szervezeteivel. Megküldtük e 
szakmai  szövetségeknek a buka
resti a lakuló koníerenciáról szóló 
anyagot, nevezetesen a vi lág összes 
közlekedési dolgozóihoz iniézett 
kongresszusi felhívást. 

Nemzetközi szövetségiink lendüle
tet adott a bt:kebizot(ságoknak a 
munkahelyeken való megalakítására. 
A Béke Hívei Vi lágkongresszusa 
AI landó Bizottsága felhívásának a 
közlekedés szervezett dolgozói min
denütt készséggel teltek eleget. 

Moraru elvtárs azután hangsú
lyozta, hogy a közlekedés dolgozói
nak különösen fontos szerep jut a 
béke megvédé�ében, a háborús gyuj
togatók elleni harcban. 

Moraru elvtárs a továbbiakban el
mondotta, hogy nagyon jól érzi ma
gát magyar elvtársai és barátai kö
rében, akik a fogadtatástól kezdve 
a legmelegebb elvtársi egvLittmíikö
déssel segítik őt munkájában 

- A1.t üzenem a magyar közleke
dés szervezett dolgozóinak, hogy a 
Nemzetközi Szövetség állal kiadott 
határozatokat teg) �k magukévá és 
hajtsák végre, hogy ezzel is erős ít
sük saját  frontszakaszunkon a ha
talmas Szovjetunió á l la l  vezetett 
béketábort, méginkább elmélyibiik 
a nemzetközi proletárszolidaritást 
és támogatni tudjuk a felszabadítá
sukérl, függetlenségükért az impe
rial isták elnyomása ellen küzdő né
pekel 

- Nemcsak az lpari városokról 
beszélek, ahol a szervezett munkás
ság végeláthatatlan serege vonu l t  
ki az utcára, hogy tüntessen a béke 
és a szabadság mellett, hanem Ró-
máról, Palermóról, Baciról és Ná- - Ez csak egy eset - fíízi hozz·á A.. Fressinet elvtársnak; 
polyról i s, ahol aránylag kevés a - és nem is a legjelentékenyebb a a Tengerének ésDokkmunkások szervezett munkás. sok közül. De 

- A  nao-)to"ke·sek, narrub"irtokosok, Nemzetkiizi Szövetsége 
" F,.] az imperial isták ebből a kfs 

papok és reakciós hivata lnokok is- epizódból i s  l átilatják, mi lyenek 
mét kóstolót kaptak az olasz dolga- a k i látásaik Olaszországban, ha 
zók vágyaiból és kemény elszánt- hábonít robbantanak ki a 
ságábóL Szovjetunió és a népi dernokrá-

- A De Gasperi-kormány na- ciák el len. 
ponta meggyőződhet, hogyan gyű
löl ik az olasz dolgozók az imperia
l istákat. Csak egy példát akarok el
mondani. A napokban ismét 

amerikai hadianyag érkezett a 
nápolyi kikötőbe. Munkásain.k a 
leírhatatlan terror e l lenére egy 
újjal sem nyúltak hozzá a rako· 

mányhoz. 
Az imperialista ágensek és csatló-

A Szakszervezeti Vi lágszövets�g el
nöke felá l l  az asztal mellöl. Minden 
szót külön hangsúlyoz: 

- Az olasz Tlép gyíUöfi a hábo
rú!, békében akar élni. Ha azonban 
az imperialisták meg1s háborúba 
kényszerítenék, az olasz munkások, 
dolgozó parasztok. hivatalnokok a 
háború kirobbantói ellen fordítják a 
fegyvert! 

Stelian Moraru üzenete 
a magya.r közlekedés dolgozóihoz 

·Stelian Morara elvtárs, a száraz- gassa. A Szovjetunióban és a népi 
földi  és légiközlekedés dolgozói demokráciákban a közlekedés szer
nemzetközi szakmai szövetségének vczett dolgozói nagy lelkesedéssel 
főtitkára a tőkés és gyarmati orszá- veszik ki részüket a kommunizmus, 
gok közlekedési dolgozóinak harcát i l letőleg a szocia l izmus építéséből. 
ismertette a gazdasági és szociál is É letszím·onaluk rohamosan emelke
helyzetük megjavitás:íért, a béke dik. A Kínai Népköztársaságban 
megvédéséért indított küzdelemben. nemrégiben alakították meg a 

- A nemzetközi szakmai szövet- \'asutasok Szövetségét, több mint 
ség feladata - hangoztatta Moraru 325.000 taggal. A román vasutasok 
elvtár� -, hogy ezeknek az orszá- közölt mindinkább nagyobb tért hó
goknak szakszervezeti harcát támo- j uít a szocial ista munkaverseny. 

Vendéqeink meglátogatták és elismer6en nyllatkozt:2:k a közutl közlekedési 
a.Jltatmazottak „Vörös Csillag·' nevű szabadsáqheqyi lidül6Jében látottakról. 
Elbeszé.!qettek az Udül6 dolqozókkal, akik boldoqan számoltak be a magyar 
munkás 'tQyre jobiJ és szebb életér61. Balról-Jobbra; Stellan Moraru, Dlmitrij ' 

Monin, Alfons Drouard és Alfrcd Löw)' elvtársak 

titkárának nyilatkozat.a 

A. Fressinet elvtárs elmondotta 
nyi latkozatában, hogy a dokkmun
kások és tengerészek bPkéért és 
jobb megélhetési v iszonyokért foly
tatott hősi harcukban a hajóstársa
ságok elkeseredett ellenál lásába üt
köztek. 

- A kikötómunkások akcióit 
folytatta - a nemzetközi nagytőke 
zsoldj ában á l ló munkásárulók á l ta l  
vezetett úgynevezett „K.özlekedési 
Munkások Nemzetközi Szervezete·• 
is  gá lolta, amely a hajóstársaságok 
szolgálatába szegődötl 

- A hajóstársaságok erőszakhoz, 
tömeges kizárásokhoz és a szakszer
vezetek megbontásához folyamod
tak. Ebben a Közlekedési Munkások 
Nemzetközi Szervezete segédkezet 
nyújtott nekik és sztrájktörőkct to
borzott számukra. Ennek el lenére 

a kikötőmunkások épp úgy, 
mint 30 évvel ezelőtt, a békéért 
folytatott harc első soraiban 

küzdenek. 

Franciaország, Belgiu1 1 1  és Hollan
dia és más országok dokkmunkásai 
hősiesen szembeszá l ltak egy újabb 
háború előkészületeivel és megta
gadták az Egyesült Allamokból ér-
kezett hadianyag kirakását. A 
Tengerészek és Dokkmunkások 
Nemzetközi Szövetsége ugyanakkor 
igen jelentős munkát végzett tagjai
nak munkafeltételei és megélhetési 
viszonyai megjavítása érdekében is. 

• 

Szakmánk kül iöldi vendégei tevé
kenyen vesznek részt a \"ilágszövet
ség budapesti tanácskozásán. Szak
szervezeteink vezetősége egyben 
gondoskodott :irról is, hogy a kül
döttek megismerkedjenek a magyar 
szá l l ítciipari dolgozók helyzetével, az 
újjáépítés és a szocial izmust építő 
munkaverseny eredményeivel. A 
Vasutas Szakszervezet Központi 
Vezetősége a testvér három s7.ak
szervezettel egyetértésben május 
1 6-án aktivál rendez a Vi l:ígszö
vetség szakmai küldöttei számára. 
Ugyanaznap este összejövetelt tar
tanak a külfö ld i  delegátusok és a 
közlekedés sztah�novistái részére. 

• 

A vasút pártszervezeteinek 
feladatai és a vezetősegvalasztások 

A vasút kommunista dolgozói az 
egész országban most válasziják meg 
az új pártszervezeli vezetőségeket. 
Fontos esemény ez, hiszen a vasút 
az ország legnagyob üzeme. Fontos 
azért is, mert vasutas párlszerveze
teink haialmas feladatok előtt á l lnak. 
Ezeket a feladatokat csak úgy tudják 
megoldani, ha kíméletlen ha rcol indí
tanak a mull, a Horihy-rendszer ma
radványai ellen, ha kiűzik a vasuttót 
szocia l ista fejlődésünk egyik legveszé
lyesebb kerékkölőjét: a maradiságot. 

Itt a 2000 tonnás és az 500 kilo
méteres mozgalom megindulása
kor kiilön harcot kellett folytatni 
a régihez görcsösen ragaszkodó 

bürokraták ellen. 
Ugyanilyen harc folyt a közelmultban 
a rnnatok mene[sebességének növe
lése kérdésében is. Ezt a harcot 
Pá11yin efo1árs, a nálunk járt kiuáló 
s::ot•jet sztahánouista mozdonyvezető 
döntötte el. Akadtak olyanok, akik 
azt mondt�k Pánvin eh·társnak: ,,/..;a. 
gyo„ örülünk, h·ogy itt van., elhisz
szük, hoRY a Szot'jetunióban kh•áló 
crcd111é1111eket lehet elérni, de nem ér
demes rnoufontJra szá//nia, mert a mi 
vis:011yaink kÓzt ilyesmi úgysem le
hetséges."' 

Piinyin el\1árs bebizonyította, hegy 
a mi pályáinkon, a mi technikai fel
szere!.isünkkel is l ehet a menetsebes
séget sokkal jobban fokozni, mint 
ahogy ez\ az érvényben lévő utasítá
sok „előírják". Párlszervezeleinknek 
kell az általa ütött rést kvább szé!e
síteniök a maradiság falán. 

A vasút biztonságos üzemmene\e 
megkídnja, hogy a szakmai vezetés 
rendeletekkel, ut.isitásszerűen történjen. 
Ezt a célt szolgálja az is, hogy a dol
gozók köteles · geit a szolgálati sza
uályzat részletekl:iemenöen meghatá
rczza. A maradiságnak egyik megnyil
vá,111/á.si formája ezeknek a rendeletek
nek, a szolgálati szabályzatnak - az 
1í1<y11eoezett „swkvonalnak" - a „fé
lisizúlása", miruienekiölé helyezJse. A 
rrndeleteket tiszteletben kell tartani 
és a vezetök tekintélyével i s  biztosí
tani keil azok végrehaj tását. De a vas
útnál gyakran a régi, ela\"ult rendele
teket is „szentnek és sértltetetle1111ek" 
nyilvánítják. Ez oda vezet, hogy ha
sonlóképpen „szentn�k és sérthetetlen. 
nek" tekintik azok megfcgalmazóit és 
közvetiiöit is, akiknek sza,·át - hely
lel ·nüt - nemcsak szakYona-!on, ha
nem politikai kérdésben is döntőnek 
tekintik. Az így kialakitott, mindenre 
kiterjedő �főnöki tekintély" kihat a 
pártéletre. 

Sok vasót! p!rtszervezetl vczet3-
ségbcn - különösen, ahol a helyi 
szakvezetők nem voltak tagjai a 
vezetőségnek - a politikai kérdé
sekben 1s például az .állomásfőnök, 
1 nem a helyi pártszervezet titkára, 

vezetősége döntött. 
Az llye.n „légkör"-ben nem fejlődik 

a pártszerű kritika, a pártszerueze/ 
11cm vezet és előfordulhato[t például 
a debreceni osztálymérnökségen, hegy 
eh·ették a pártszervezet helyiségét ( ' )  
- különböző hiya!alos rendeletekre 
való hiyatkozással. (Csak a Poli!ikai 
Osztály erélyes közbelépésére adták 
vissza.) Döntő feladat ieh�t. hogy a 
pártszervezeteket a vasútnál is min
denütt igazi pol itikai vezetővé tegyük. 

A vasútnál is tapasztalhatók szindi
kalista tendenciák -. melyek veszé
lyére Rákosi elvtárs külön felhívta 3 

figyelmet február 10-i beszédében. A 
t•asut sok üzemében például a 
Dwia 1:eszi. lsfoártlelki jármiijac•itók
ban is két-háromszor több füg
ge//erzített szakszen•ezeti funkcionárius 
C!al!, mint függetlenített pártiu11kcio11á• 
rius; az üzemi bizollságok a „rtépsza
rútlen" feladatokat igyekeznek a /teíyi 
párls::.ervezetekre áthárítarzi; a püspök
ladányi talp[atelitő telepen pedig a 
legutóbbi időkig az OB-titkár irányí
totta a pártszervezet munkáját. 

A vasút pártszervezeteinek kímé· 
letlen harcot kell folytatniok ;iz 

ilyen, a Párt tekintélyét, vezető 
szerepét aláásni akaró, ro'mbotó 

szindikalista tendenciák ellen. 
A vasútrzál még sok!telyt felle!helii 
maradi szellem fokozott tet•ékenységre 
csábítja az ellenséget. Megkönnyíti az 
ellenség lt;\"ékenységét, hogy Horthyék 
a felszabadulás előtt tudalofian (pí
tetlék be a vasúthoz az el lenforradalmi 
elemeket. Ezeknek egy része a felsza
badulás után is ottmaradt, sőt „friss 
erií/11:el" is szaporodtak. A közclmu l t
ban történt intézkedés 1 50 olyan mit 
csendőr, csendőrtiszt, '"agy horthysta 
katonatiszt eltávolilására, akik a fel
szabadulás után, mint egyszerű p:ílva
munkások kezdték a vasútnál „pál;•a
futásuka!", dc csakhamar különlJöző 
fontos pozíciókba kerültek. 

Az el lenséges aknamunka számos 
formában megnyilvánul. Záhonv1,an a 
„Gerő-telepen" az apác,,k rnl·ís .. .,,gal 
megrohamoztak egy párttagot, ,:kinek 
\·allásos felesége van és azt m0ndtiik, 
,, l'á/asszon: t>agy a Párt. vagy a {e-

les ég e!" Az elvtárs természetesen ·• 
Pártot vál aszlot!a - de a felesége Is 
l álta, hogy családi életét akarják az 
apácák szétrombolni és kitartott a 
férje mellett. 

Az új munkáskádereket néhol .a: 
akták halmazával :árasztják e!, 
szlnte odaszöf!ezik az íróasztalhoz, 
hol!y ne leiryen alkalmuk a felada
tok végrehajtás,át a irvakorlatban 
cttenörizni. A munkaversenyt rossz 
anyal(ebsztissal, helytelen munka• 
szervezéssel és J!yakran a sztahá
novisták lejáratásával igyekeznek 

akadályozni. 
A nagykanizsai fűtőház főnöke pé!
cláui ki jelentette, hogy „akl 200 ,za. 

zalél10n feliil lel jcsít. az csal". Emel
lett tapasztalhatók nyílt szabotázs és 
kártevő kísérletek is. 

A vczetősél!választó Úll!l!Yüléseken 
és azok után ' is a vasut komm!Jflis
táinak fel kelt támiok az itt fel• 
sorolt problémák helyi mc1?DyilvlÍ." 
nulásaít és a többi hibákat is, 
következetes harcot kell indítani 
kiküszöbölésükért, ezzel Is segít
sé1ret nyujtva az új vezetóségek 

munkájához. 
A vasútnál megbúv6 ellenség fel
ismerle az új veze!őség,.·álaszlások 
jelentőségét, Ezért igyekeznek zavaro
kat előidézni a vezetöségválasztások
nál ,  sőt igycleezrzek saját embereiket -
esetleg nem eléggé rálermett, inga
dozó, képzetlen clutársakat - bejut
tatni az lÍj t•eze/őségbe. Az eddigi ta
pas;;lalalok azt mutatják: ahol kellő 
gonddal és lelki ismeretességgel készí. 
tették elő a ,·ezetőség,.·á lasz!ást 
mint például a Sopron-Gyesev üzemi 
párlszerveze!énél -, olt a titkári be
számoló jó rnlt, a hozzászólások a 
kritika-önkritika jegyében zajlottak le, 
a p6rttagok Jegjcbbjai kerültek az ú j  
vezelőségekbe. A pártonkívüli oasutas 
dolgozók a saját ügyüknek is érezték 
a választást és például segítettek 
abban, hogy a párttagok olyan szol
gálati beosztást kapjanak, mely lehe
tővé teszi a taggyűlésen való részvéte
l üket. De ahol a vezetőség,.rálasztó 
taggyűléseket nem előzi meg alapos 
politikai munka, olt az ellenség 
igyekszik a „zavarosban halászni". A 
pécsi fűtőházban a jobboldal i  szociál
demokra\a elemek igyekeztek ér
dektelenséget kelteni a vezetőség
választás iránt és azt terjesztették: 
,,Nem érdemes eim.enni a taggyiilésre, 
úgysem az történik, amit mi "aka
runk". A nyíregyházi fűtőházban eizy 
nyugatos szabadcsapatost választottak 
meg vezclős�gi tagnak. 

Jó politikai munkával kell clöké&zl
tení a vezetőség-választásokat, ez a 
feltétele annak, hoJrv az új vezetö
séirekbe va[óhan a párttairok -
többséirükben a fizikai dolgozók -

lel(jobbjai keriiljenek. 
A pártszen·ezeleknek ebben a • hatal
mas munkában segítséget kel l  kap• 
niok a területi pártszervektől, megye!, 
járási pártbizottságoktól és a vasút 
Pclilikai Osztályától. 

A területi pártszervek az általános 
politikai irányítást véj!zik, míir a 
Politikai Osztá:y feladata, hoiry a 
vasut speciális helyzetére alkal
mazza a P'.árt po!itilcá ját és ezekben 
a kérdésekben, a helyi pártszerve
zetekkel összhanirhan irányítsa a 
vasutas pártszervezetek munkáját. 

A Politikai Osztálynak és a területi 
pártszen·eknek az eddiginél szorosabb 
együttműködést kell teremteniök. Ezzel 
segítjük elő a vasutas pártszervezetek 
megerősödését, az annyira szükséges 
kritil1a-önkritika és egyéni felelősség. 
érzet kiiejlesztését, így nö\"elhetjük 
tovább eddigi eredményeinket. 

Mert jogos büszkeséggel sorolhat
ják fel a taggyűléseken a vasút dol
gczói eredményeiket is. Az 500 kilo
méteres !nozga!o_mba11 jelenteg 462 
mozdony vesz reszt. ami 92 mozdony 
tartalékbahe/yezését tette lehetővé. 

Eddil!" 2,1 76.000 forintot takarítot
tak mel( népgazdaSÍIJ?"unknak 
,,500-asaink, akik a hős szovjet vas
utasok példáját követik. Nyolc hó
napja, hol!Y megindult a 2000 ton
nás mozgalom és ez idő alatt 671 5  
,.túlsúlyos" szerelvény közlekedett. 
A továbbított többletsúly 1 563, 
eiryenként ezertonnás szerelvény-

nek felel mel!. 
A mefl.takaritás ilt 2,715.000 forint. 
Vasutas do:gozóink a május 1- i  ver
senvben is kitettek magukért és 18 
millió forint értékii felajánlásukat 21.9 

millió iorint értékben te!iesítették. Ezek 
az �redmények azt mutatják, hogy a 
rnsut dolgozóinak nagy többsé,.,e sze
reti h�záiát és népét, harcol népi de
mokráciánk meJ!erősődé�éérl, kő\"eli a 
Szovjetunió példáját, Pártunk útmuta
tásait. -� . vezetös�gválasztások jó Jc. 
bonvohlasa\"al. p«rlszervezeteink mev.
crősílésével kell ezeket az eredmén)'e
ket továbblejlesztenünk! 

Felcsuti László, 
� a Vasútpolitikai Osztály 

Nevaési Alosztályfoak vezetiije 
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Munkáslevelezónk · beszámolója 
T. Szerkesztőségi Az istváolellti fi> 

mfthélyben ismét nagy jelentőségű !ln
nepstg zajlott le. Ugyanis, abban a 
megtiszteltetésben részesültünk, hogy a 
Szakszervezeti Világszövetség Buda
pestre érkező tagjai közül három elv· 
társ, Alphonse Dr.ouard, Stelian Mora
ru és Alked Lawy elvtárs tisztelte meg 
iixerrrtinket látogatásával. I'!rkezésüket 
megelőzően lázas készülődés folyt a fo
gadásra üremrésuinkhen. Szovjet, fran
cia, román feliratok díszítették az üzem 
falait, kultúrtermünket erre az ünnepé
lyea alkalomra izlésesen ieldiszitettük. 

A fogadAsta összegyúlt élmunkAsok, 
■Zt!lhánovisták, párt- és iizemszervezet, 
• vállalatvezclfüég, fogadta a kapunál 
u érkezőket. Elsőnek Horváth István 
pártUtkAr elvtárs üdvözölte meleg sza
vakkal • delegáció tag jaíl Beszédében 
kife /telte, hogy a Magyarországon 
megtartandó Szakszervezeti Világszö
vetség végrehajtóbizottságának ülésén 
a békeszerető népek jobb jövőt 
épllö munkája fog lddomborodni. Mi, 
magyar dolgozók, Pártunk és Ráko..i 
Máty.as elvtárs vezetésével, a Szovjet· 
unió Urnogatásával építjük a szocializ
mast, él !gy a világ dolgozóinak békés, 
boldog jöviijenek építését segítjük elit 

Majd Brandt elvtárs, a vátlalat ve:ie-
16Je üdvözölte a küldöttség tagjalt éo 
biztosította u fstvánteLkl dolgozók ne
..-.ében, ho&'.}' azt I szeretetet, mely 1 

népi demokráciák dolgozóit egymáshot 
füzi, azzal szilárdítják tneg, t10gy 
munkájuk fokoz.há\'al üzennek hadat 
az imperialista háborús uszítóknak és 
ezzel is hathatós se(litséget nyújtanak 
a Budapest n ülésező Világszövebégí 
Kongres�zus munkáJához. 

Ai üzemi bizottság titkára Solymosi 
elvtárs, a főmiíhelyi dolgozók meleg 
szeretetét tolmácsc,lta é3 kérte, hogy 
olyan szeretettel jó jjenek hozzánk, mint 
amilyen szeretettel mi vártuk őket A1. 
Ifjúság részéről Havasi Gabriella üdvö
zölte a delegáció tagjait, majd virág· 
csokrokat nyújtott át részükre. Meg
kapó jelenet volt az, amikor ,\Jphonse 
Drouard el\·tár, a virág átvétele utá11 
jobbról-balról megcsókolta u íijú,ág 
képvf,;el5jét. Ezzel fejezte ki a ma,;n ar 
ifjúság, a magyar dolgozó nép iráni 
érzett bár,lti üdvöz)itél 

Majd szlahánovi�táink részétől Bar
tos József munkaérdemrendes, sztahá· 
novista elvtárs mondoit üd\·özletet, 
majd kifejtette, hogy jobb és töhb 
munkával fogják támogatni a Szakszer
vezeti Világszövetség munkáját. 

Ez a dolgozók válasza az impe· 
rialista uszítók háborús kószülődéseirc. 
Bart05 elvtárs a Szakszervezeti Világ· 
.szövetség éltetésével fejezte be 5zavalt. 

A fogadtatás lezajlása után a küldött
ség tagjai megtekintették üzemrészein-

LelepleJ:Stüli. a béresalólaat 
a s•ege i és ,nalaói ,nűhelyben 

A. Szakszervezetek Országos Ta
nácM határozatot hozott a norma
lazítások és bércsalások kiküszöbö
lésére. A vasút területén sem isme
retlenek a normalazítások, i lletve 
bércsalások. Az utóbbi időben a 
vasút különböző területein lepJez. 
té'k le a dolgozók a bércsalókat. 

A makól mííhelyben súlyos tenné
szetü bércsal áa történl Horváth 
Imre csoportvezetó 500 százalékos 
teljesítményeket számolt el és mint 
leleplezték, semmit sem dolgozott. 
Oldala�tó-pántokat kellett volna 
kész[tenie, mégpedig kézimunká
val. Horváth kiadta ttalbérletbe" 
a l!lU:nkát vil lanyvágásra. A vil
lanyvágással természetesen s0kkal 
magasabb teljesítményt tudott el
érni és ii;;y felszököÜ százaléka 
500-ra. Ugyanakkor, aki a vi l l�ny
vágást végezte, megkapta a beret. 
Tehát kettös elszámolás történt. 

Horváth egyél>ként magas száza
lékáért még külön pénz juta lomban 
is részesült. 

Horváth egyébként a munka más 
területein is végzett bércsa lásokat. 
Fékorsó-dobok készítését felvállalta 
és kézlmunk.ival végzett szegecselés 
helyett kii,dta he1<eszteni. Meg• 
kapta a bért, ugyanakkor a hegesztő 
is. 

Szabó Sándor népnevelő leplezte 
le Horváth üzelmeit. 

Ugyanc ak a makói vontatási mii
helyben történt egyéb sorozatos 
visszaélés is. Hét olyan kocsit szá
moltak el, amit befejezetlenül ad
tak át. Később a kocsikat befejeztték 
és akkor ismét felvették érte a bért. 
Markó Károly és Antalfi Sándor 
fömüveietölm, va !amint Antal fi 
Begov, Katona és Boros müvezetö
ket feliüggesztették. Ügyükben a 
napokban lesz fegyelmi tárgyalás. 

A napokban leplezték le a dol
gozók Szegeden Pamuk Sándor al
m úhelyl e portvezetöt, aki  brii;fid
jával együtt talpfapántokat készít. 
A csoportvezelö, miután beadta az 
elkészített talpfapántokat és sza
bályszerűen elszámolta, egy óvatlan 
pillanatban besurrant a raktárba és 
visszalopta a letermelt áru jeienlé
keny részét. A dolgozók éber ·ége 
folytán még idejében leleplezték a 
csaló Pamuk Sándort és igy nem 
is kerüli sor arra, hogy a vissza
lopott talpfapántokért ismét lelve
be ·sen pénzt. 

Néhány példa ez mindösszt a 
vasút területén tórtént bércsalá
sokrúl, de leplezzük le ntindaz.okat, 
akik vasútunk, államunk becsapá
sára törekednek, akik el lenségei 
dolgozó népünknek. 

Vidám és boldog május elseje 

A vasut.'ls Szakszervezet Központi Tánccsoportja fáradhatatlanul �s nagy sikerrel szórakozU>tJa a dolqozókat a hatodik vidám és boldog május els�Jén, 

k<'I és elisrnerésáket fejezték ki a ma· 
gyar vasutasok önfeláldozó és nagy 
munkájáért. me!,et a fe's.zabadu'.ás 
után az országépítés ierén végrehaJlot 
tak. 

Utána a küldöilség tagjai a ku;túr
krembe mentek, ahol zsLifolás1,: ir. g· 
telt teremben, leíkes óvációval fogadták 
a kü'döfüég tagjait. A vasutas szak
szervezeti központ a delegáció tisztele
tére egy kultúrműsort ad,;tt, melyben a 
közk kedési szaks.;ervezcti csoportok 
kultúrgárdái, ének- és tánccsoportjai 
mutatták be a szebbnél-szrbb dalokat 
é� a magyar népi táncokal A delcgá· 
ció rngjainak nagyon tetszett a pécsi 
táncegpltes műsora és a Ya:.utas kö,:
ponti da'árda miisorszáma. Altalában a1 
egész műsor a küldöttség tagjainzk 
nagy tet;zéMyilvání\ása közben zajlott 
le. Az előarlás után még egy fé'órás 
baráti beszélgetést folytattunk a dele· 
gádó lagjai\·a). Utána szív�·yes bú
csút Yetlck és baráti szeretettel kö zön
ték meg azt a szívélyes fogadtatást át; 
szeretetet, mellyel fogadták őket. 

l:.LJEN A SZAI<SZERVEZCTI VI
LAG 'ZÖVETStG, A Btl<ETABOR 
SZILAR.D TAMASZA! EROSITSOK 
SZAKSZERVEZETI MOZGALMUN
KAT A SZOVJET SZAKSZElWEZE· 
TEK TAPASZTALATAIVAL! 

Vereckei Unqs, lenn, lclelös. 

A kis Veréb Laci 

Pányin elvtárs 
követője lesz 

Aprilis 28-án dobta be Veréb 
Laci az Alta láno-s Iskola V. O$Z· 
tályának tanulój a  levelezőlapj át 
a posta l ádába. A l a pot egyene• 
sen a KOZLEKEDES szerkesz
tőségének küldte. 

A szerkesztőség örömmel ol
vasta Veréb Laci hozzánk i nté
zett kedves írását, amely szóról
szóra így hangzik: 

"T. Szerkesztőség! A „Gábor 
Aron rézágyúj a'' címü nóta dal
lamfira fogalmaztam ezt a ver
sikét: 

Plínyin , brigád 5tszázasa fel 
van lobogózva, 

Ozdról indul Miskolcon át 
Budapestre s vissza. 

Kettőezerkettőszázzal, repül 
erős vasszárnyakkal, 

Kis úttörő tanul tőle, s legyél 
követője! 

Egyetlen vágyam, mint vörö -
nyakkendős úttörőnek, hogy 
vasútas és Pányln elvtárs kövl -
tője lehessek! Budapest, 1 %0 
ápril is 28. 

Előre! 
Veréb László 

vasútasgyerek 
VI I I . ,  Aggteleki-utca 10. I. 6!' 

* 

"( Köszönjük a leveledet út-
törő Pajtás, mtre oda kerül a 
sor, segíteni fogunk Neked ab
ban az tgyeke'zetedben, hogy út
törő oasútas és Iván Fjodoro
oics Pánytn elvtárs, sztalzáno
vtsta mozdonyvezető, a Szoria
ltsta Munka Hőse meftó köve
tője lehess. A szerk.) 

Csehszlovák
lengyel f i lmegyezmény 

A két népi demokrácill kőzös ter-
1,et do!gr.zott ki e9ymás fi m[Jyarlá.
ána/c fejlesztésfre, a tapas-talatok 

/ilic eré .Jsere é.i ur,a, hor,y a két nép 
kölcsönös mrgérré.ie. borátsá!Ja a 
film miívé.�celen keresctii! is elmé
lyi/1 jön. Len9ye!országban megren· 
d•.zik a cs hs;-lcn;ák Ji. mek második, 
Cschsdová.k.ában a lengyel filmek 
t•l•ö fe.<:::lívcíljáf. A !enYyel fU,nföis
kola hatrga/ói Csthszlo-t•áklába men
nek tanulmanyútra, Mindkét áilami 
filmgyártó váJ.fa}at a jövőben k/J.ös 
já'ék-, rajz. és bábfilmek forYa•lá.sát 
v"!te tervbe. 

Munkamódszerem átadásával r--� .... ,.,.,..
=

',13�

április havi elóirányzatunkat 

168•5 százalékra 
. 

.. .. .. 

leljesílelle a „TOHOTOM„ gőzös 
„ T. Szerkes1,tőségl 
I<ölelességemnek érz,em, mint a 

hajózás első „Sztahánoústája·', hogy 
rnunkamódsz.eremel és munkamöd
sicrút adás m eredmény�t ismerk,sem 
az összes hajós dolgozó társaimmal. 

Ezt annál inkább köteles3égemt1<?'< 
érzem, mert amikor megkaptam a 
Közlekedés- és Poslaiigyi Miniszté
rlumtúl ,,a legjobb hajós szakmunkás" 
ol icve:et, hajomon, a „Töhötöm" gö
zö•ön Pártunk és szakszervezetünk 
kikü<lötteinek támogatásával tudatosí
toi,luk a hajóra beosz-tolt személyzet
!•! Rákosi elvtárs beszédé!, ame:y. 
ben rámutatott a munkaver3enyek � 
,.Sdahánov"-mozgalom fontosságára, 
amiből a személyzet mltJden egyes 
tagja megértette ennek a mozgalom
nak a fontosságát. 

Ezeknek ismeretében indultunk el 
hosszú aldunai és zuhatagi utunkra, 
�mely alatt abból az irányításból él
tünk és dolgoztunk, melyet Pártunk
tói és s.zakszervezetünklöl kaptunk, 
amini.,k eredményei későbbi munkánk
ban meg is mutatk<;>znak. 

Ennek az irányításnak köszönhm
lük RZI, hogy meg ,tudtunk birkó1.n.i 
a külors2.ágokban is jelentkező ma• 
gyar reakció hangjával és aknamun· 
kájilval, amely el akarta gáncsolni 
munkversenyünk eredményeit és &Zé
lc!!körü kibonlakazás.át. 

Azonban sikertelennek bizonyult a 
reakció bármilyen mesterkedése Is, 
mert nem tudta megbontani azt a jó 
közösségi és munka, erseny szel lemet, 
amely a hajó összes személyzeténél 
kialakult. 

Hogy csak egy pár esetet emli'tsek 
meg, melyek a hajó személyzetének 
öntudatára vallanak, tudnunk kell 
ait, hogy a hajónak O�ván, román 
területen kell szenelnie s jgy az ot
tani rakodómunkások csak nappal 
dolgozhatnak, tekintve, hogy kettős 
határ van, a jobbpart jugoszliáv. a 
balparl pedig román terület.. 

' 

A hajó, ha nappal szene!, 4-5 6Tlli 
munkaidő esik ki, ami a .zuhatagí 
szakaszon nemcsak az. 5 órát jelenti, 
hanem előidézheti azt is, hogy azon 
a napon már nem i,; tud vontatni. 
Ezt felismerve a hajó személyzele, 
úgy a fülők, mint I hajóslegények, 
vállalkoztak arra, hogy éjszaka a 
hr,jó ·.i.llása alatt beszenelik a haj6t. 

Ezz.el az önként vállalt munkával 
nemcsak J<l6t takaritotlunk meg, ha
nem a kéthónapi l�nt: tíink alatt 
pénzben ís meg!akarítolh•nk a válla
latnak és a magyar nemi:elgazddság
nak 7748 for:ntr,t. 

Ezenkívül meg kell még említenem, 
hogy a hajó gépsze;mélyzete felis
merve ötéves tervünk jelentösfgél, 
vállalta azl, hogy a kazánmosá<i és 
javítási munkálatokat mindenkor az 
állási idő alatt végzi, hogy ezá:lal is 
hatalmas idömeglakarítást érjünk: el, 
hogy az elénk kitJzötl feladatokat a 
legsikeresebben és minél elobb meg 
tudjuk oldani. 

Annak, hogy a hajó személvz'21!e 
megértette a munkaversen}ek fontos
ságát, köszönhető az, hogy az április 
hóna,pra el6irány.wtt tervünket az ön
költségcsökkentésen kívül, amelyet 
sr.intén több százalékban felülmúl
tunk, 168.5 százalékra leljmitették. 

I<érem a Szerkesztő Elvt:ír�t, hogy 
ezen levelemet a ,,l(özl,elcedés.'··ben le
közölni szíveskedjék, hogy ft1SSa min• 
den hajós dolgozó azt, hogy mit je
lent egy hajón a jó munkaie.gyelem 
és a munkaszellem, hogy ez.által el, 
érjük azt, hogy a reakdót legyőzve 
s meg�emmisíhe, Pártunk és Rákosi 
elvtárs vezetésével, a ma�yar haió
zásnak minél több .SztahanovistáJa" 
legyen. 

S:z·abadságl 
Elviársl üdváz1ctJtcl: 

Páncél Lajos 

sztaháwwlsta ha 'óskapltány 
(,.Töhölöm" -gózös Orso,a) 

DOLGOZOK! FOIWZZATOK BEl(EHAR,COTOI<AT! ALAKITSA
TOI( MUNKA H ELYEJTEl(EN BEKEVEDELMI BIZOTTSA

GOKAT! 
A DOLGOZO i( EGYSEGE A TARTOS E.S IGAZSAGOS BEKE 

ZALOGA! 
KOZDJEnK IANKADATLANUL A N EMZETKOZI SZAKSZER,

,VEZETI EGYSEGEIUI 

Négy amerikai  vasútvonalon 
l eál lt a forgalom 

Tóbb napja tart 18.000 amerika, A sztrá;1t következtiben bes�iln• mozdonyvE'zető és lüló 1ztrájkJa. A tette munkáját a Midland UUJ Co. sztrájk mjatt clevelandi gyára. leállt a forgalom négy nagy vasutJ Jelentések érkeztek a General vonalon. Motors Fisher Body Divison-gyár A mozRalom érezteti hatását olyan clevelandi gépkocslüzemének bezá-más vasutvonalak forgalmában b, rásáról is. amelyeknek mozdonyvezetői és fútöi Az Indiana-állambeli Vincenne váromegtagadták, hogy á sztrájkbalépett sába,i - vasúti kocsik hiányába,i -vasutasok vonalain vezessék szerel- két szénbányában szüntették meg a venyüket, A sztrájk következtében az munkdt. amerikai vasutvonalak teherforgalma A magyar va!>uta.�ok 1:h;ni1ban fe• csaknem 25 százalékkal, a személy- , jezlfk ki szo'1idari!úwkal a bé'rharru/orgalom pedig e9ylwrmadáuul csók- knl vívó amel'ikai mozdonyverelóknt>k krnt. l:s ffüőlmek. 

A BÉI(ÉT MEGVÉDJÜK! 

A vasutasok ezrei vonult.ak fel május else/�n, hogy eqyUtt Unnepeljenek • 
többi szakma doh;iozólval és eqyUtt kiáltsák: A békét meqvédJUkl A képen 
az Anqyalföldi Vasutas Sportkör n6sportol61 a menetben. 

Erősítsük szakszervezeti mozga lmunkat, a szovjet szakszervezetek tapaszta lata iva l 1 



Beszélgetés Alphonse Drouard elvtárssal : 

Semmiféle terror nem tudja elfojtani 
a francia dolgozóknak a békéért, szabadságért 

és függetlenségért folytatott harcát 
l békéért folytatott világméretű 

küzdelem első soraiban harcolnak 
. Franclaor�zág é Olaszország va 

utasai. közlekedési dolgozói i. • 
akik azáltal, hogy vi szuuta ítJák 
i; háborús előkészületeket szolgáló 
szállitmányok továbbítását, komoly 
fennakadást okoznak az amerikai 
�:?diszállításokb1m, jelentősen hát
ráltatják háborús előkészülcteil A 
francia vasutasok, k.özlt>kedési a l 
kalmazottak békeharcáról beszélt 

Alphon.,� Drouard elvtárs, a fran
cia közlekedésügyi alkalmazottak 
szakszeroezeténak főtitkára, aki 
résztve.�z a Szakszervezeti Világ
szövetség szakmai tagozatának 
Budape„ten fol,·ó tanácskozásain. 

- A békéért folvó harc -
mondja Drouard elvtárs - igen 
nagy méreteket öltött ei:?ész Fran
ciaorsz�gban. A mi iparágunk dol
gozói is kiwszik részüket ebből a 
küzdelemből. Tö111egese11 alakultak 
és alakul!lak b�keoédelmi bizottsá
{lok a vasúll és közlekedési tiu
mekben, amelyek kiiejezik a dol
gozók számo<i üzemi gyűlésen ho
iott elszánt akaratát. hugy nem dol
goznak a háború elókészítése cél
;aira. A francia vasutasok több 
esetben tettekkel bizonyították be, 
hogy békeakara!uk. h;i rcos el zánt
ságuk a b "ke megvédésére nem 
c ·upán szóbeszéd. Elvtársaink kö
ziil számos áldozata van a háború 
előkészületekkel szemben kifejtett 
hösi ellenállá nak. 

Számos közlekedési dolgozót 
felfüggesztettek, elbocsátottak. 
De semmiféle „büntelő"-szank
ciót, elnyomó, megtorló Intéz
kedés, terror nem 11-t:l.ia elfoj
tani a francia dolgozók harcát 
a békéért, a szabadságért, nem-

zeti függetlenségért. 

A francia dolgozók tudják, hogy 
az imperialisták háborús előkészü
letei a szocializmusnak az eJ.!ész 
vílá1<:on szeretett és tisztelt or
szága, a Szovjetunio és a népi de
mokráciák ellen irányul. S ez erő
síti harcunkat a béke védelmében. 

A francia dolgozók soha�em 
fognak harcolni a Szovjet
unió és a népi demokráciák el--

len. 
Drouard elvtárs II békéért foly

tatott harc zempontjából ítéli meg 
a budapesti tanácskozások jelentő
ségét is. 

- Ezek a tanácskozások 
mondotta - alkalmasak lesznek 
arra, hogy 

kicseréljük tapasztalatainl;at a 
szakmai tag-ozatok keretein be
lül, fejles zilk a barátságot a 
dolgozók között az egész vi• 
!ágon. A nemzetközi szolidari
tás jelentősége a békéért folyó 
küzdelemben, a társadalmi és 

bérharcokban megnövekedett. 
Ez a konferencia lehetővé teszi 

számunkra, hogy továbblej les,zük 
az egé.z világon a békevédelmi 
bizottságok a lakítását é munkáj.;t 
a köziek dési dolgozok között, kap
csolatot teremtsünk a francia köz
lekedési dolgozók é� más népek 
békevédelmí bizottságai küzött. 

Drouard elvtárs nyilatkozott, ma
gyarorszá�i benyomásairól is. 

- Több üzemi látogatást tettem 
magyar javító üzemekben, az Ist
vántelki Főműhelyben, az Autó
taxi NV. üzemében és több más 
üzemben.. 

J(ülönösen megragadott az a 
lelkesedé , amellyel a dolgo
zók uj ágolták, hogy munka
tervüket időelott megvalósltot
ták, vagy sikerült egy újítá t. 
egy é zszerű ítést eszközölni. 
Láttam, hogy- a magyar dolgo-

zók átérzik: maguknak dolgoznak, 
munkájukkal a i;zocializmust épí
tik. Résztvettünk egy előadáson, 
amelven a közlekedé i dol ozók 
kultúrcsoportjai szerepeltek. Meg
hal lgattuk a vasutasok nagy zene• 
karát s így 

tapasztalhattul: a magyar tlb
lekedési dolgozók kultúréleté

nek magas színvonalát. 
E1.ek a benyomásaim, melyeket 

rövid ittlétem alatt szereztem é� 

1 
szívből örülök annak, hogy már 
eddig Is mennyi szépet és jót, 
mennyi lelkesítőt tapa ztaltam a 

1 népi demokratikiu .Magyarorszá
gon. 

Pányin elvtárs a moszkvai rádió útján küldte el 

május elsejei üdvözletét 
Pányin elvtárs. a kiváló szoujet mozdonyoezeló. a moszkvai rádió 

útján üdvöz/etet küldött a magyar vasutasoknak. Az 500-asok moz

galma - mondja üzenetébm -, amelyet a szoo1et mozdonyuezelök 

utdemímyeztek, a szabad Magyarországon is méltó kouelókre talált. 
Nagyon ör,ilok, hogy üdvözölhetem a kiváló magyar elotársakat újabb 

likerelk alkalmáb6L 

A swv;et kormán.y n.emrég nyolc mozdonyvezetót tüntetett ki Sztálin
di/jal, köztük tanítványomat ,�. Sokan k0zülük er,yes napokon 720 kilo
mtltert teltPk me{l mozdonyukka/. A szoi•jet mozdo11yvezelók több 
mlni száz fütóhluban léles,teltek már 500 a� csoportokat. Min.d.en mo;:.
donyvezetó az úJyne:,ezelt tomott grafikon szerint dolgozik, vaRyis 
mmimciltsra csokk„n.ti a felszerel,;s és a fíilrihr!zakban való tartózkodás 
uu;it. Ez lehetővé teszi, hogy hauontu 15.000 kilométert tegyPnek meg 
tnozdony11kkal. Azt hiszem, a magyar mozdo11yvezezók Í$ ki/űzhetik ezt 
• feladatot és sikerrel meg 1s tudják olda11I. 

- Az a11gol amerikai imperialista órü/tek új htiborúba akarják so
dorni a nPpekct. Meg akarják aluidáryo�ni, hogy felépítsük az úi 
tllétet, a szocialízmust, de mi, a béke hívei t•agyunk az erósebbek .4 bé
kiért azonban harcolni kelL Ezért felhívom minden. barátomat, vala
mennyi magyar vasutast, irják alá a stockholmi bt!kefethívást, amely 
Aö11eteli az atomfa1t11uer betiltását. A háborús gyu;togatóluit vissza kell 
oerni s akkor a béke legyózi a háborút. 
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Végh elvtárs beszámolóia 
a lengyel  vasutasok varsói kongresszusáról 

Lapunk május 1 - i  számában be
számoltunk arról, hogy Fégh Lajos 
elvtárs, a Vasutasok és Hajósok 
Országos Szakszervezetének elnöke 
és Lindner Józ ef elv.társ pécsi 
·ztahánov1 la mozdon1vez tő Var
sóba utaztak, hogy a lengyel va·
utasok országos kongresszusán a 
magyar vasutas dolgozókat képvi
seljék. 

A kongres �u�sal é a lenfnei 
országi tapaszta latokka I bpc,olat
ban Végh elvtárs beszámolt a 

szakszervezet központjában meg- hasonló a mienkhez, - azzal a 
tartott nagybudapesti aktíva űlé- megkülönböztetéssel, hogy a lengye
sen. leknél még nem tértek rá a szo-

Elmondotta Végh elvtárs, hogy cialista bérezésre és még státusz
mikor c,ehszlovák területen utaz- · rendszer és teljesítménybér a lap
tak, az állomásokon és vasúti per- ján történnek · a  díjazások. 
ronokon üdülteléss�l kapcsolatos - Ottlétünk alatt megtekintettük a 
fényképfelvételeket láttak, amelyek lenyügöző posnani nemzetközi vá
a dolgozók üdül\eté�ének tudato"í- sárt, ahol a magyarok is kiállítot
tását szolgálja. Meg·á l lapította, tak. Mondhatom, hogy büszkék 
hogy egé�z kis üzemeknél, ahol voltunk az ott látottakra. LenyüR0- 100 dolgozót foglalkoztatnak, göző volt a hatalmas Srovjetunió 
megaclják a l ehetőséget a tömeg- és a 3zocial izmu.st építő népi demo-

port üzé ére. kráciák eredményeiröl tanuskodó 

A kongresszus 
kiállítás_ 

- Meggyőzödtünk lengyelországi 
utunk alkaimával - fejezte be be
számolóját \'égh elvtárs -, hogy 
a dicsőségA Szovjetunió és a nagy 
Sztálin segítségével, a népi demo
kráciák te�tvéri együttműködésével 
nap mint nap újabb győzelmek 
sziill'tnek Lengyelországban és el
tőkéit szándékuk a lengyel vasutas 
dolgozóknak, hogy hasonlóan a 
magyar vasutas dolgozók mozgal
mához. a „2000 tonnás", az „500 
ki loma1cres"-mozgalom kiszélesíté
sével, a Szovjetunió gazdag tapasz. 
talata1ra támaszkodva. mirlőbb fel
épit•ék saját országukban is a szo
cializmust. 

- Varsóba érkezésünk p illanatá
tól - iol.tatta vé�h elvtárs - ott
lartózkodá unk egé�z írlt-je a latt 
éreztük a Lengyel Vasutas S1.ak
szervezet JeQme.sszebbrne;,ö figyel
me ségét és gondoskodását. A 
kongre�szu�on a c�eh zlovákok ;3, 
a bolgárok 2, a demokratikus Né
m tor�zág 3. a íinn zak•zervez t 
pedig I kti ldöltel képvi,elt tte ma
gát. A francia kormány megakadá
lyozta, hogv a Francia \'awtas 
Szakszervezet küldötte résztvehes
sen a kongre, zuson. 

- April is 2 1 -én kezdődött a kon
gresszus ünnl'pélyes keretek között, 
amikor is a küldöttek üdvözlése é 
az elnökség megvála�ztása után a 
lengyel Szak zervezeti Taná.:s r�
széröl I Zavadszki elvtár3 tartott 
politikai be zámolót, aki azóta a 
mini ztertanács elnökh�lvettese lett, 
majd utána a leng) el ·közlekedé i 
mini zter hosszasan ismertette a 
ha téves terv l 

- Felhívta a leninel vasuta�,;áo 
figyelmét a kocsifordulónak kettií 
nappal való csökkent•� ére és a 
járműál lomány száz százalékig 
való kihasználására. 

- A mini zter u{án a lengyel par
lament egyik képviselője üdv"zölte 
a kongr1>sszu t, majd a főtitkár be
számolója kö,etkezett. A fötitkári 
be rnmoló után a külföldi del á
tusok - közöttük mi is  szól \
lak fel, majd líozzá zólá ok é 
vita köv tkezetl 

- Nagyon jólesó volt és egyben 
jellemző a kongresszu$ra, hogy a 
beszédem elmondása után a kül
döttek 

hosszú perceken keresztül, 
felállva, ütemes taps kíséreté
ben éltetlék Pártunk vezetőjét, 

Rákosi Mátyás elvtársat. 
.\ kongrt's;zuson 6-10 küldött vett 
ré zt. A kongr� sius második nap
ján erkezett meg egy ifjú,ági bri
gád. mely 210 kilométer távobág
b<",t hozott egy túlsúlyo:; szerel
vfovt. m lynek tagjai a zárfékező
től • kezdve a mozdonvvezetöig, 
ifjú. ági brigád tagjai vo"uak. Az 
ifik a var ói állomásra történő be
érkezé tik után tá káva!, lámpával, 
úgy, ahogy szolgálatot teljesített k, 
- eg) ene„m t>)ji,ttck a kongre z
zu•t üdvözöln i  é ismertették elért 

eredményeiket. Beszámoltak többek 
között arról, hogy mozdon} uk már 
0.000 ki lométer utat tett meg min

d •n különösebb javítás nélkül. 
- A kongresszus harm�, napján 

kerfllt sor az uj vezetőség megvá
laszta,ára. Utána a megvála ztott 
vezető ég ré zéről a főtitkár pro
gramot adott. 

A kongres zuson megvála ztott 
új vezetőséget a Jen<ryel Szak�zer
vezeti Tanács főtitkárhelyettese, 
Kralkó dvtárs üdvözö:te és ,elhívta 
az í1j feladatok maradéktalan elvég
zé„ére. Ezzel a kongres<Zll. viiget
ért, 

-----

A Vasutpol ítikai Osztály kiadá
sálrn megjelent B. D. Porsivalov 
,,500-as mozgalom� címfi könyve. 

A szovjet vasutasok nagyszerű 
mozgalmával ismertet meg bennün
ket ; a könw. elénk tárja az  „500-as 
mozgalom sikeréért vívott hősi küz
delmeket, a szovjet va .. utasok példa
mutató kitartását, szervezettségét, 
szociali ta öntudatát, ahogv az 
500-a mozgalmat sikerre vi:szik. 

Általános tapasztalatok 

Különös jelentő, 't:!e van most e 
könyvnek Nrmrég indult el ha
zánkban a hös szovjet va. utasok 
réldája l!Yomán az  „500 km-es moz
galom" és ez , a  kitünően ö szeálhagy hatással volt ránk -

folytatta Végh elvtárs beszámoló
ját - a lengyel kultúrmu or és 
főként az eredeti népi táncok, me
lyeket vidékről felhozott l engy<'I 
vasutas kultúrcsoportok mutat
tak be. 

- Ml'glcp� volt az egyik kultúr
műsor bemutatása alkalmával egy 
1 8  tagból á l ló cigányc,oport bemu
tatkozá a. Erdeklcidésünkre a szak
szervezet vezetői elmondották. 
hogy ez a c_ oport még a hitleri 
üldöz ' k elöl menekült Lengyel
országba és ott telepedt,tt le. E lőlih 
földmúv�léssel foglalkoztak, m11jd 
kedvet kaptak a vasúti szol�óhi! 
elvégzésére. A csoport 6 tagj ,1 
pályamunkás, míg 1 2  dolgozó már 
ZPllemi, i l letve forgalmi munka

körben dolgozik II lengyel vasút
nál és munkájukat százszázaléko-
san véi;zik el. 1 

- A szovjet kultúrát minden 
területen kultiválják és na zy siker
rel mélvftik el az ir:ínta való sze
rdekt �5 érdeklődé t. 

- A kongres zus uiáni napon 11 
Szakszervezeti Tanács fogadást 
rendezett :i külföldi vendégek �zá
mára. Utána következdt Varsó 
megtekínté�e. Megállar,itható volt. 
nogy a Szovjetu111ótól nyert tapasz
talatok é seg1t-ég rén;n \'arció 
ÚJjMpitése hatalma iramban foly• 
tatódik. 

- Meglátogattuk Szántó elvtár , 
varsói magyar kön:td is, aki rJ. 
mondotta, hogy ;i fasiszta vandál 
pusztítás kővelkez[ehen a lengyel 
dolgozók minden erőfe zité•e dle
nére 1� c�ak 15  száza léka építhd, 
ujjá. 85 százalt'ka IC'bontásra kerul, 
hogy helyette az uj, a szociahsla 
Var ót felépít ék. 

- A kongre< ;zust követö héten 
Lengyelország váro�ait h kint 1!11' 
meg. Meglátogattuk a va�úti íize
meket, a munk11dö l:i<'fej�z ·�e után. 
ahol a nagvgyíilcsl'kl'n mi, kíiltöld i  
küldöttek i s  fclszóla lunk. Az  üzc-

mekben mindenütt ott l attuk az él- tott bro�ura jekrrtos támogatasban munká ok arcképeit es havonként tudja részesíteni a magyar vasuta-elért eredményeit. sokat az „500-as mozgalom" tel-Meglálogattuk · Zakopánét is. jes sikerre vitelében_ 
a g}únyöríl környezetben lévő él- Porsiuafov könyve felöleli az munk11. iidülöt, ahol baráti t>slP.t „500-as mozgalom" mozgalmi és rendeztek számunkra az élmunká- míiszaki problémáit. Me�udjuk sokkal közösen. hogyan bontotta szárnyát ez a - A váro ok l át�atá ·a alkalmá- nagyszerű sztahánovista mozgalom, val módunkban volt megtr.kinteni a hogyan mozgósította a szovjet Szak. zervezeti Tanács kullúrházait, vasutasokat. hogyan fűzte szoro'hol a legnag_ obb gondot fordítot- sabbá a különböző szolgálati he-1:\k arra, hogy II dolgozókat mun- lyek dolgozóit egvmáshoz. Ugvankájuk elvégzése után megielelö to-
vábbképzésb,m, kulturális és elmé- akkor mei;?ísmerteti a szovjet, aió
leti vonalú okiatásban része itsék. b li gazdag tapasztalatokkal e moz 
Iuv a krakkói SZOT székházban galom valamennyi műszaki prob
mégfigyeltiík. hogy nem annyira a lémá iát i l letően. 1 
színház! rm,·n van a fösúly, hanem A vontatási személyzet, a fűtőházi 
nagy befogad,iképességű olvasóler- clolgozók, de ugyanúgy a forgalmi 
m k és klubhelyiség<>k á l lanak a és pályafenntartási alkalmazottak 
dolgozok r ndelkezésére. !\ülőn számára hatalmas támogatást je
szerv foghlkozik azzal, hogy az lent ez a könvv, mert l !ehelőséget 
olva,óten m lát�alóinak minden nyu it a h bák kiküszöbölésére és 
felvilágosítást mE·gadj11nak. Ugyan- megmutatja a bejárt utat. M'nden 

ak nagy gondot fordít a lc:ngy I va uta sr.ámár.a - aki szívén vi
ZOT ez újító körökre. Mindf-ll eli az , 500-a� mozgalom sikerének 

sz "kházukhan külön elöadóttn·m ál l  ügyét, aki már részese és aki ré
az 11j1tók rcndelkrzé 're, ahol meg"- sze,e kíván lenni az 500-as moz
ntatják java lataikat és átadják galomnak. nélkiiliizheletlen kéz.1-
egym'i nak gyakorlati tapasztala- könyve. , 'emcsak tan,t. nemC'sak se
talkat. gít ez a könvv, de egvúltal mozgó-

- Mélv bi.-nvomá•t keltett ben- sít is. Mozgósít, mert vonzó mcídon 
ntink a lengyel y rm kek neve• írta le a szovjrt vasutasok kima• 
lé  e. Mrgnritük a va utas g) er• ga�ló eredménveit. közvf'tlen hang
m ·kek 3l ta l  rendezett • képzi,. nrmbE'n" hozza klizt'l a szovjet 
míív �leli kilil l ít.í •t. ahol a ki- va út hő eit mihozziink. 
ál lított an) ag nagy z;izaléka Ma m:ír a magvar va utasok ez-
a 'a · O! ,0beri Szoc1a l 1 >ta rei tanulmányozzák a szovjet vasút 
Forradalom 0c,gy jelen�!Pit elew. va•ulasok munká tát és rnódsze-
uíl ttc m ,_ reit. Való ággá vált a 1elszó: ,.la-

- 1\ sport terén, m�allapítottuk, nul junk a • hiis <zovj t vasutasok 
hogy vasuta vi zonylatban k ve- példátából." A brosura elme felt>lt 
sen v znek reszt aránylag a to- jel zóként ta lal juk meg a fenti 
m gsportban. 1400 élsportolójuk mondatot. 
van. A I ngwl válogalott futball - A mag) ar vas.út dolgozói mint 
csapat 6 á l landó tagja va utas és híiséges sC'gltőtarsat togadják e 
3 va utas olimpiai bajnokkal büsz- könyvet. ami további ió munkájuk kélk dhet11ek. ösztbnz iJr. tanácsadója, iránytűje 

� !'- dolgozók szociál is � gaz- lesz az 500 km-es mozgalom teljea da�ag1 hel) zete, kereseti viszonya kibontakozásáho:L.. 

Éljenek a szovjet szakszervezetek9 a komntunÍzmus iskolá · ! 
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Kipell,engéres•ül. a bércsalól.at!I 

a 1n·unl.alegyele1n ellen vétőket 
- Az öntudatos dolgozók :aieg,·etéssel fordulnak el 

a szoeialiZJDus építésének eile1tségeHöl 
A Párt, a szakszervezet, a vállalat

- -s munloáfának �redoné11y• 
képpt,n olyan léqkört kell teremteni 
a� ü.2:emekben, hoqy elviselhetetlen 
leqyen minden munkás számára az a 
qondolat, hoqy normalazítást, vaqy 
csalást k6v-.sen el. ttoqy minc:htn öntu ... 
datos munkás meqvetésével és lené! 
zésével sújtsa a bérc.salókat, OTl
csalókat, normalazftókat. Ebben a kér• 
désben nyiltan és élesen kell felvenni 
a harcot. 
(Részlet Kovács István elvtársm"1< a 
--.....Vezetek -ezetó9éql -
mondott beszédéböl.) 

A szocialista bérezéssel kapcso
latban a MAY Budapesti Igazgató
sága által sorozatosan kiadott -
egymást gyakran keresztező - ren
deletek még ma is komoly félreérté
sekre adnak okot. Számtalan dol
gozónk nincs még tisztában azzal, 
hogy neki miért nem lehet tú!óráz
nia, ha munkája azt megkívánja, és 
ha túlórázott, akkor a túlóradíjat 
miért nem kapja meg . . •  

A túlórákkal kapcsolatban Irány
elv az, hogy munkánkat úgy szer
vezzük meg, hogy annak elvégzésé
nél minél kevesebb túlóra merülhes
sen fel. Ezt a Budapest-Nyugati 
pályaudvaron nagyrészben sikerült 
is már a munkaeljárások átszerve
zésével elérni, azonban vannak 
munkaterületek, ahol a túlórázás el
kerülhetetlen. Ezeknek a swlgálati 
helyeknek bizonyos túlóra-keretet 
biztosított az Igazgatóság arra ille
tékes osztálya. 

Es most nézzük meg n egyík 
túlóra-jegyzéket. 

Heine József raktárfon61c túlóra

díja 705.40 forint. 
l(ész Odön raktárfönök helyettes 

túllóradíja 3 1 7.90 forinL 
Ez pedig azt bizonyftja, hogy 

vannak még vezető állásban lévők, 
akik csak saját érdekeikkel törőd
nek és szemelől tévesztik a szocia
lizmus építésének nagy ügyét . . .  

De nézzük tovább. Arupénztári 
vtszonylatban is hasonló a helyzet: 
az árupénztár főnök szintén meg
feledkezett saját munkájának jobb 
megszeroezéséről és így 
326.74 forint túlóradíjat állított be 
magának . . •  

A munkaeljárások észszerfibb 
megszervezése eredményeként a 
dolgozók részéről hétköznapokon 
túlóra csak elvétve merül fel. Az 
így megtakarított túlórákat - hogy 
"kárba ne vesszenek" - ugylátszik 
maguknak igyekeztek biztosítani az 
említett főnökök . . .  

De nem jár el ilyen önkényesen
minden főnök. Például Zsoldos Ro
zália személypénztár főnök csak a 
valóban szükséges alkalmakkor túl
óráv.ra - mindössze 55.56 forint 
túlL:adíjat tüntetett fel a jegyzéken. 
Pedia, ha más szemszögből vizs
gálj;k a dolgokat, a raktárfőnök 
havi fizetése 1400 forint, az áru
pénz!ár-főnöké pedig 850 forint, 
szemben Zsoldos elvtársnő lényege
sen kevesebb il letményével. 

Az említett túlórajegyzékek még 
mindig elbírálás tárgyát képezik az 
igazgatóság i l letékes osztályán. De 

Az újjáépltett feriheqyl 

- gondoljuk - a márciusi túlórák 
helyességét, vagy helytelenségét 
most már körülményes lesz megál· 
lapítani másfél hónap távlatából . . .  
Több gyakorlatiasságot és keoe
sebb bürokráciát oárnak dolgozóink 
ezen. a téren is! 

Rákosi elvtárs többször is fel
h ívta már figyemünket az ilyen és 

ehhez hasonló visszaélések kiküszö-

bölésének rendkívüli fontosságára 
és mégis, még mindig találkozunk 
i lyen megtévedt dolgozókkal, akik 
hivatali beosztásukból egyéni hasz
not szeretnének biztosítani maguk
nak. 

Fokoznunk kell tehát éberségün
ket minden vonalon és kíméletlen 
harcot kell folytatnunk a szolgála
tukat liberálisan ellátók ellen! 

\ 
Minőségi munkával, termelésünk fokozásával 

nyujtunk segítséget ijZ imperialista országokban 
sínylődő munkástestvéreinknek 

t 

l 
Tllbb mint hétmWló a dolqozóknak a száma, akik aláírásukkal ti ta-
koztak a háborús az imperialisták mesterkedései, az atombomba 
h.asznáf\ata ellen. üzemeink dolqozól harcos kiál lással, • bél<eívek lelkes 

aláírásával csatlakoztak a vlláq százmillióinak békemozqalm;ihoz:. 

lgériük, hogy békénk 
elszánt harcosai leszünk . . .  

,,T. Sz.erkesztőség! Nem mulaszt
hatom el, hog'y megkérjem l'z,er. 
kesztő elvtársat. közölje a lapban 
arl az élményt, melyben a Pest
srentl<írinci Járómújavító NV ün
nepségén részesültünk a vasutas 
s:z.akszervereti vándorzászló átadása 
aJ.kiaJ.rnából .  

01:lt: kell, hog'y ke7Jdjem, am.ikcr 
már az üzembe való belépés pilla
natában éreztük az ünnepi hangu. 
latot. Az ünnepi értekezlet előké
szülebei voltak ész!elbetők az egész 
vanalon- Az üb. he:yiségében az elv
társak büszkén, csillogó szemekh.-el 
mondogaoták, hogy lám. utolsókból 
is lehetnek elsők, nem mindig a 
n,ag'yüzemek viszik el a pálmát, Az 

eredmény, melyet elértek, a jó ko:
lektív munka eredménye, a műszaki 
�sel való S1LOros kapcsolat 
femrbarlása tette lehetővé, hogy a 
pestszentlőrinci dolgozók e!érték ezt 
a kitüntetést. 

Az ünnepség meg:kezdése után, 
mely kis műsorral volt fűszerezve, 
az NV üb. titkára üdvözölte a meg
jele."lte-ket, majd Gáspár elvtárs t.ar
totta meg beszámolóját, melyet kö
vetett a vállalat műszaki iga.zg'atójá
nak rövid beszámolója. Majd Papp 
elvtárs, a Közlekedésügyi Miniszté
rium kiküldöttje beszélt. Lelkes 
hangulat ragadta mag"ával a dolga. 
zók.at és küldötteket. A zász'.ó átvé• 
telekor fogadalmat tettek a munka 
termelékenységének emelésére és 
arra, hogy ehhez a szak„rervezeti 
vándorzászlóhoz még az éhlremjel
vényt is megszerzik, , 

Nekem az az érzésem, hogy al:>
ban a kis üzemben ezt a fogadalom· 
téitelt a, valóság fogja követni és 
nem les7..ck meglepve, ha a Pest
szentlőrinci Műhely ormain a ván
dorzászló mellett nemsokfu"a az él. 
üzemjelvény is tündökölni fog. 

Az ünnepség keretében Papp elv
társ, a közlekedés- és postaüg"yi mi
nisztérium kiküldörtje szlahánovis. 
táiknak díszoklevelet osztott szét és 
bár csak hét oklevél került kiO<SZ· 
tásra, meglátásunk szerint a le�ö
zelebbi kiért&elésnél ez a �am 
duplájára fog emelkedni- Megkapó 
látvány volt, amikor az üzem egyik 
sztahánovista a:i\Tázlakatosa, dere
sedő fővel ígéretet tett a vándor
zászló megoa1M1sára, majd a dit;zok
leveict nézve, azt mondotta: .. Ezt 
meg az unokámnak fogom megmu
tal:mi !'' - és könnyes szemmel ült 
vissza helyér-e. Ez az elvtárs abban 

a pillanatban, ami.kor ezeket a =

vakat mondotta, úgy érzem, hogy 
tap-asztaJ.atait, szakmai tudását to. 
vábbra is fejl&zleni és átadni fogja 
az üzem ifjúmunkásainak, hogy ez
zel is _ ígéretéhez híven - a ván
dol7.ászló megtartását bi2ltosítsa, 

trdekessége volt az értekezletnek 
az is, hogy eltérően az ünnepi érte
kez.letektől, a hallgatók soraiból 
,több hozzászólás volt úgy fizikai. 
mint szellemi részröl. Ez bennem 
azt a benyomást keltette, hol;"y a 
fen(em:U-ett élüzemjelvény elnyeré
sének e.ze.k a megnyilvánulások biz
tos zálogai. 

Mi, az Istvántelki Járómújavító NV
:től négyen voltunk kiküld,·e, hogy 
tanúi lehessünk a Pestszentlőrinci 
Járóműjavító NV vándorzászló át
adási ünnepségének és láthattuk, 
ho_,:y a szociaiista mWJ.k.av·ersenyek 
hatalmas veté:ke<lésc során hogyan 
győzi le ,.Dávid'" ,,GóliJ.tot'', � koJlek: tív vorsenymoz.galomsze!lem·eben- M1 
tudjuk azt, hogy Pártunk és annak 
sreretetlt vezére, Rákosi elvtárs irá
nyításával, a Szovje(unió gazdag 
tapaszt.alataira támaszkodva, még 
tovább :fejleszteni, eréíf;iteni tudjuk a 

ST,OCializ.rnust építő népek békesze
rető táborát. 

Mi, istvántelki dolgozók, kívánjuk 
0 Pestszentlőrinci Járóműjavitó 
NV-nek, hogy továbbra is a minő
s,égj munka fzemmellarlása mellett. 
tenncl&:ük fokozásával harcolj:inak 
a bél<etábor meger&,íté:-éért, hogy 
az imperia!ist-a országokban sinylödő 
e,nyomott .rnunkástestvéretnknek 
scgj,tsi,get "5 bátorítágt nyujtsanak 
ezzel is a további küzdelemhez. 
.i;!jcnek a szocialista vasutat építő 

ma.<Jyar vasut(l(;ok' 
VERECKEI JAUOS 

termelési fol.elós, lslvántelek. 

l.oesi 
his!:Sabás helyett 
.SO hoesit adt,u,J. 
át a forgaloninah 

Néhány hete annak, hogy hazánk 
felszabadulásának ötödik évfordulóját 
ünnepelhettük. Dicsőséges felszabadi
tiínknak, a hatalmas Szovjetuniónak 
KÖszönhetjiik, hogy a háború nagy 
veszteségeit helyre51Iítottuk és lá
mogatásá\-a 1 építhetjük hazánkban a 
szocializmust. Pártunk, �ákosi elv
társunk me<;"mulatta , hogy mely uta
kon kell járnunk és tapasztalt kézzel 
irányít benn;;nket. Támogat és segít 
nagy céljaink me1;valósílás{1ban a ha. 
talmas Szovj,-tunió, a béketábor biztos 
őre. A béketábor megerősítésében tá
mogat minket az egész haladó embe
riség. ,.\1inden okunk megvan arra, 
hog)I dolgozó népünk bizalommal te
kintsen a jővöbe. Eredményeink is 
álland<ian növekednek. Felszabadulá
sunk ünnepére bebizonyították dolga· 
zóink, hogy felajánlásaikkal az egysé
ges béketábort erősítik. 

Május 1 iiszte:etére is megmutattuk 
munkánk még tökéletesebb elvégzésé
\'el ,  hoi;v 6. szabad májusunknt kibon
tott vörös lobogónkkal, dal lal, vidám
ságga1 ünnepelhett�k. 

l 1<érjük, hogy békénk e:sT.ánt ha rro
sai lcszii11k, a béketábor megerösitésé-
ben méltóan kivesszük a részünket. 
:\'cm elégszünk meg ezekkel az ered
ményekkel. ameiyeket ezidáig elértünk 
<'s álland,i felvi lágosító munkát fog-unk 
l"égezni, hogy szélesedjen és erösod
jön a halaim� béketábor. Ezzel vá
laszolunk az imperialista háború,s 
gyujtogatóknak, hogy mi sziklaszilár
dan állunk a béke mcg\'édésében, A 
háborús gyujtogatóknak és a népi 
demokrácia e! lenségeinek a!Jas akna
munkáját figyelemmel kísérj ük és min
den alkalommal leleplc1.zük őket. /vii , 
magyar dolgozók tudatában \'agyuni, 
annak, hogy szocia l icta építésünket 
csak akkor tudjuk biztosítani, ha a 

Szoy jetunió vezette béetáborhoz való 
hüségéröL 

A haladó emberiség békéjének Meg
védésére mi, magyar kommunisiák 
Pártunk és kormányzatunk támogatá
sával fej lessz•'k és erösitsük demokra
tikus honvédségünket., mely a nép 
fiaiból tevödik össze. 

Mi is, az lst\'ántclki Járómüja\'íló 
l\emzeli Vál lalat dolgozói büszkék ,a
gyunk a Tóth Lajc,sokra, Ol\·ösökre és 
Urbánszkiakra, kik a munkapadtól 
mentek hom·éd,;égünkhüz, hogy hon
n'.dségünk a dicsőséges Szo\' jetunió 
hiís hadseregér.ek példája nyomán erő
síthess<e a világ dolgozóinak nagy 
béketáborát. 

Eljen Sztálin, a Yilág dol�zóinak 
bő'.cs tanítója, a békeharc !angeszü 
vezére, a magyar ntp nagy barátja. 

Eijen és viru!jon a s1.ociá1:sta Ma
gyarorszáJ;? és annak bölcs vezetője, 
Rákosi Mátyás elvtárs 1 

Gelléri Dezsö sk. 
élmunkás, vaisesztergályos 
Jstvántelki Járműjavító KV 

Vízreho.-:�átot ták 
az els-ő Bulgáriában épüU 

tengerj,í ró hojót 

A bu!gáriai Sztálin-város kikötöjébzn 
vízrebocsátot!ák az első Bulgáriában 
épült tenger járó hajót. A hajóavatásl 
ünnepség részvevo1 üdvözlő táviratot 
intéztek Sztálinhoz és a Bolgár Kom· 
munista Párt központi bizottságához. 

dnlgozó nép vagyonát, szabads{1gát A VASUTAS SZAKSZERVEZET 
minden erőnkkel és tudásunkkal meg- Ki:PZöMOVESZETI ISKOLAJANAK Yédjük. Hogy ezt elérhessük, legfon- H ALLGATOI a közelmúltban három, tosabb elméleti színvonalunk emelése 

A Pestszentlőrinci MAV Járó- és ezért kérem a dolgozó munkáslár- kiállításon dijat nyert képet aján:ottak 
műjavító N. V. dolgozói ápril is sa :mat, hogy az oklalási \"Onalat ma- fel a szakszervezet központjának. 
29-én táviratot i·uttattak el a gukévá tegyék. Minden műhelyi dl)!- A szakszervezet Elnöksége ezúton gozónak becsületbeli kötelessége ki-Vasutas Szakszervezet Központi á l ln i a Békekongrcsszus határozata mond kös1,önetet a hallgatók figyel· 
Vezetőségéhez. Ebben a követ- mellett. mességéért és 2 febjánlással kapcso-
kezőket írj ák: Al.iírásá,al , május 1-i lelvonulásá- latba!) 5000 forint folyósítá�át en11e-

.,Orö111mel jelenljiik, hogy val bizonyítékot tett a hala:mas délyezte az iskola kor5zerüsitésére. 
május elsején felajánlásunkként 
az április havt tervet 200 száza
lékra teljesítettük. Eredményein
ket a Szovjetunió hős vasuta
satnak pl'!damulafása nyomán, 
Pártunk és annak szeretett ve
zére, R á k o s t elvtárs vezetésé
vel érliik el. A kiszabott 25 ko
cst hefttelt 50 kocsit adunk át a 
forgalomnak. R á k o s  t Máiyás 
elvtársat és miniszterünket, 
Bebrits Lajos elvtársat büszke 
örömmel értesílettiik teljesítmé
nyünkről. Eredményeink nem 
lesznek elbízalwdotlá bennün
ket. 1 gérjiik, hogy még f okozot
tabb munkavállalással fogjuk 
erösítent a Szovjetuntó vezette 
béketábort. 

Az éliizern második fokoza
tával kitüntetett A!A V Pest
szentlörirzct Járóműjavító 
N. V. doígozót" A ferihegyi repU16tér új  forqalml épülete. 

Testvéri üdvözlet a szocia l izmus épitésében, a békéért folyó harcban 
velünk egysorban küzdő népi demokráciáknak! 



Dlffll1rfJ Monlá alvtArs, a Szovjet 5:1:akszervezetl Szövetséq lapJ.6nak • ,.Tnacl'"-llalc 
�J6t 6s a kQlföldl vendéqeket vlráqcsol<orral üdvözlik a Ida uttiar., 
pajtlaok u Uttör6 Vasut beutazása alkalmával. Mellette balról Stelian llorarll, 

· Alfred Ulwy, Jobbról Alfons Drouard elvtársak. 
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.:r.. Szertresdl5ségl Mi, nsutas 
lfjúmunká901t fokozott J6 munkával 
készütünk u egységesiU! Ifjúsági 
Konrresszu,ra. A Nyt,gatl pályaud
VM' ifj6munkisal már megtették ------------------------■,kongresszusi felajmlásaikat és a 

MEGALKUVÁS NÉLKÜL 
KEMÉNYEN HARCOLJUNK 

A BÉBCSALÓK ELLEN 

május elsejei felajánlások teljeslté
sével ils megmutatták, hogy minden 
erejükkel a hékéért harcolnak. 

--Ciúd tfztiJk il au,gr,nlt el4 1logg 
Jobbat ú többet lennelW • biu 
meger6sítéséért ú az ötioes terv 

Megköszönöm a Párta' és 
egyre szelié és jl1í dtl Az államvasúti üzemekben egyre hangot, hogy bejelentik a párttit- mielóbbl megval68Uásáérl. lgg r,álik gyakrabban fordulnak elő a terme- kárnál, a politikai tisztnél és OB- lffletóoé orszáflUÚlbali cs szociallz- .f'. Szerkent6ségl A MAJ: Jr�. 

!és vonalán olyan jelenségek, ame- nél és ezzel terrorizálják a mGve- mus biztos alapjainak lerakása. 
lyek nem a szocializmus építését zetőket a szabálytalanságok elrlé- H If"úsá • S - építi NV dolgozója 90gyol,. en 

szolgálják. Egyes magukról meg- zésére. Nem egy esetben úgy a ségJ !fzsiáljur el��i:e�:j .-.uz4z üit. Oa irull. 1/R 
feledkezett dolgozók az öntudat Párt, mint a szakszervezeti helyi tárgyalnunk magának n Jfjúság- dolltoaoff&, tnlnt néplinlt lflill6l 
hiánya következtében olyan törek- funkcionáriusaink is beleesnek a nak a jelent&éirét, Ahogy a harc- ml,st • többi, Otás országoltbGn véseknek adnak kifejezést, hogy töm� uszályába és hogy a nép- t · k- d- b d k' 1 

�llalllffle 
minél kevesebb munkáért minél szerűségüket megtartsák, a dolgo- eren uz O a sereg epte en meg. 800 lllillf6ngt @lgoz,6 �elll. 

to .. bb bért érhessenek el. Ezek a zók által képvi$elt hel\_ielen állás-
ál�ni � �elyft: ha nincsen megfelelö Számomr11 is agyanazt jelentik a:r Hiszem, ..., ,....._ utanpotlasa, epp 6gy halálra vaq s--

· 
törekvések nem a népi demokrá- pontra helyezkednek és így a mü- ítélve mindM olyan ország, amely- elltözelgl ilnnepl IIOfJok. • S.. "°:" mb..--- • 
ciánk gazdasági erejének növelé- szaki vezeté elve zti azt a biztos nek nincsen jólkél)zett. erösaka!'Atá, SffrWZetl V�zör,etség Elnölesé- ':'zenoeÍt J� E 
sét szolgálják, hanem a reakció támpontot és segítséget, amit szervezett fiatalsága. ·Hogy milyen 6'nd • Vigrehajtóblzoitsdg6tuii _,,r- � • uszál)ába kerülve, ilyen irányú éppen Pártunk és szakszerveze- er5t jelent 5s. :.......L. lf:.r. ,-,,.� M� 
cselekedetükkel romboló tevékeny- tünk nyujt a termelés vonalán. sági szervez:f. .4:nak gyö7.;:« �: b�n lon6res.sZUS44 """' ""!" uóu1Mi1fd. 
séget fejtenek ki a munkásosztály Igy történhetett meg • egyik dája - mindnyájuDk példaképe _ 11 szoaallrwusba. lúll átJ1W IIWI- Ezért 11 #8 :1 „ f at tr 
soraiban. üzemünkben, hogy funkcionáriu- • lenlnf KomSZOIIIOi. amely a Bol- "- llolg� /elenlmu: • U, W. ml Is ............ � � 

Megnehezíti az ezek efleni lllir- saink intézkedésére az üzembm az sevik Pirttal ösezeforrn. anaak ,-e- /t"'1 oiootl élet-luúáiharCNII ..,. frontján i,148 • WW,. ..... ., 
cot, hoizy az öntudatos dc>lgc!zók idófelvételeket be kellett szüntetni zetésével, mind • békés építésben, jjabt tcpalamgl fölül. ljú6 méltJ!kednell • * ,_ 11114 W. 
nem leplezik le ,soraikba beférkó� és az időfelvevöt arra utasították, m;nd pedig a Nltff HonvédéS H 6iddö :garat -ad � 

krublJII, lloW- ....... 111 
' e!Jeméges ügynököket és gyakran hogy menjen le 8 dolgozókhoz és borúban a Pártnak � tá- • • t11eg,nutatj,,,le. .... -' 11 _, fj! 

még maguk is beleesnek a bér- olyan nyilatkozatot tegyea, hogy masza voll l'llmJOgásáiél. pnk IIQPfM-.,.,,r• ,,._ b 
demagógok hálójába. helytelen volt az idáig végzett -Ez • cél h!bet' � 11 a A _ll6u� Iratod.,.,., lnnc- löbbet tenntJIH. 

G�akran üzemeinkben lév6 szak- munkája, m rt a Párt atasítása. �IIIO& egy lépé nló lrösel� ,,.ltük • bélrú, saúHltl � J-ét, Swnteltd �• ·.;•1 
szen·ezeti helyi szervek is olcso hogy az időfelvételeket be keU jutfl az egysl!ges lfjásigt Szcm!t- tJ7flelt! mdr nemcsolc • � b a �. W;;;"'� 
nép zerűségre törekedve nem lep- szüntetni. Az üzemi bizotbágollcnafkl.1� mega1alm1'sa. Iu aeasdrúk hn,ger�rt efoott wc ilnnep, s.ereg- ,_� .... 
lezik le az ilyen törekvéseknek a tömegektől való elszebdásár Ifjú águnk tagoltaigL 6:Uml�I", hanem � ..., • a.mlte nt4l4Jll4 ._ helyl<>lenségét, hanem helytelen in- jellemző, hogy n.ekröl a jelensé- Az lljúnir ~ egyséeel ISerftRte 1latollüt hle • .sza!Hu!8á� a .• " _. 
tézkedéseikkel még elő is segítik gekről nem tudnak semmit, dacára Pártunk vezetésével fudja csak meg- lflflllkáskezek •�/Je/onódásának, a í'ilrnnilltuufs4 ... 
ezeket a jelenségekel Nem foglal- annak, hogy az üzemben még ma- nlósftanl nagy célkitOzéselt él el- lll/ŐUlemnek ájJongó diadalmenete. jdr/o át egla � 
koznak kellő súllval a műszaki ér- helybizottságok is müködnek. sösorban n lfjúsig neYelését. Az M•g&zámlálhatatlan tömeg egy- fnllnkat. M� � 
telmiséggel és ·így azok nem a , . egységbe tömörült ifjúság egysége- Mnberként harsogta • 16gn,agyob6 ho ,1o,----a �, 
Párt irányvonalát követik az üzem- A dolgozoktol • sok_s�or han�ik sen tudja akaratát érvényesíteni a etnHr, Sztálin elutárs nnM is • g!JOII -s.._ """'llr'J 

ben, hanem egyes hangos dolgozó- el a norma mega!lap:tasnál, �ogy be1<éért Indított hatalmas & fárad- rajongott r,eúrünkét, Rákosi elfltár• � napról-,,,.,,,. � 
tói megfélemlítve, a termelés vo- a 110-120 szazalekra telJesftö' hatatlan harcban. Senki számira sit. Most, am/Aor iu anne,, lump 6'/a. Hogg9 • lr, 
nalán lazaságokat idéznek elö. norma nem jó, az túl szoros és sem közömbös hogy a aociaUzmus falában nagyobbat lendill cs Itala- Nlásdggá 111, 'H. 

Gyakori eset, hogy a műszaki szerintük csak az a jó norma, ami-- útján haladó �águnk tevábbfej- pács, ggorSGbban halall • Ms a HIII elképulfM 
értelmiség szabad folyási enged a vel legalább 150-200 százalékot tesztésének nagy ügyét mHyen Ifjú- entergapadon, frlssebbe,a tneO a l(edvss S� 
bércsalásoknak és sokszor maga is lehet teljesíteni. Az i<lőfelvételt vég- ság fol?t. fef}1atai t -• Sohasem mezei IIUUÚIII a ewe lzmo,odd t lt 
ro�sz munkájával elösegíti azokat. ző műszaki személyzet nem kapja szabadmegfeledkemünk arról, hogy ször,etkezetekhen. gyorsabban. szánt � 

••• 

mert ezen keresztül kíván népsze- meg azt a támogatá,t, ami a:t 6 Ilyen szerepre csak kora Ifjúság . a toU a papiroson. újra megnylllk : ás l 
rűséget elérni a dolgozók között. felelősségteljes munkáiáh� szüksé- tói fogva képzett; P,Olltikailag fej- s1;.ámunkra oz er6k forrása. Kíilön- J<»6á ":i; 
Mindennapos eset az, amikor az a ges. Pedig „Technikai normák né!· tett, öntudatos, sier'ftZett ifjak le- bözö országok n.akszervezeteinek sölenek ho8J • 
műsiaki munkavállaló, aki meg kül - mondotta Sztálin elvtárs - betnek alkalmasak. r,ezellJi • mi /ooáros,mkból fogj.A llrl$ité;ioel 
van bízva a munka felvételével, a tervgazdaság lehetetlen. Technl· Az. Ifjúságnak kllll'ln&en M lelt Cl Jnl tteoünleben kingilatltoe,.,,.. liluJNlllet ia 
nem a tényleges javításokat írja kai normák kellenek azonldvül arra vennie részét a tennelésb61 és ta- b i l lt • ll • r • • ltl • ...,. 
be a felvételi lapba, hanem a cso- is, hogv az elmaradt töm�eket az nulásból egyaránt, hogy beblzonyft. ._ • dmlllfdngl ...., � 
portvezetők bemondása alapján ál- élenjárók előrevigyék Technikai suk azt, hogy atka� hlsziinlc � altaraláíu,Jt �l6 j4I • 
litja ki azokat. Sokan közülük nem norma - a nagv szabályzó erll, majd arra, hogy dolgozó népilnk ,,., Cl /wJtalmal Sztálin ú -veszik a1,t a fáradtságot, hogy mely a termelésben a munkások élenj!ró vezetli JecYink. E6érM lwtetlffl Sz«>jdlull,6 lila • N 
megállapítsák sajátmaguk azt, széles tömeg-eit a munkásosztály �U. lJrlwttni1nll ..,,,,,fflffl. ami no- '- "'1rllát6 ft/lllgalommal ...,. god 1Jll8I 
hogy mik azok a hibás alkatrészek, élenjáró elemei köré csoportosftva cialista lulZdnl lplUdt aolg,Jl/al � Aiasn c,,a 6 Jwdt/� 
melyek 'javításra szorulnak, hanem szervezi meg." Sztálin etrlársnak Nálunk, helyi Yl9&01JY1atban, el· /obi, j&,{Jí • �;,.! -,,li# 
megbíznak a csoportvezetökben és ezen tanítását különösP!l ffleR ken �leges feladatunk ez ifjt doteo- Ott/& M-Íaitt otlhotto1'1 lllllládMj sok munkára hivatkozva, gyakran szívlelni a Párt, szakszervezeti és zók fokozottab!J meg� & 

.._ .....,. • - ,,._, .IUJ' az irodában végzik el a munka üzemi vezetőknek és el kell köwtnl a mo
:eE

i é1effle �16 Wtapal,. 
felvételét. mindent arra vonatkozóan, hon l�a, alapuenüt�lt' taKJalt -

Sűrűn előfordul az i!S, hogy a Pártunk útmutatását a clolaozók Rállo.fl Ars b6lcs lruyttis!t • 
munka már régen elkés1.ült, eset- soraiban végre is tudjuk hajtani.. vetve - �� 
leg a járómü már el is hagyta az Gyakori eset az, hogy tecbnl)al nocUlnk mlftfl ...:.· 

.......milol üzem területét és a munkafelvétel változá� következtében áef'll Atlapf. abb talfM� �...,-
még el sem készült és így utólag tanak meg új normákat ú a rli(I Mi."'· ll AllO!dt lel-
már nem is lehet ellenörizni az el- elavult normákkal díia7..zik 81 ,61 l!OIÍI. fari( � lr• 
végzett munkákat. gépen végzett munkát L és ezAftíit =fliar a, Wb 

A művezetó'l< közül sokan nem norma lazítás következik t,e; ami ll ff � 
töltik be azt a feladatot, �mit egy dolgozóknál jogos nvu�AR'IJ 
művezetőnek az üzemben be kell kPlt. Ezeket a hiánvo�s� 
töltt11le., Sokan -�gy vé_lik, hogy "káig lehetne még s�rolnL akkor vege:nek 10 mu�kat, ha nem elmondottak. _ ha m mutatnak ra a d_olgozoknak rosszul • . . 
végzett munká.ára a minőségi elő- uzememkben mmdenhol 
írásokat az áÍvét�lnél mellőzik. A juk. Jövő munkánk irá 
munka elvégzésének ellenőrzésénél kell legyen, hovv hibái 
nem járnak el kellő gondossággal, moljuk, a műszaki 
sok munkadarab kerül elszámo- munkáját legmesszebb 
lásra, ami a valóságban el sem mogassuk, mert csa 
készült és így a bércsalásokra tág melés fokozásával, az teret 1:ng�dnek. Sok helyen tapasz- csökkentésével valósith talh!1o uze'!1elnkben, hogy � do!- hazánkban is a Sz . 
gozok egy resze azokkal a muveze- . • .. . OVJe 
tőkkel szemben, ha az a munkáját Jat �o�etve Partunk v 
helyesen végzi el, ellenségesen szociahzmusL 
Mp fel. Gyakran hallani olyan 



• 
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HANYAGSÁG-E, VAGY SZABOTÁLAS ? 
Szt41in •lvtllra ezt tanltJa• Mit Jelent az. ha a munkások él�ek a íeh7t6séqqel és nyiltan, őszintén blraJjak a munka foqyatél<ossáqait, Javítják a munkánkat és viszik azt ell!re? Azt Jelent!, hoqy a munkások u orszáq, a qazdasáq és az lpar vezetésének cselekvő részese�V<I válnak. Ez pedlq feltétlenül erosftl a munkásokban azt az ér• zés�, !ioqy övék az orszáq, fokozza 

';;;�';{!t;t!:kat, éberségüket, művelt-

Mi is élünk ezzel a lehető
séggel; Nézzük csak meg, ha
nyagsag-e, vagy szabotálás az 
alábbi, vizsgálatot érdemlő eset. 

Galcst Ferenc műszaki fel
ügyelő 1 948 . december 10-én 
102-es jellegű teherkocsi ágy
tok, ágycsésze nyomlemez rög
zítése tárgyú újítási j avaslatot 
adott be a Budapesti I gazgató
sághoz. I tt helyeslő szakvéle
ményt adtak és 1 948 december 
29-én a j avaslatot a volt E. I I I .  
osztályhoz terjeszti fel. Az E .  
I I I .  ugyancsak helyesli a z  új í
tást és azt tárgyalás céljából 
ügyiratba teszi. Az E. I I I .  az 
E. I .  osztállyal egyetértve az 
újítási j avaslat bevezetését ha
tározza el, de előzőleg 1950 
második hó 1 - i  határidővel a 
j avaslat kipróbálását rendel i  el. 
Az E, I I .  osztály a j avaslattal 
kapcsolatos nyomlemez fülek 
felhegesztését 2ö00 csapágyon 
rendeli el. A próbaidő leteltével 
a 7. D. kocsicsoportja jelenti ,  
hogy nem 2000 csapágyon, ha
nem 3200 darabon alkalmazták 
az újítást. 

művezetője Is. De mitsem hasz
n ál a felszólamlás, sem az újí
t�s! Javaslat., Bánkutt Péter újí
tas1 J avaslatat, mely szerint a 
nyomlemezek átalakítását sür
gősen szüntessük be, az illeté
kesek elutasítják. 

,,De ha már lúd, legyen kö
vér." Ennyi felszólamlásra, ahe
lyett, hogy az ügyet közelebb
ről megvizsgálták volna és a 
Népgazdaság megkárosítását je
lentő új  átalakítást beszüntették 
volna, csak természetes, hogy a 
nyomlemezek 3200 csapágyon 
való átalakítása után azoknak to
vábbi átalakítását rendelték el .  
Határidőként 1 950 augusztus 
1 5-ét jelölték ki-

Dícséretremé1tó, hogy 11. ha
táridőt nem az ötéves terv vé
gére jelölték ki, pedig milyen 
kár, mennyivel szebb lenne az 
ügy, ha ezt a műszaki abszur
dumot 80.000 csapágyra alkal
mazták volna. 

Megjegyezzük, hogy a java
solt átalakítás lehetetlenség 5 
Perc alatt, első rápil lantásra 
megállapítható. Nagy baj lehet 
ott a szakértelem körül, ahol 2 
évre van szükség ahhoz, hogy 
eleve rossz megoldásról valami 
jót süssön ki. 

Sztálin elvtárs tanítását úgy
látszik nem ismerik az illetékes 
tényezők, nem tudják, hogy a 
szocialista verseny a tömegek 
tárgyilagos, forradalmi önkriti
káj ának ki fejezése, amely a dol
gozók alkotó kezdeményezésén 
alapszik, arra támaszkodik. 
Mert vajjon nem krit ika, önkri
tika, mégpedig annak legneme
sebb vállfaja-e, amikor 

a dolgozó a tétlenség, a 

megszokás, a vaskalaposság 

ellen fordul . . .  

Ekkor jön Bánkutl Péter elv
társ 1950. I I .  hó 27-én azon új í 
tási j avaslatával, hogy az ön
töttvas nyomlemezek kovácsolt 
vasfülekkel, hegesztés útján 
való ellátása csak kárt okoz 
Népgazdaságunknak és kéri, 
hogy az ezzel kapc olatos mun
kákat sürgősen szüntessék be. 
Bánkutt elvtárs nem is várt ju
t almat újítási j avaslatáért, de 
ú gy gondolta, hogy e lgondo
l ása a bürokrácia rengetegében 
elvész és talán új ítási j avaslat- B izony kritika ez, melynek nyo
ként mégis figyelembe veszik. mán fej lődik a technika, megja-

Lőrinc Endre I stvántelki J á- vu! a termelési folyamat meg
róműjavító NV hegesztő át- szervezése és mindenekelőtt 
vevőj� ugyanc;5_a_k jelenti 195?· I emelkedik a munka termelé
I I . _ ho __ 10-e ta3 an a __ 7 .  D.-1:el kenysége, mely végkép legyőzi 
s-��-kelo MAV hegeszto szaker- a kapitalizmust, s megteremti a 
!_oJ�'.1ek, hogy leh�tetlen dolog szocializmus felépítésének elő-ontottvashoz kovacsolt vasat . . 
villanyhegesztéssel felerősíteni feltetele1t. 
és sürgős intézkedést kér. Várjuk a vizsgálat eredmé-

De ezt teszi Szabó István nyét, mert olvasóink kíváncsiak 
Istvántelki Járóműjavító NY rá . 

Levél 

SZUROV : ,,SZABAD A PÁLYA" CÍMÚ 
DARABJÁNAK ORSZÁGOS SIKERÉRŐL 
,,T. Szerkesztősé�• Engedjék meg, 

hogy a KöZLEl(EDES hasáb_iain 
beszámoljak Anatol Szurov Sztalln
díjas szovjet író „Szabad a pálya" 
e. színművének szakszervezetünk 
kezdeményezésére az istvántclki 
munkásszínjátszók által, az ország 
különböző helvein tartott elődtsaik
ról. Első alka.lommal Pányin elv
társ t iszteletére mutattuk be igen 
nagy sikerrel, február  1 7-én Istvá_n
telken. Azóta 30 alkalommal Jat
szotluk kb. 1 5.000 vasutas dolgozó 
és hozzátartozóik előtt az ország 
különböző városaiban. ( Debrecen, 
Nyíregyháza, Miskolc,. Székesfehér
vár, Szolnok, Sopron stb. ) .  

Ez  a darab a szocial ista-reali ta 
színjátszás egyik kiváló alkotása, 
mely bennünket főleg azért érint 
közelebbről mert témáját a vasút 
életéből m;ríli. Eliíad:"lsaink során 
m indenhol vitát tartottunk és érté
kes hozzászólásokat kaptunk. Mis
kolcon Tóth ! I I .  János, a kitünő 
sztahánovista, azóta Kossuth-díjas 
mozdonyvezető, vita során kiemelte, 
hogy a darab mondanivalóját meg
értette és ezentúl még Jobban, fog 
harcolni a szoci a lista vasút megte
remtéséért. 

Atlagban l'lőadáso_nként _7-8 
hozzászólás volt. Legtobben parhu
zamot vontak a régi operett! ha�onl_ó 
műfajok és a bemutatott szmmu ko-

zött, hangoztatván, míg az előbbi 
félrevezetni igyekezett a dolgozó
kat, addig ez a színmű nevel, ok
tat és iránytmutat a jövőre. Krutyi
lin és Kondratyev a lakja iban jól 
meglátták a vasút fej lődésének az 
ellenségeit, felismerve azt, hogy 
hozzájuk hasonlóak még ma is ta
lá lhatók a mi vasutainkon akik el
len m inden erővel küzdeni kell. 

A színműbeli új ítók küzdelmeit a 
legnagyobb rokonszenvvel kíséri a 
hal lgatóság és amikor a sok aka
dály, lekicsinylés után is  gyüzedel
me�kednek, viharos tapsban tör ki. 
Itt ki kel l  emelnem az iíjú elvtár
sak hozzászólásait, akik mondották, 
miként a darabban Rubcov és \'é
gül Drozdov támogatják őket, úgy 
kell m inden becsületesen érző em
bernek támogatni, bátorítani és biz
tatni at életben is munkájukat. Szi
birjakov mozdonyvezető alakját, aki 
a néki nyújtott jutalom a ranyórát 
visszautasítja, mert nem a rákény
szerített egyéni rekordot akarja el
érni ,  hanem a kollektív sikert,. me
l;·et végülis diadalra visz, mert bát
ran megkeresi igazát. Igen! Har
colni kel l , mint ahogy Rubcov 
mondja a darabban „Mindenki el
len, aki zavaria a munkát." 

Galaschek Ferenc 
"' kultúrfelelős 

A Központi Számfejtö Hivatal 
felhívása 

a vasutas nyugoíjasokhoz 
Tájékoztatásul közöljük, hogy 

Budapest közigazgatási területén 
(!-XXII. ker.) lakó MA V nyugdí
jas kartársainkkal, hogy az elhalt 
igényjogosult e!temettelését rendező 
fél, aki megielelő anyagi eszközök 
kel nem rendelkezik. a Magyar 
Allamvasutak Betegségi Biztosító 
Intézettől járó temetkezési segély 
összegét a Főváros Temetkezési 
Községi Vállalatra engedményez
he11.. 

Ebben az esetben az érdekeltnek 
a kik>efkezőképpen kdl ejárnia: 

Az elhalt igé11yjogosull eltemette
tését rendező fél tc•hát az elhalt 
igényjogosult halotti értesítőjével 
jelentkezik a Főváros Temetkezési 
Községi Vállalat területileg illeté
kes irodájában, ahol bejelenti, hogy 
az elhalt a MA V BB!-nek igérzy
jogos11/t tagja és a MA V BB/-tci/ 
járó temetkezési segély összegét 
a Községi \'ál/a/atra kívánja en
gedményezni. 

Bejelentése után a Községi Vál
lalat kiszolgápatja részére ·az e 
célra rendszeresített három szel
vényből álló engedményező nyilat
kozatot, amelynek első értesítő
szelvényén közli a temetés előre
látható költségeit. 

Az el/emeltefést rendezö fél ez
zel az engedményező rzyi/atkozattat 
jell'l!lkezik az Allamvasutak fiöz
ponti Számfejtő Hiva1alában 
(Budapest, Erzsébet-krt. 45), ahol 
az igényjogos11/fságot, valamint a 
MA V BB!-löl járó t�metkezési se
gély ősszegét igazolják és az elte
mettetés/ rendező fél által szabálya 
san aláírt engedményezö nyi/atko
zawt visszatartják (II. szelvény). 

A 111-ik szelvényt pedig az érde
keltnek visszaadják. amellyel az ér
dekelt ismét jelent/1ezik a Temetke 
zési Községi l'állalatnál, ahol az el
temettetés valóságos köiiségei, va
lamint a BBI-töt járó temetkezési 
segély között nwtalkozó esetleges 
különbözetet az érdekelt kézpénzben 
kiegyenlíteni tartozik és a továb
biakban az elhalt igényjogosult el
temettetésér&l a Községi Válallat 
iniézkedik. 

Megjegyezzük, hogy a temetkezési 
segély ügyében a Központi Szám
fe;tö H iuatal a jelentkezöket a hiva
talos idő alatt bármely időben fo
gadja a halotti érlesílő felmutatása 
esetén. 

Nyomatékosan felhívjuk azonban 
nyugdíjas karlársaink fi1.wetmét. 
hogy a fentebb vázolt eljárás kizá
rólag Budapest közigazgatási terü
letén lakó nyugdíjas kartársakra 
vonatlwzik. A vidéken lakó kartár
sak temetkezési segélykiutalása to
vábbra is addig, amíg a vidéki Te
metkezési N\1-kel a tárgyalást befe
jezzük, a temefkezési segély kiuta
lása a régi módozatok szerint tör
ténik. 

Felavattuk 
Pászty elvtárs síremlékét 

a,áJus 7-611 avattuk fel Pjszty Károly elvtársnak, a vasutas munl<ásmozqalot11 
eqylk ellndltójának alremlék<lt a kerepesi-Ott temet6ben. A síremléket, amelyet 
eml6kez<ls!ll "l ltottak a Vasutas Szakszervezet taqJal, Véqh Lajos elvtárs elnök 
ünnep,llyes keretek között aYatta fel. Utána Gyulai Elemér a Máv. HidmQhely 
dolqozól, Garai Annln.. elvtárs pedlq a vasutas munkásmozqatom réqt harcosai 

nevében mondott beszédet 

/!Ihász Boldizsár pályamunkás írja : 

„A szocialista bérrendezés óta 
360 forint helyett 600 forintot keresünk" 

,.A KOZLEKEDÉS Szerkesz- bennünket részesít Népköztársa• 
tőségének! A Budapest Keleti ságunk Kormánya. Életszínvo• 
púlyaudvar I .  Pályamesteri Sza- nalunk állandóan emelkedik. 
kasz dolgozóit a multban olyan A szocialista bérezés előtt 
érzés töltötte el, hogy miránk, mindössze 340-360 forin· pályamunkásokra, legkevésbbé tot tudtunk ái1agosan ke· van a vasútnak szüksége. Jog- resni havonta. A bérrende• 
gal gondolhattuk ezt, mert zés után már elérjük a havi 
mondhatnám, a legalacsonyabb átlagos 550-600 forintot is. 
bérezést kaptuk. Mindezeket az eredményeket /11egváltozott azonban a hely- azonban soha el nem érhettük zet, m ikor az előzőleg a reakció volna, ha a nagy Szovjetunió által annyira megkrit izált és fel nem szabadít bennünket ,  s 
jogtalanul támadott szocialista Pártunk és annak szeretett vebérrenciezés megtörtént. Fel fo- lére, Rákosi elvtársnak útmuta
gásunk gyökeresen megváltozott tását magunkévá nem tettük 
attól a perctől kezdve, hogy volna. Megfogadtuk tanításumegismertük: mi is voltaképpen kat és nagy Pártunk hatható
a szocialista bérezés. san segítségiinkre sietett ne-

M.unkakedvünk megkétszere- künk, a multhan legelnyomot
ződött, amelyet legjobban bizo- tabb munkásrétegnek a szocia
nyít teljesítményünk rohamos l ista bérrendezés havonta több 
emelkedése. mint 200 forintot jelentő anyagi 

Igyekszünk teljesítményben I juttatásával. 
dolgozni, egy�ni ve�senykihívá-

1 
Elvársi üdvözlettel: 

sokat kezdemenyezn1. Juhász Boldizsár 
Hála mindazért, amelyben kinevezett előmunkás" 

Tavaly 3500,az idén 25.000vasutas jelentkezett MHK-próhákra 
Az M H l( ·ban a vasutasok sem akar

nak lemaradni. Ezt kellett megáilapí· 
tanunk, amikor a ferencvárosi vasutas
pályán az első ünnepélyes M H{(-edzést 
végignéztük. Tav;i!y 3500, az, idén 
több, mint 25.000 vasutas jelentkezett 
az M H K ·próbákra és a készülődéscket 
nézve, sikerrel le is akarják tenni a 
próbákat. 

U nnepi külsőt öltött erre a napra a 
Ferencvárosi Vasutas-pálya. A fíítő· 
házi zenekar vídám munkásindu!óinak 
ütemére, felvonulással kezdődött az ed
zés. Cimma János üb-titkár. majd Ta· 
kácsi István sportfelelős mondott rö· 
vid bevezetőt és útmutató beszédet, 
majd megkezdődött az edzés. Mintegy 
350-en edzettek, mégis símán folyt fe 
minden. A gondos előkészítés jóvoltá-

ból valamennyi edzéshelynél két·két 
edző látta el tanáccsal a dolgozókat. 

Az edzésen résztvett az üzem veze
tőségének több tagja, valamint számos 
élmunkás, a szakma legjobb dolgozói, 
a 2000 tonnás és az 500-as mozgalmak 
részvevői. 

Az edzés után Csabai János, a leg• 
jobb teljesítményt elért lakatos élmun
kás ezeket mondtw 

- Jut már minden bőven a dolgo· 
zólmak, úgy, hogy zavartalanul spor!ól
hatunk. A cipők újak és vadonatúj a 
mez is. Tudjuk Jól, hogy a Pártnak kö
szönhetjük mindezt s ez méir büsz• 
kébbekké tesz bennünket. Ezért hasz· 
náljuk fel még nagyobb örömmel , a  
sportolás lehetőségét. 

A KöZLEKEDtS SZERVEZETT DOLGOZOINAH EGYSEGES LAPJA 
FöszerkesztO: 

, GASPAR SANDOR 
(Vasutas Szakszervezet) 

Felelős szerkeszti!: FöLDVARI ALADAR !Közlekedés! Alkalm. Szaksz.1 
Szakmai szerkesztők: TOTH 8ELA (GépJArmOvezetök Szaksz.), !VAN M IKLOS 

(Szállltóf"'unkások Szaksz.). FERZSIGAN LASZLO (Hajós Szaksz.) 
Szerkeszti és a lap kladasaért retelös• 

SZELECSENYI tSTVAN 
Laptulajdonos: Magyar Közlekedést Dolgozok Szakszervezete. - SzerkesztOseg 
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126-452. 1 24-393. 
SzJkra Laom·omda NV. Budaoest. \'111. .  R5kk Szllárd-u. 4. 
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VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

Éljen 

a Szak szervezeti Világszövetség, 

a béketábor szilárd támasza! 

* 1950 máju� _16. 

ar�os Udvözle.ttel köszöntjük 
öt világrész nyolcvanmillió szervezett dolgozóját képviselő 

Szakszervezeti Világszövetség budapesti ·tanácskozását 
M áj11s 10-én ünnepélyes kere

tek között nyitották meg a 
Szakszervezeti Világszövetség bu
dapesti tanácskozásaiL 

A május 10-től 13-ig tartó négy
napos tanácskozáson a Vas- és 
Fémipari, Textilipari, Bőripari, 
Bányaipari, Közlekedési, Epi(ö-
ipari, f::lelmiszeripari és Vegyiipari 
Dolgozók, valamint a Hajósok, 
Dokkmunkások, Halászok és Kikö
tői Dolgozók, a Pedagógusok, a 
Posta, Telefon és Rádió Dolgozói
n1k, véglil a Mező- és Erdőgazda
sá�i Dolgozók Szakszervezeteinek 
l\emzetkózi Szövetségei elnökei, 
titkárai és alelnökei tartják együt
tes megbeszélésüket a tizenkét 
Nemzetközi Szövetséghez tartozó 
szakszervezetek mintegy 45 milliós 
tagsága képviseletében. 

A magyar közlekedés 220.000 
szervezett dolgozója harcos• fu:lvöz. 
lettel köszönti az üi: világrész közel 
nyolcvanmillió szervezett dolgozó
jának képviselőit, a nemzetközi 
szakszervezeti mozgalom· vezetőit, 
akik a tanácskozásra • eljöttek 
Budapestre. 

A Szakszervezeti Világszövetség 
Végrehajtó Bizottsága ülésszaká
nak napirendjén a. nemzetközi 
munkásmozgalom legdöntőbb kér
dései szerepelnek• E tanácskozá
sok nagymért�kben járulnak hozzá 
ahhoz, hogy m�aszilárdítsuk a 
nemzetközi szakszervezeti egységet 
és elősegít iik a Szovjetunió ve
zette· béketábor harcát. 

Forró IC'lkesedéssel köszöntjül< a 
tanácskozásokon résztvevő dicsősé
ges szovjet nép huszonnyolcmillió 
szervezi.'!! dolgozó szakszervezeteit 
képviselő küldötteket, a nemzetközi 
szakszervezeti mozgalom élcsapatá
nak képviselőit. 

Testvéri melegséggel köszöntjük 
a hatalmas I'ínai Népköztársaság 
és a velünk egyiitt szocializmust 
építő népi demokráciák klildötteit, 
a kapitalista és gyarmati elnyo
más a!Mt szenvedő, de hősies 
fel zabadító h<1rcokat vívó népek 
képviselőit, az öt világrészből ha
zánkba érkezett demokratikus 
szakszervezetek küldötteit, akik va
lamennyien a dolgozó százmilliók 
harcos üdvözletét hozták magukkal. 

A lig egy esztenJö telt el az-
óta, hogy az amerikai impe

rializmus szakszervezeti ügynökei 
és az uszálvukhoz tartozó jobb
oldali szakszervezeti vezetők -
az Egyeslilt Allamok és Anglia 
szakszervezeti vezetői - kiléptek 
a Világszövclségből, miután meg
győződtek arról, hogy a munkás
osztály egységcnek megbontására 
irányuló kísérleteik csődöt mondtak. 
A nemzetközi reakció hiába építette 
számításait arra, hogy Deakin, 
Carey és c:nkostársaik kivonulása 
megsemmis:tö csapást jelent majd 
a Szakszervezeti Világszövctségre. 
E remények szappanbuborékként 
váltak semmivé. 

A Szakszervezeti Világszövetség 

nem gyengült, lianem jelentékenyen ,bizonyítéka mindenel<elött a nem
megerösödött. Erre legjobb példa zetközi szakmai tagozatok megala
az, hogy a milánói kongresszus óta kít.ísának sikere. Az elmult év ta
tagjainak számát hetvenegymillió- vaszától a mai napig tizenkét nem
ről hetvennyolcmillió fülé emelte zetközi szakmai szövetség alakult 
és az Egyesült Allamok, Kanada, meg. 
Ausztr�lia, Cj-Zélan? és más orszá- A milánói kongreszus óta a Szak-gok egesz sor halado szakszervezete 1. \,.1. . - t • ·1 · 

ti k tt \ .. , · - Is ·ghez • 1 $7.erveze 1 1 aRszove seg a v1 ag csa a ·�zo a 11?gszove e es -bJkeszerelő dolgozóit összefogó ha-szakmai tagozala1hoz. talmas h�ketábor egyik erős tiimeg-
Ha a Világszövetség munkáját szervezete lett. A Világszövetség ja

vc szük kiértékelés alá, meg kell ál- vaslatára tartották meg a világ 
lapítanunk, hogy a milánói kon- minden országában az október 2-i 
gresszus óta számottevő eredm.;nyt békenap0kat hatalmas tömeg1ünteté
mutathat fel a C.:oigozók érdekeinek s:.>kkel, népgyülésekkel és békeszava
megvédése, a béke és a szakszer-, zásokkal. 
"Vezeti szabadságjogok biztosítása 
ér.Jekében. Ennek jelentősége külö
nösen akkor domborodik ki, ha nem 
tévesszük szemelől azt a tényt, hogy 
a reakció elnyomja a munkásosz
tály törekvéseit és az új világhá
borúhoz vezető utal úgy akarja sza-· 
baddá tenni, hogy áttér a munkás-• 
mozgalom eltiprásának fasiszta 
módszereire. Semmisem bizonyítóhb 
ereJú erre, mint az Egyesült Alla
mokban, Franciaországban és 
O!aszorstágban jóváhagyott mun
kásellenes törvények, a szakszerve-' 
zetek üldözése, a véres leszámolá, 
ez országok, továbbá Nigéria és 
India sztrájkoló munkásaival és :ve
zetőikkel. 

A gazdaság{ válság Is különó
sen súlyos csapásokat mér a dolgo-• 
zókra, elsősorban a gyarmati és 
!Liggp országokban, ahol éhinség 
és munkanélküliség dühöng, kény
szermunka és faji megkülönböztetés 
uralkodik. A kommunista pártok 
mellett II Szakszervezeti Világ
szövetség is határozottan és követke
zetesen védelmére kel a kapitalista 
és gyarmati országok dolgozói
nali. Az ENSZ Gazdasági és 
Szociális Tanácsai elé egész sor 
olyan követelést és javaslatot ter
jeszlett, amelyek a dolgozók gazda
sági helyzetének megjavítását cé
lozzák. Mint ismeretes, e javaslatok 
he\'es ellenállú,ra találtak az ENSZ 
angol-amerikai többségénél. Egye
dül a Szovjetunió és a népi demo
kratikus országok küldöttségei tá
mogatták a Szakszervezeti Világ
szövetség jogos követeléseiL 

A Szak:zervezetl .. �'ilágs:?· 
. vetseg gazdasag1 es szoc1a� 

lis követeléselnek programját még 
1945-ben fogadta el a londuni s,;ak
szervezeti világkonferencia és jóvá
hagyta a Párizsban megtartott elsö 
szakszervezeti világkongresszus is. 
Ezt a programot azután a jelen
legi nemzetközi helyzet feltételeinek 
megfelelően újra megfogalmazta a 
Világszövetség Végrehajtó Bizott
sága mult év decemberében, a Pe
kingben tartott ülésén. 

A Szakszervezeti Világszövetség
nek a munkásosztály életbevágó 
köveleléseiért vivott harca meg
nyerte a legszélesebb dolgozó tö
megek rokonszenvét. Ennek döntő 

A Világszövetség most bekap-
csolódott abba a mozga

lomba, amely alájrásokat gyüjt a 
stockholmi fclhív·�s támogatására 
az atomfegyver haladék�lan.,b� 
tásáért és az atomfegyvert elsőnek 
alkalmazó kormány háborús bü
nössé nyilvánításáért A. Szal<szer
vezeti Világszövetség békével kap
csolatos munkás ágának me ·ita
tása a Végrehajtó Bizottság ülé
sén kétségkívül nagy mértékben 
hozzájárul majd II békefront még 
nagyobb aktivizálásához. 

Ugyancsak hatalmas sikereket 
ért el a Szakszervezeti Világszö-
�tség a munkásosztály egysege
ért vívott harcban is. Az imperializ
mus jobbold11li szocialista és titóista 
ügynökei minden eszközt felhasz
nálnak, hogy nemzeti és nemzetközi 
viszonylatban is m!!gbontsák a szak
szervezetek egységét. A Szakszer
vezeti Világszövetségbe tartozó 
szakszervezeti központok azonban 
felhasználják az alulról kiépített 
egységfront taktikáját és a szak
szervezeti tagok millió!t mozgósít
j .ík harcra a szakadárok és imperia
lista-trockista-titóista ügynökök 
kísérleteinek elfojtására. a dolgo
zók életbevágó érdekeinek megvé
désére. 

A Világszövetség budapesti Olés
szaka összefoglalja a dolgozók 
egylittműködési taktikájának eddigi 
eredményeit és kidolgozza a Szak
szervezeti Világszövetség további 
munkatervét a munkásosztály egy
ségért vívott harcban, amely külö
nösen nélkülözhetetlen a jelenlegi 
feltételek között. 

A budapesti ülésszak kétségtele
nül igen fontos állomás lesz a mun. 
kásosztály - a béke, a demokrácia 
és �zocializmus hatalmas táborá
nak vezető ereje - egységének to
vábbi megszilárdítása útján. 

A magyar dolgozó nép, s kö-
zöttük a közlekedés szerve

zett dolgozói: a vasutasok, közúti 
közlekedési dolgozók. gépjármüve
zet6k, hajósok, szállítómunkások, 
repülök és dokkmunkások jól tud
ják, hogy szabad életilket és azt, 

hogy egyre növekvő jólétben építi
hetik a szociali1.must, a felszaba
dító Szovjetuniónak, a nagy 
Sztálinnak köszönhetik. De azt is 
jól tujják dolgozóink, hogy mire 
kötelez mindez. Arra, hogy szabad
ságukat, függetlenségüket, jobb 
jövőjüket meg kell védeniök a há
borús uszítókkal szemben. Ezért 
minden képességükkel, minden· ere
jükkel résztvesznek a legyőzhetet
len Szovjetunió vezette, egyre szé
lesedő békeharcban az imperialista 
háborús uszítók ellen. 

kább fokozza II vil§·g elnyomott 
dolgozóinak szabadságharcát, har
cát a békéért, a dolgozók egységé
érL 

D olgozóink a termelés terül;-
tén -segítik a Szakszervezeti 

Világszövetséget ahhoz, hogy a 

budapesti tanácskozáson jó munkát 
végezzen. Vereckei János a MAV 

fstvántelki Járműjavító NV terme
lési felelőse írja lapunknak: ,,Mi, 
istvántelki dolgozók, kívánjuk a 

Pestszentlórinci I árómújavító NV

nek, a vándorzászló átadásával 
Dolgozóink nagyon jól tudják kapcsolatban, hogy továbbra is 

azt is, hogy a magyar munkás egy- minőségi munkával, termelésük fonek irzi magát az öt világrész bár- kozásával harcoljanak a béketábor 
melyik dolgozójával abban a harc- megerósítéséért, hogy az imperia
ban, amelyet a gyűlöletes imperia- lista országokban sínylődó, elnyo
listák és ügynökeik, a jobboldali mott munkástestvéreinknek segitsé
szociáldemokraták, a munkásáruló get és bátorítást nyujtsanak ezzel 
sz:iks-zervezeti vezetők és titóista is a további küzdelemhez." Buda
ügynökök ellen folytat. pest-Ferencvárosi Fűtőház eszter-

A hatalmas Szovjetunió íln- gályosa, Kecsedi Zsigmond például 
zetlen segítségével, dicsösé- levelet intézett hozzánk, melyben 

ge!I P:írtunk vezetésével tovább IY.je!enti, hogy munkafclajánlással 
harcolunk a szállitóipar területén a köszönti a SzakszervezeU Vi!ágszö· 
termelékenység emeléséért, ötéves vetség küldötteit és termelékenysé
tervünk mielőbbi megvalósításáért, gét 90 százalékkal emeli. HanRSÚ.· 
a szocializmus mielőbbi felépité- lyozza egyben, hogy a felaj1Ull� 
séért, hogy a Szovjetunió, a világ- nincs határidónöz kötvé, mert 
béke őre vezette demokratikus tábor tudja, hogy a szocializmust miha
küzdelmeiből hathatósan mi is ki- marabb megvalósítani és a béketá
vegyük részünket. bort erősíteni csak jobb és több 

termeléssel lehet. Golgozáll'ffe . � V'l!nnaf gyö-• _ • 
ződve arról, hogy a Szakszervezeti A kozlekedes szervezett dolgozót 
V'ilágs:iövetség budapesti taitácsko- tehát megfogadják bölcs tanítónk, 
zásai méginkább megerősíti a vilá- Rákosi elvtárs útmutatását és a ki
got átfogó hatalmas békemozgal- jelölt úton rendíthetetlenül előre
mat, m{,ginkább elmélyíti a nemzet- haladva, szolgúlják az egységes és 
közi proletárszolidaritást, mégin- oszthatatlan béke ügyét. 

Jzakmánk o.llátpi:Ö.fJ-td.téqi küldö.fleituk 
Lálagalá1a az 'd-1.loánlelki-/ő.műlultJh.en 

A Szakszervezeti Vlláqsz!lvets6Q budapHtl Ol•sszak.tra h-k f6v.trosába 6rka. Hit sz.tlllt<ilparl kllldöttek meql1Uoqa� a MAV l1tvántelkl JárómOJavltó NV llaem61 •.• Bala:ól Joiolon: Br.andl, C&u•, 1'ol"(litla, Alfoq .....,W4 Stellan Moraru, V"1h, Bartos, Guqyovlcs, Gúpár & Tóth elvt.trsak 
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A vasút dolgozói minden eddigi felajánlásukat túlszárnyalva A szovjet sz kszervezetek 
a békéért folyó harcban 1nájns elsejére .rl!,958.121 forint 

értékű felajánlást teljesítettek A Béke Híuei Világkongresszusa 
állandó Bizottságának felhivása 
meleg visszhangra talált a Szov
jetunió sokmilliós, szakszerveze
tekbe tömörült munkás és alkal
mazotti tömegeinél. A szovjet 
sz«kszen•eutek mirulil! tegközvetle· 
nebb feladatuknak tartották és tart
ják a fáradhatatlan küzdelmet a 
népek nemzeti függetlensJgéért és 
szabadságáért, a tartós békéért és 
demokráciáért, ami 11élkiil a mun
!1ásosztály nem érheti el legalap
vet7:bb érdekeit és nem elégítheti ki 
szükségleteit. 

lenezték az úgynevezett amster
daml „intemacionále" reakciós 1,1e
zetől. Aruló magatartásuk azt 
vonta maga után, hogy a munkás
osztály soraiban köwetlenül a má
sodik világháború küszöbén szaka
dás állott fenn, így nem tu.dott 
szembeszállni a fasiszta tamadóvr,1.l 
és nem tudta megakadályozni a 
második világháború kirobbanását. 

Május e:seje, a felszabadult szocia
t1'6i.a munka ünnepe Yolt. Do!g· ;zóink 
egyik terme!ési győze:met a másikra 
visznek, hogy a lcrmel<is front:án 
küzdjenek a háborús kalandorol( a 
kanicsörtctő imperialisták ellen. 
. Do'.gozó;nk azt is  tudják, hogy a 
Jobb é több munkávat döntő g)ózel
met aratunk a háború erői felett. 

Üzelneink öntudat--s do: gozói szoro
eabbra zárták soraikat nagy Pártunk 
és szeretett tanítonk, Rákosi e:vtá,s 
vezelésé,·el ezen a május e:sején, 
hogy még jobban hefyt tudjanak ái!ni ,  
még jobban fokozzák erőiket a békéért 
fo'.vtatolt harcban. 

Az egész ország vasutas dolgozói 
clícséretes módon teljesítették túl va
lamennyi eddigi le:aján:ásukat május 
elsejére. Valóba,1 el lehet mondani, 
hog)' mun\ával köszöntötték május el
sejét, a békéért küzdő dolgozók száz
mi:'ióinak harcos seregszem:éjét, a 
gzocialista Szovjetuniót, a népek sza
badság:rnak és fliggellenség5n-ek fő tá
maszát és a Szakszervezeti Világszö
vetség budapesti konferenciáját. 

Kö�rl 22 millió értékű 
hiteljesités 

Ha a különböző vasúti üzemek má
jus elsejei felaján:ásainak ki!e!jesi,é
sét nézzük, akkor a következő képet 
nyerjük: 

Az Északi Járómüjavíló NV 405.816, 
- az ls.tvánte'ki Járómüjavito NV 
1 ,872. 156, - a Dunake�zi Jár:,műja
vító NV 1 ,890 423, - a Szolnoki Járó
műjavító NV 857.000. - a Debreceni 
Járómíijavító l\V 193. 102, - a Mis
ko:d Járóműja\'itó r,;v 244.978, - a 
Sz�mbathe:yi Járómüjavíió NV 610.331, 
- a Székesiehfrvári Járóműjavító NV 
72-366. - a Peslszenl!őrinci Járomű
javitó NV 748 690, - a Fc!építm:'.!nyi
és Vasanyagjavító NV 56 970, - a 
Fatelítő NV-k közül a budapesti 5 100, 
a tokodi 30.500, a dombovári 32.000 
és végül a püspökladányi 26 600 forint 
értékben tú:haladta és kiteljesitelle a 
felajánlást. 

A MAV Híd 'pílö NV ugyanakkor 
198.J .16, - az Utaselliító �V 555-540, 
- a Vasuti FÖOSzlaiy 3,03'4,665, - a 
BVI<H 31 -431 ,  - a GySEV 2'26.543, 
végül a Debre<:en-Nyírbátori Va�ut 
9,407 forint értékű munkafeiaján,ást 
k:jesítelt, i lletve lú :tetj�sített. 

Igy tehát a Járómüjavító NV-k és 
egyéb üzemek összesen 1 1 , 10 1 .763 fo
rint értékű munkafe]ajánbást teljesítet
tek. 

Ha az egyes igazgatósági területek 
elos1,tását vesszíik f:r,relembe, akkor a 
következő képet kapjuk: 

A Budapesti Igazgatóság 15.357 
eg}éni versenyzője 3,040.844, - a 
Debreceni Igazgatóság 7.807 egyéni 
versenyzője 1 ,023 649, - a Miskr/!d 
Igazgatóság terü!etéhez tarlozrí üze
mek 9.042 egyt'ni versenyzője 2,566.482, 
a péc5iek 5.427 egyéni versenyzője 
1 ,422- 1 29, - a szegediek 7.682 egyéni 
versenyzője 964-563 és ,·égül a Szom
bathelyi I gazgatóság területéhez tarto
zó üzemek 8.461 egyéni versenyzője 
1 ,838 691 forint értékű felajánlást tel 
jesítettek, i l letve tú:te1jesíteltek. 

A MAV területén tehát 60.848 
egyéni versenyző jó munkával nemcsak 
biztosította a m:íjus e,se,iei re:ajánlás 
sikerét, hanem 111 i11de11 eddigi íe'aján
lásukat túlszárnyalv? 2 1 ,958. 12 1  fo
rint felajánlást teljesítette!;:. 

Ebből erejükhöz mérlen "velték ki 
részüket a pályafenntartás, a forga
lom a kereskedelmi, a vontatás, a 
szertár és az igazgatóság dolgozói. 

A bafggar 1.öd�hedPsi 

Jolgo�ók üdi:ö,=.lete 

Szerte az országban nagy lelkese
déssel és külsőségeiben is minden 
dicséretet megérdemlő módon ünne
pelték vasutasaink, hajósaink, repü
lőink, kikötőmunkásaink a hatodik 
szabad május elsejét. 

Nemcsak Budapesten, hanem az 
összes vidéki szo'.gálatihelyeken egy
mássa, versenverve igyekeztek kitűnni 
az épü!etek, 'az üzemek díszítésében, 
Szebbnél szebb és ötletesnél öt:ete
sebb dekorációk születtek meg ebben a 
versenyben. 

A központi VasutpoliJikai, _Osztál)'. 
az id'én is kitünt a Sztalm-uti V2su,1 
Főosztály gyönyörű, általánosan f_el
tünéstkel tő díszítésével. Hasonloan 
szép vol� a Közlekedé;, és P<;staüg�i 
Minisztérium homls,kzatanak mer;te_it:el 
és színpo, . ájánál fo?,va is a d1sz1tes. 
J\\eg kell dicsérni elsosorban azokat a 

ki&létszámú szo'.gálati he!yeket, ahol 
ön.e,·ékenyen, ,e!kes.en és kitünöen ol
dották meg a nagy nap dekorálási fel
adatait. 

Ugyancsak elismerés i1!eti do;g,JzÓ
inkal a fegye!mezelt fe:v nu!ásért, a 
le:kességükért, ame::.yei eme:ték május 
elseje je'entöségét és harcos kiáUásu
kat a béke vé<le:mében. 

A Vasutas Szakszervezet szerve,etl 
do:gozói nevében a Központi \'ezetőség 
táviratot juttatott el a szovjet, a k(nai 
a francia és az olasz vasutasokhoz, 
amelyben a dolgozók harcos el,vtársi 
üd,·öz!etét tolmácsol ták. 

A bo:gár köz:ekedési do'gozók szak
szen·eze�ének el-nöke: T. Ka:aka e'.v
tilrs a következő táYirat l juttatta el 
a vasutas szakszervezethez: ,.Kedves 
Eiutársak! Május elseje - a munka 
nagy nem:etközi ünnepe a.ka'mébúl, 
forró 1e,tuéri üdoö:/etünket kü'djü.� a 

magyar uasu.fasofmak és köztekedésl 
ilo,gozók11a!J. Kívánunk nagy sikereket 
a szociaifrmus épitésében, a bél1éér/ 
és demol:ráciá.ért folyia/o(t harcban. A 
bo:gár k<iz:ekedési dolgozó.� s:aks:er
vezeJe: Ka:aka e:nök," 

A köz'.ckedes szervezett do! g:Jo:Ói to
vábbfefesztik a szoria!isla munk,ver
senyt, és a Szakszervezcti Világszövet
ség budapesti tanácskozásainak s:keré, 
még több és jobb munkával segítik 
elő. 

Gyakor:aliiag has.znositják Pártunk, 
Rákosi e!vtárs tan ítását <'s fe:ves•i l; a 
harr.ot tanításuk szellemében, a SZOT 
:egutóbbi határozntáva: kapcsa a ban 
a visszaélések, a bércsalások, a nor
malazítások, a személyi felelősség el
kenése ellen, hogy ezáltal i3 emeljék 
termcléken:ségüLet és hozzájáruljanak 
a hatalmas, Szo,·ietunió vezel,e béke. 
tábor gyűze!méhez. 

A Szovjetunió szakszervezeti tö
megei már a második világháború 
elölt arra törefmttek. hogy létre
jiijjön egy egységes szafazervezeti 
,•ilágarcvonal, hogy a uilág dolgo
zói tet'éker111en szálhassa,,ak szem
be a fasiszta agresszióval. Ezt el-

Az imperialisták utasításait kö
vetve, most ugyanezt a pó!itikát 
akarják megisméce/ni a szakadár 
munkásáruló szakszervezeti veze
tök, akik minden igyekezetükkel' 
azon voltak és vannak, hogy szét
dúlják a munkásság erőit és meg
akadályozzák a Szakszervezeti Vi
lágszövetség munkáját. 

Az elmult évtizedek azonban sok 
mindenFe megtanították a világ 
dolgozóit. Ez idő alatt mérhetetle
mil megnőttek a szocializmus és 

A vasutas termelési értekezletek kiértékelése 
demokrácia erői, rendkívüli mér
tékben megsokasodtak a béke hí
veL 

Milánóban, a ll. Szakszervezeti 
Világkongresszuson a munllásosz
tály képuise/öi eg11lwngúan síkra 
szálltak a Világszövetség további 
megerősítéséért, a dolgozók nem
zetközi egységéért és a világbé
kéért folytatott harcért. 

A szocialis1a munkaverseny lendüle
tének további fokozása és még ver
senyen kÍ\·ül lévő dolgorók bevonása, 
a mííszald ve1etés, az üzemi sznrvek 
feli a dolgozók részéről a kritika és ön
kriti!,a gvakorlása érdekében Pártunk 
kez<lemém·ezésére és a Szaksz·�rveze
tek Orsdgos Tanácsa felhívására áp
ri! i-s 17-23-ig termelési értekezle
teket tartottunk. Ezeken az értekezle
teken a vállal2n ez�lők és szolgálati 
fönökök beszámoltak az elmúlt t -
l!\·edév eredményeiről és hiányoss:\izai
ról . Kiértékel1ék az á�rilis 4-i fel
ajánlások eredményeit és hiányossá
gait, ismertették a második neg, edév 
lervét és az elvégzendő ieladalokat 
és az igazgatói alap 40 százalékát ki-
0s1;\c,.lák az elsö negyedévben é'S az 
április 4-i felajánlásban kiváló ered
ményt elért dolgozóknak. 

A megtartott termelési értekezlele
k�n 67.177 dolgozó tett konkTét fel
a jánlást 13, 187.989 forint ért�kben. 
Ahol üzemi szerveink és a bizalmi 
hálózat aktív te•,él;en,sége ió \'Ol i. ott 
a dolgozók majdnem kivétel nélkül 
mE'gjelentek az értekezleten, így pé:1-
dául a FeVpítmén •j Vasanyagjavító 
NV-nél a dolg-ozók 91 százaléka ve't 
r "�zt az értekezleten. A hozzászólók 
közül többen fog-lalkoztak az üzerp 
problémájával és kritikát l!'·akoroltak 
az üzmevezetöség felé. Az eirvik dol
gozó kriliká jában felhozta. hogy az el
múlt termelési ér\ekezleten felhozott 
hiánvosságok kiküszöbö:é,reről a \'eze
tőség nem számolt be. A vállalalve_ 
zető önkritikával élve, válaszában erre 
a kérdésre konkrét választ adotl 

A megtartott értekez!eleken a do'
gozók tömegesen teltek fela 1ánlást. A 
fela jánlások nemcsak a mennyiség 
fokozására, hanem a minőség megja
vítására - az önkö'tség-, sele j t  és 
hulladék csökkentésére irányultak. A 
dolgozók fela jánlásaikat a leglöbb 
esetben verser,vszerződés formá jában 
tették meg-, mely a kampányszerüs(g
kiküszöbölésére mutat. Pé1dául Szol
nok Járómüja,itó NV i fjúsági brigádja 
\'állalta, ho!<V !950 évi tervét dccem
bi>r J0-ig- befejezi. Décsi Mária ó:om
zárkészítő 150 százalékról 175 száza
lékra emeli fel tel iesilménvét május 
l -re, azt meg-lartja, majd tovább fo
kozza, a munkamódszerét dolgozó 
társainak átadja. 

Az értekezleteken határozatokat hoz_ 
lak a dol<Tozóh, igv pl. az lstv:íntelki 
Járómiija�ló NV X l ll. osztálya felaján
lotta, hogv ok-tóber 15-re befejezi öt
éves tervének első tervéYét, s ezze! 
50 tonnáYal több öntvényt termel áp
rilis hóban az előirányzottnál 

A Rákosi MűyeJc felhívásához n 
vasutas üzemeink nagyrészében beje
lenteMk csatlak-zásukat, így többek
között 25 fiilőház, 8 műhely, 83 ál lo
más, 14 osztá!ymé1 nökség, 10 szer. 
tár 2 műhely ifi tag-jai ( Istvánte!ek, 
Debrecen) 3 nevelőintézet, 3 igazgató· 
sági forg-almi osztály. Többi üzemeink 
beszervezése folyamatban va1> 

Az elért eredmények nem ie'entik 
azt. hoinr hibák és hiányosságok nem 
fordulnak elő mind a szakszervezet, 
mind a vállalatvezetés részéről. Hiba 
volt részünkről, 1'.og-y eg-yes üzemek
ben nem voltak előkészítve a terme
lési értekezletek, az üzemi szervek 
sem tudták vag-y nem ismerték az ér -
tekezletek napirendjét, ezért több 

üzemben, mint a Bp. Ferencváros fű
tőház, E.szaki Járóm(íjavító NV, Duna
keszi Járómüjavitó NV st,b . 17-�re_ 
tervbevett érlekezlete,ket 20-2 1 -ere 
kellett halaszlani. 

!l iba volt a vállalatvezelés és a 
�za',szo}g;\ lat részéről, habár a ren
delkezést megkapiák. hogv a beszá
molót nPkik, v�gv távollétükben h�
lvellesüknek kell megtartani, mégis 
előfordu't, például úbuda ál lomáson, 
hoizy az ál lomásfőnök sza:,adságra 
ment, helyettese a helvi problém;íkat 
nem ismerve. a beszámoló! egy négy. 
hónapos kocsife!író tartotta meg. 

A központi szertár főnöke, habár 
az értekezleten meg-jelent, a beszá
molót mégis a helyettese tartotta 
meg. Az egfaz beszámoló 1 1  percig 
tartott. Mikor központunk kiküldötte 
megkérdezte, hogv miért nem ő tar(ja 
az e:őadást, azt a választ aula, 
hog-y náluk ez íg-y swkás. Be sem 
várrn az értekezlet végét elment és 
ezzel is tanúbizon1·ság-át tette annak, 
hogy őt a szocialista termelés nem 
érdekli. 

A 100 dolgozinál többet foglal
koztató üzemeknél és ott ah I a forduló 
szufgala( ván„az friek'.>i « dcc?nt
ralizalva kellett megt'artani. Egyes 
üzemeink azon rendelkezést megsz��·e. 
az értekezletet összevonva tartották 
meg. )gy például Szomhatb<:,ly Járómü
ja\itó NV, Miskolci Járómüjavító , '\', 
Szolnok Járómíijavitó NV és C.:gléd 
ál lomás. 

Ceg'éd ál lomáson területi titkár
súgunk instruk1ora Szilá/!,1/i elvtárs 
kél esetben. eg-vszer 40 és egy
szer 47 perces hozzászólásával a dol
go?.iíh jogos kritiká ját , áltolla ki, 
akkor. amikor . a 4 óra hosszat tartó 
beszámoló és hozzászó'.:is után a sa
iál hozzász,i]ásuk lehetövétételére kér. 
tek szót. Szilág11i elvtárs ellen az 
el járást folyamatba tettük. 

Szombathelyi Jár,Sműjavjtó NV váila
latvezelőie, Cserta Mi'dós a dolgozók 
állal nem !átható két grafikonon 
15 perces beszámolójá,·a] elvont ér· 
lelmii beszámolót tartott, melynek kö 
vetkezménve az volt. hog-y a dolgozók 
helyesen éles kritikát irvakoro!lal( 
felszó'.alásukban a vállalatvezető felé, 
hogy ne általuk nem l átható irrafiko
non mutassa meg nekik az elért ered
ményeket. A 15 perces be&zámoló mc'g 
c�ak az elmúlt neirved<'v kiértékelésé
hez s�m e'.eger dő, nemhoi:rv a máwdik 
neJ?'yedév tervét ezalatt az idő alatt 
ismertetni lehessen. 

Az értekezleten kiosztásra kerülő 
igazgatói a 'ap 40 százaléka, mely az 
elmúlt ne1<vedévben és az április 4-i 
fela iánlásokban kiváló teljesítményt 
elért dolgo1,ók jutalmazására lett for
díl\'a, eg\es vállalatvezetők és szol
g;i'.ati főnökök, a kiadott renMlkezi'
sek dacára. az „egyenlősdi" elv mé
nvesitése alapján 100-200 forintos 
címletel,ben osztották ki. Pl. Rák-os
rendezö állomáson 1 .000 forintot 17 
felé akartak szétosztani. amit csak 
kiz11011ti irstruktomnk )?,:a,·atkozúsii
yaJ sikerü!l megakadá yo,ni. 

l(ülönösen kirívó Dur:aföldvár á llo
más példája, aho' 2ÓO forintot kilenc 
részve osztva 22.20 forintos összegeket 
oszlottak ki. valamint Lébény.Moson
szentmiklós á llomiís, ahol 100-70 és 
30 forintos összeireket lize\lek ki. 

Kiértékelve az értekezletek lefolyá
sát. megállapíthatjuk, hogy a dolgo
zók a munkához való viszony új szel
lemében, mint az üzem tulaidonosai, 
kcllö komolysággal és felkészültséggel 
emelték az értekezletek ielen\öségét. 
Megfogadták hogy a Magvar Dolgo
zók Pártjának és Rákosi elvtárs ve
zetése alatt elindulnak a felemelkedés 

A szovjet szakszervezetek f4rad
hatatlan energiáoal küzdenek a 

Szakszervezeti Világszövetség ha
tározatainak gyakorlati megvalósí
tásáért. Küldöttei tevékenyen részt. 
t•ettek a béke hiveit:ek 1949 augusz
tusában, Moszkvában megtartott 
Szövetségi Kon,'erencián is. Fel
szólalásaikban 28.5 millió szak
szervezeti taa nevJben fejeztéh ki a 

szovjet dolgozóknak azt az akara
tát és eltökélt szándékát, hogy a 

háborús gyujtogatók és ügynökeik 
elleni harcban magasra emelik a 

béke és a népek barátságának 
zászlaját. 

Több vállalatvezető, vagv annak 
helvettese felszínesen kezelte a be- felé és meggyorsít ják 
számoló fontosságát. Többek között II vasút építését. ' 

A Szovjetunió fennállásának els/5 

napjától kezdue küzd a békéért. A 

szoojet emberek alkotó munliával 
vannak elfoglalva. A szovjet embe
rek valamennyien érdekeltek a te• 
remtő béke megszi/árditásában. A 

szovjet szakszervezetek állandó te· 
vékenysége arra irányul, hogy még 
jobban és még haiéllonyabban 
megszervezzék a dolgozók békehar
cát, a szocialista munkát, hogy 
még fokozottabb ütemben fej;esz
szék tovább az ország népgazda
ságát, hogy még nagyobb böséget 
biztosítsanak a dolgozók11ak az 
anyagi és kulturális javakból. A 

szovjet nép erőfeszítései ebben az 
irányban csodálatraméltó eredmé
nyeket hoztak. 

• szocialiSla A szovjet szakszervezetek köte-
lességüknek tartják, hogy részt
vegyenek a béke ellenséaeinek Le
leplezésében. Minél hamarabb tá
jékozódnak a kapitalista országok Pintér gépnaester : 

Elítéliük és megvetiük 
munkásai és minél hamarabb fel
ismerik, hol vannak igazi barátaik 
és hol az ellenségeik, annál tevé
kenyebben üthetnek rajta a félre
vezetési mór.lszereken, amelyeket az 
imperialisták akár közvetlenül hasz
nálnak, akár áruló szakadár szak-

a szocializmus építésének keréh:kötőit: 
a norma- és bércsalókat 

„T. Szerkesztőség! A Közlekedés 
legutóbbi száma részletesen foglal
kozolt a MÁV Jegynyomda norma
csalójának: Dobó Béláné, volt óra
bfaes ügyével. 

A normacsalás leleplezése nagy 
visszhangra talált dolgozóink köré
hPn. Ez nyilvánult meg a folyó hó 
I 0-én megtartott termelési értekez
letünkön is. 

Mi, a Jegynyomda dolgozói, ott 
ünnepélyesen megfogadtuk: nem en
gedjük, hogy a jövőben mégegyszer 
normacsa\ás, vagy bármilyen csalás 
üzemünkben előforduljon! Most üze
münk vezetősége leplezte le a visz
szaélést, de a jövőben elsősorban 
mi fogunk éberebben őrködni szo
cialista termelőmunkánk erkölcsi 
tisztasága felett, hogy már cs1raia
ban megakadályozzuk az ilyen becs
telen próbálkozásokat. 

A termelési értekezlet résztvevői 
szigorú hangon bélyegeztük meg a 
normacsaló Dobó B�\ánét és meg
nyugvással vettük tudomásul a fe
gyelmi bizottság kizáró határozatát. 

Levelem befejezéséül felhívással 
fordulok vasutas dolgozó társaim
hoz: nézzünk alaposan körül mun
kahelyünkön és kíméletlenül leplez
zük le mindnyájunk közös ellensé
geit, a szocializmus építésének ke
rékkötőit - a normacsalókat és tt 
bércsalókat! 

szervezeti vezetőik útján. gyakorol
nak. 

A béke harcosainak táborában 
vannak az imperialista országok 
dolgozóinak, a gyarmatok és fél
gyarmatok elnyomott népeinek 
százmilliói, akik a lelkük mélyéből 
gyűlölik a háborút és óhajtják a 
tartós békét. 

A Szovjetuni6 szakszervezetei 
minden erejukke/ azon vannak, 
hogy megerősít�él testvéri kapcso-Tartsuk szemelőtt Pártunk és 11 

SZOT Elnökségének határozatait " lataikat azokkal a kü'fö/di szak-
normalazítások, a bércsa\ások kikü- szervezetekkel, amelyek síkra szátl
szöböléséről és a mun.kafegyelem nak a béke ügyéért és harcolnak a 

megszilárdításaról. lgy fogjuk tud- dolgozók érdekeiért. A szovjet 
ni csak - va lamen11y1ünk eredmé- szakszervezetek továbbra is erösí
n�es!, jó m�n�áj�t ö�szefogva teni fogják ba_ráti kapcsolataikat a 

n:iie)obb felep1tem hazankban a sw- külföld országainak munkásaival cial!zmust.
, és soraikat a béke, a demokrácia, 

Szabadsagl 
I 
a világ népei közötti becsületes 

Pintér II. István gépmester, együttmííködés és barátság zász-
a MAV Jegynyomda dolgozója." laja köré tömörítik. 

J.s:m 

EGYSÉGGEL .. A BÉKÉÉRT, A HÁBORÚS GYÚJTOGATÓK ELLE 1 
• 



Di Vittorio, Stelian Moraro 
es A. Fressinet elvtársak nyilathozala 

szakmánk dolgo�ói s.zámára 
'X SzaKszervezeti Világszövetség 

'(SZVSZ) nemzetközi szakmai s.zö· 
vetségeinek taniícskozása május 
10-én megkezdődött. A budapesti 
tanácskozáson a Szárazföldi és 
Légiközlekedési Dolgozók Nemzet
közi Szövetségébe tartozó szakmai 
tagozatokat Stelian Moraru elvtárs, 
a Szállítóipari Dolgozók Nemzetközi 
Szövetségének főtitkára, E, V. El

üot, az ausztráliai kikötőmunkások 
szakszervezetének főtitkára, Al
phonse Drouard elvtárs, a f111nciaor· 
si:ági vasutas szövetség főtitkára, 
G. Alexejeo elvtárs, a szovjet hajós 
szakszeJVezet titkára, Tsou-Tsou elv
társ, a kínai hajósok és dokkmunká
!'ok főtitkára, Sandro Stimilli elv
társ, az olasz szállítóipari munká
sok sro,.retségének titkára & A. 
Fressinet elvtárs, a Tengerészek és 
Dokkmunká�ok Nemzetközi Szövet
ségének titkára képviselte. 

A magyar stállitóipari dolgozók 

vendége ezenkívül D. Monin elv
társ, a Szovjet Szak�zervezetek Ta
nácsa lapjának, a Trud-nak szer
kesztője, valamint Alfred Löwg elv
társ, a román SZOT Külügyi Osz
tályának vezetője. 

A vendégeket Budapestre érkezé
sükkor a ferihegyi repülőtéren a 
négy rokonszakszervezet vezetősége 
és tagjaiból á lló népes küldöttség 
fogadta, ahol meleghangú üdvözlő
beszédek hangzottak el. A tanács
kozás megnyitása előtt pár nappal. 
már ideérkezett küldöttek m�ekin
tették az üzemeket a •  dolgozók nagy 
lelkesedése közben és hazánk fövá
rosál 

Alkalmunk volt közvetlenül lap
zárta előtt beszélni szakmánk kép
viselőivel és bekapcsolódni abba az 
interjúba, amelyet Di Vittorio elv
társ, a Szakszervezeti Világszövet
ség elnöke adott a margitszigeti 
Nagyszállóban. 

Di Vittorio elvtárs 
a nápolyi kikötóm unkások harcdról 

'Giuseppe Di Víttorio elvtárs, a 
Szakszervezeti Világszövetség el
nöke, nvilatkozatában többek között 
megemiékezett az olaszországi má
jus elsejéről. Ezeket mondotta: 

- A mi olaszországi május else
jénk is felejthetetlen volt - mondja. 
- Ilyen hatalmas tömegmegmoz
dulást méi nem látott Itália kék 
ege. 

- Nemcsak az Ipari városokról 
beszélek, ahol a szervezett munkás
ság végeláthatatlan serege vonult 
ki az utcára, hogy tüntessen a béke 
és a szabadság mellett, hanem Ró
máról, Palermóról, Bariról és Ná
polyról is, ahol aránylag kevés a 
szervezett munkiis. 

- A nain1ökések, nagybirtokosok, 
papok és reakciós hivatalnokok is
mét kóstolót kaptak az olasz dolgo-
1ók vágyaiból és kemény elszánt
ságábóL 

- A D� Gasperi-kormány na
ponta meggyőződhet, hogyan gyű
lölik az olasz dolgozók az imperia
l istákat. Csak egy példát akarok el
mondani. A napokban ismét 

amerikai hadianyag érkezett a 
nápolyi kikötőbe. Munkásaink a 
leírhatatlan terror ellenére .egy 
újjal sem nyúltak hozzá a rako· 

mányhoz. 
Az imperialista ágensek és csatló-

sailc, a sárga szakszervezeti vezetclk 
csak a legnagyobb er6feszHéssel 
tudtak hatvanöt embert összeszedni 
a százötvenezer munkanélküli, éhező 
nápolyi közül. Ez a hatvanöt ffllber, 
az éj leple alatt, többezer álllg fel
fegyverzett rendőr sorfala mögött 
rakta ki a hajó pusztulást hozó 
terhét. 

A hadianyag értékével -
kisebbek azok a ldadúok sem. 

amelyeket a "rend" len11tartá• 
sára és megveute,etúell:re 

kell fordítaniL 
- Ez csak egy eset - fazl hozzá 

- és nem is a legJelentékenyebb a 
sok közül. De 

az Imperialisták ebblSI a 11:11 
epizódból is láthatják., mllyenet 
a kilátásaik Olaszors�, ba 
háborút robbantanak ki a 
Sz.ovjctunló és a népi demokrá-

ciák ellen. 
A Szakszervezeti Világszövet� el

nöke felá l l  az asztal mellől. Minden 
szót külön hangsúlyoz: 

- Az olasz nép gyúlöll a hábo
rút, békében akar éllli. Ha azonban 
az imperialisták mégis háborúba 
kényszerítenék, az o!asz munle6.sok, 
dolgozó para.�ztok, hivaialnokok a 
háború kirobbantói ellet1 fordüják a 
fegyvert! 

Stelian Moraru üzenete 
a magyar közlekedés dolgozóilü. 

Stelian Moraru elvtárs, a száraz- gassa. A Szovjetunióban és a népi 
földi és légiközlekedés dolgozói demokráciákban a közlekedés szer
nemzetközi szakmai szövetségének vezeti dolgozói nagy lelkesedéssel 
főtitkára a tök.:-s és gyarmati .orszá- veszik ki részüket a kommunizmus, 
gok közi ked�si dolgozóinak harcát i l letőleg a 5zocia lizmus építéséblit. 
ismer\ctie a gazdasági és szociális J::letszinvonaluk rohamosan emelke
helyzetük meg-javításáért, a béke dik: A Kínai , 'épki;zt4rsaságban 
meg\·édéséért indított küzde'.emben. nemrégiben alakították mee a 

- A nemzetközi szakmai szövet- \'asutasok Szövetségét, több mint 
ség feladata - hangoztatta Moraru 325.000 taggal. A román vasutasok 
elvtárs -, hogy ezeknek az orszá- között mindinkább nagy®b � bó
goknak szakszervezeti harcát támo- 1 d it a szocial ista munkaveJ'lelly. 

- Arra a kérdésre, - folytatta 
Moraru elvtárs, hogy fiatal szövet
ségiink az elmult öt hónap a latt mit 
végzett, arra is felelek. A szakmai 
tagozat megalakulása óta a szerve
zet első lépése az volt, hogy kap
csolatot teremtett valamennyi ország 
szakmi szervezeteivel. Megkiildtük e 
szakmai szQvetségeknek a buka
resti alakuló konferenciáról szóló 
anyagot, nevezetesen a világ összes 
közlekedési dolgozóihoz intézett 
kongresszusi felhívást. 

Nemzetközi szövetségünk len�üle
tet adott a békebizottságoknak a 
munkahelyeken való megalakítására. 
A Béke Hlvel Világkongresszusa 
Allandó Bizottsága felhívásának a 
közlekedés szervezett dolgozói min
denütt készséggel tettek eleget. 

Moraru elvtárs azután hangsú
lyozta, hogy a közlekedés dolgozói
nak különösen fontos szerep jut a 
béke megvédésében, a háborús gyuj
togatók eileni harcban. 

Moraru elvtárs a továbbiakban el
mondotta, hogy nagyon jól érzi ma
gát magyar elvtársai és barátai kö
rében, akik a fogadtatástól kezdve 
a legmelegebb elvtársi együttmükö
déseel segítik öt munkájában 

- Azt üzenem a magyar közleke
dés szervezett dolgozóinak, hogy a 

emzetközt Szövetség által kiadott 
határozatokat tegyék magukévá és 
hajtsák végre, hofzy ezzel is erösít
sük saját frontsziíkaszunkon a ha
talmas Szovjetunió által vezetett 
béketábort, méginkább elmélyítsük 
a nemzetközi proletárszolidarit ást 
és támogatni tudjuk a felszabaditá
sukért, függetlenségükért az impe
rial isták elnyomása ellen küzdő né
peket. 

A. F,w•inel elolánnali, 

11 Tengemni ée.Dolrlrmun/ráaolc . 
Nenuell,,ő,d &i;r,elaége 
li� ayilal,,_,,_ 

A.. FrealMI elvtús elmondotta 
nyi latkozatában, hogy a dokkmun
kások és tengerészek békéért és 
jobb megélhetési viszonyokért foly
tatott hösi harcukban a hajóstársa
ságok elkeseredett ellenállásába üt
köztek. 

- A klkat&nunlwok akclóll 
folytatta - a nemzetközi nagylöke 
zsoldjaban ál ló tnunkásárulók által 
veze�ett úgynevezett "Közlekedési 
Munkbok emzetközl Szervezete" 
is gátolta, amely a hajóstirsaságok 
szolgálatába szeg(Sdött. 

- A hajóstársaságok er6szakhoz, 
tömeges klzárásokhoz és a szakszer
vezetek iQegbontásához folyamod
iltk. Ebben a Közlekedési Munkások 

emzetközi Szervezete segédkezet 
nyújtott nekik � sztrájktöro7<et to
borzott számukra. Ennek el lenére 

• ldklH&nilolGüPk '9,p do, 
mint 30 évvel ezel6tt, a békiért 
folytatott 11..-c # sonUtan 

ldi.lclelJek. 
Franciaország, Belgiuüt és Hollan
dia és más orsziigok dokkmunkásai 
hősiesen szembeszálltak egy újabb 

A vasút kommunista dolgozói az 
egész országban most választják meg 
az új pártszervezeti ve7,et6ségeket. 
Fontos esemény ez, hiszen a vasút 
az  ország legnagyob üzeme. Fontos 
azért is, mert vasutas párlszerveze
teink hatalmas feladatok elölt á l lnak. 
Ezeket a feladatokat csak úgy tudják 
megoldani, ha kíméletlen harcot indí
tanak a mull, a Horthy-rendszer ma
rad, ányai ellen, ha kiűzik a vasullól 
szocial ista fejlödésünk egyik legveszé
lyesebb kerékkötöjét: a maradiságot. 

Itt a 2000 tomis á ar. 500 kRo

méteres mozgalom merindulisa
kor küllln harcot kellett folytatni 
a riflhez rörcsösen raraszkodó 

bürokraták ellen. 
Ugyanilyen harc folyt a közelmultban 
a vonatok menetsebességének növe
lése kérdésében is. Ezt a harcot 
Pányin elvtárs. a nálun.li járt ltluáló 
sz.ovjet sztahánovista ,rwzdonyoezeiö 
döntött, el. Akadtak olyanok, akik 
azt mondták Pányin elvtársnak: ,.Na
g11011 őrülünA, hogy i'tt Vall. elhisz
szük. hogg a Szovjetunióban kiv6lá 
eredményeket lehet elirni, de Mm ér
demes moz;donyra szállnia, mert a mi 
viszonyaink közt ilyesmi ,lfgsem le
hetséges." 

Pányin elvtárs beblzonyllotta, hegy 
a mi pályáinkon, a mi tec'hnlkal fel
szerelésünkkel is lehet a menelsebes
�get sokkal jobban fokozni, mint 
ahogy Hl az érvényben lévli utasítá
sok „elöirják". Pártszervezeteinknek 
kell az általa ütött rést tcvább szé!e
sileniök a maradiság falán. 

A vasút biztonságoa lizemmenele 
megkívánja, hogy a szakmai vezetés 
rendeletekkel, utasításazerüen történjen. 
Ezt a célt szolgálja az I&, hop a dol
gozók kötelességeit a szolgálat i  sza
bályzat részletekbemenlien meghatá
rczza. A maradiságnak egyilc megnyil
vánulási formája ezeknek a rendeletelr
ntk, a szolg6lati szabályzatnak - az 
tigyMuezett Nszakvonalnakn - 11 „fé· 
tisizálása", mindeMkfiilé 1Nlge2Jése. A 
rrndeleteket tiszteletben kell tartani 
és a vezetők tekintélyével is biztosí
tani kell azok végrehajtását. De a vas
útnál gyakran a régi, elavult rendele
teket is „szentnek is drth1t,tl1nnekh 

nyilviinitják. Ez oda vezet, hoeY ha
sonlóképpen „szentnek és sértheletlen
nei\� tekintik azok megfcgalmazóit és 
közvetítőit is, aldknek sz�vit - lt�ly
te.enül - nemcsak eukvomtlon, ha
nem polUillai kértUs„n la d6ntónek 
tekintik. Az lgy klá lakrtott, mindenre 
kiterjedl> ,Jlinoki tekintély" kihat a 
pártélet re. 

Sok nsdtl pirtsZet'vezett nzetl
lépen - klllilnlsen, ahol a helyt 
szakvezetft nem voltak tafjal a 
vezetosérnek - a polltlkal kénlé
aekben Is p6hliul u liltemi,fllnllli, 
1 nem a helyi pirtsaervezet tltkid, 

veaetWre llllntltt. 
Az al/M .1'(lMl"-1"n llffll fejlödilt 

a pártszeru lrrU 'ia, a pór/szervezet 
nem r,ezet b előfordulha ott például 
a debreceni osztólymérnökségen, hegy 
elvették a pártszervezet helyiségét ( ! )  
- különböző hivatalos rendeletekre 
, aló hivatkozással. (Csak a Politikai 
Osztály erélyes közbelépésére adták 
\ issza.) Döntö feladat tehát, hogy a 
partszervezeteket a vasútníl Is min
denütt irpzi politikai vezetové t'i)'ük. 

A vasutnál Is tapaszta lhatók &Zindi
kalisla tendenciák -, melyek veszé
lyére Rákosi elvtárs külön felhlvta a 
figyelmet február 10-1 beszédében A 

üzemlú,t. 
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Munkáslevelezónk beszámolója 
T. S2erkes.zt6ségl A.. istvántelki fl> 

inühe!yben isrnft nagy jelentőségű ün
nepség zajlott le. Ugyanis, abban a 
megtiszteltetésben részesültünk, hogy a 
Szakszervezeti Világszövetség Buda
pestre érkező tagjai közül három elv
társ, Alphonse Drouard, Stelian Mora
ru és Alíred Lőwy elvtárs tisztelte meg 
iil!emünket látogatásával. Erkezésüket 
megelőzően lázas készülődés folyt a fo
gadásra üzemrészeinkben. Szovjet, fran
cia, román feliratok díszítették az üzem 
falait, kultúrtermíinket erre az ünnepé
lyes alkalomra ízlésesen feldíszítettük. 

A fogadásra összegyillt élmunkások, 
gz\ahánovisták, párt- és üzemszervezet, 
a vállalatvezetőség, fogadta a kapunál 
az érkezőket. Elsőnek Horváth István 
párttitkár elvtárs üdvözölte meleg sza
vakkal a delegáció tagjait. Beszédében 
kifejtette, hoo a Magyarországon 
megtartandó Szakszervezeti Világszö
Tetség végrehajtóbizottságának ülésén 
a békeszerető népek jobb jövőt 
építő munkája fog kidomborodni. Mi, 
magyar dolgozók, Pártunk és Rákosi 
Mátyis elvtárs vezetésével, a Szovjet
unió támogatásával építjük a szocializ
must, és így a világ dolgozóinak békés. 
boldog jövőjének építését segítjük elő. 

népi demokráciák dolgozóit egymáshoz 
füzi, azzal szilárdítják meg, hogy 
munkájuk fokozásával üzennek hadat 
az imperialista háborús uszítóknak és 
ezzel is hathatós segítséget nyújtanak 
a Budapesten ülésező Világszövetségi 
Kongresszus munkájához. 

Az üzemi bizottság titkára Solymos! 
elvtárs, a főműhelyi dolgozók meleg 
szeretetét tolmácsolta és kérte, hogy 
olyan szeretettel jöjjenek hozzánk, mint 
amilyen s�eretettel mi vártuk őket. Az 
ifjúság részéréSI Havasi Gabriella üdv/\· 
zölte a delegáció tagjait, majd virág· 
csokrokat nyújtott át részükre. Meg
kapó jelenet volt az, aruikor A!phonsc 
Drouard elvtárs a virág átvétele után 
jobbról-balról megcsókolta az ifjúság 
képviselőjét. Ezzel fejezte ki a magyar 
ifjúság, a magyar dolgozó nép ir�nt 
érzett baráti üdvözletét. 

.Majd sztahánovlstáink részéről Bar

tos József munkaérdemrendes, sztahá
novista elvtárs mondott üdvözletet, 
majd kifejtette, hogy jobb és töbh 
munkával fogják támogatni a Szakszer· 
vezeti Világszövetség munkáját: 

Ez a dolgozók válasza az impe· 
rialista uszítók háborús készülődéseire. 

Majd Brandt elvtárs, a váTialat veze- Bartos elvtárs a Szakszervezeti Világ
tője üdvözölte a küldöttség tagjait és szövetség éltetésével fejezte be szavait. 
biztosította at istvánlelki dolgozók i:ie- A fogadtatás lezajlása után a küldött
vében, hogy azt a szeretetet, mely a .ség tagjai megtekintették üzemrészein-

Leleple�tüh a bércsalókat 
a ssegeili és ,nal.ói niűlielybe,i 

A Szakszervezetek Országos Ta
nácsa határozatot hozott a norma
lazítások és bércsalások kiküszöbö
lésére. A vasút területén sem isme
retlenek a normalazítások, illetve 
bércsalások_ Az utóbbi időben a 
vasút különböző területein leplez
ték le a dolgozók a bércsalókal 

A makói műhelyben súlyos termé
szetű béres a l /is történt. Horváth 
Imre csoportvezető 500 százalékos 
teljesítményeket számolt el és mint 
leleplezték, semmit sem dolgozott. 
Oldalajtó-pántokat kellett volna 
készítenie, mégpedig kézimunká
val. Horváth kiadta „albérletbe" 
a munkát villanyvágásra. A vil
lanyvágással természetesen soKkal 
magasabb teljesítményt tudott el
érni és így felszökött százaléka 
500-ra. Ugyanakkor, aki a vil!�ny
vágást végezte, megkapta a beret. 
Tehát kettös elszámolás történt. 

Horváth egyébként magas száza
lékáért még külön pénzjutalomban 
is részesült. 

Horváth egyébként a munka más 
területein is végzett bércsalásokat. 
Fékorsó-dobok készítését felvállalta 
és kézimunl;ával végzett szegecselés 
helyett kiadta hegeszteni. .Meg
kapta a bért, ugyanakkor a hegesztő 
is. 

Szabó Sándor népnevelő leplezte 
le Horváth üzelmeit. 

Ugyancsak a makói vontatási mü
helyben történt egyéb sorozatos 
visszaélés is. Hét olyan kocsit szá
moltak el, amit befejezetlenül ad
tak át. Később a kocsikat befejezték 
és akkor ismét felvették érte a bért. 
Markó Károly és Antalfi Sándor 
fömüvezetőket, valamint A11talfi 
Begov, Katona és Boros müvez�tő
ket felfüggesztették. Ügyükben a 
napokban lesz fegyelmi tárgyalás. 

A napokban leplezték le a dol
gozók Szegeden Pamuk Sándor al
mühelyi csoportvezetőt, aki brigád
jávai együtt talpfapántokat készít. 
A csoportvezető, miután beadta az 
elkészített talpfapántokat és sza
bályszerűen elszámolta, egy óvatlan 
pi l lanatban besurrant a raktárba és 
visszalopta a letermelt áru jelenté
keny részét. A dolgozók ébersége 
folytán még idejében leleplezték a 
csaló Pamuk Sándort és így nem 
is került sor arra, hogy a vissza
lopott talpfapántukért ismét felve
hessen pénzt. 

Néhány példa ez mindössze a 
vasút területén történt bércsalá
sokról, de leplezzük le mindazokat, 
akik vasútunk, államunk becsapá
sára törekednek, akik ellenségei 
dolgozó népünknek. 

Vidám és boldog május elseje 

A vasutas Szakszervezet Központi Tánc�sop�rtja f_ár:1dhatatlanu_l és naqy siket"
rel szórakoztatja a dolqozókat a hatodik vidám es boldoq máJus elsején, 

ket és elismerésiíket fejezték ki a ma
gyac vasutasok. önfeláldozó és nagy 
munkájáért, melyet a felszabadulás 
után az országépítés terén végrehajtot 
tak. 

Utána a küldöttség tagjai a kultúr
terembe mentek, ahol zsúiolásig meg
telt terembe;,, leikes óvációval fogadták 
a kü!c.löttség tagjait. A vasutas szak
szervezeti központ a delegáció tisztele· 
lére egy kul!úrmiísort adott, melyben a 
közlekedési szakszervezeti csoportok 
kultúrg.írdái, inek- és tánccsoportjai 
mutatták be a szebbnél-szebb dalokat 
és a magyar népi táncokat. A delegá
ció tag ja inak nagyon tetszett a pécsi 
táncegyüttes műsora és a vasutas köz
ponti da'.árda mfísorszáma. Altalában ·a7 
egész műsor a küldöttség tagjainak 
nagy tetszésnyilvánítása közben zajloit 
le. Az előadás után még egy fé!órás 
baráti beszélgetést folytaitunk a dele· 
gáció tagjaival. Utána s,ívé:yes bú
csut vettek és baráti szeretettel kö:zön
ték meg azt a szívélyes fogadtatást él,; 
szeretetet, mel!yel fogadták őket. 

ELJEN A SZAKSZERVEZET[ Vl
LAGSZöVETSEG, A BEKETABOR 
SZJLARD TAMASZA! EROSITSOI( 
SZAKSZERVEZETI MOZGALMUN
KAT A SZOVJET SZAI(SZERVEZE· 
TEI( TAPASZTALATAIVAL! 

Vereckei János, term, fc!clös. 

A kis Veréb Laci 

Pányin elvtárs 
követője lesz 

Április 28-án dobta be Veréb 
Laci az Altalános Iskola V. osz
tályának tanulója levelezőlapját  
a postaládába. A l apot egyene
sen a KOZLEKEDÉS szerkesz
tőségének küldte. 

A szerkesztőség örömmel ol 
vasta Veréb Laci hozzánk inté
zett kedves írását, amely szóról
szóra így hangzik: 

„ T. Szerke�ztőség! A „Gábor 
Aron rézágyúj a" című nóta dal
l amára fogalmaztam ezt a ver
sikét: 

Pányin , brigád ötszázasa fel 
van lobogózva, 

Ozdról indul Miskolcon át 

Budapestre s vissza. 
Kettöezerkettöszázzal, repül 

erős vasszámyakkal, 
Kis úttörő tanul tó1e, s legyél 

követője! 
E

gyetlen vágyom, mint vörös
nyakkendős úttörőnek, hogy 
vasútas és Pányin elvtárs köve
tője lehessek! B udapest, 1950 
április 28. 

Előre! 
Veréb László 
v asútasgyerek 

VI I I ., Aggteleki-utca 10. I. 6.'' 
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{Köszönjük a leveledet út-
törő Pajtás, mire oda kerül a 
sor, segítent fogunk Neked ab
ban az igyekezetedben, hogy út
törő uasútas és Iuán Fjodoro
vics Pányin elvtárs, sztaháno
vtsta mozdonyvezető, a Szocia
lista Munka Hőse méltó köve
tője lehess_ A szerk.) 

Csehszlovák
lengyel f i lmegyezmény 

A két népi demokrácia közös ter
vet dolgczo ·t ki e9ymás fi:mgyár, á
sának fejlesztésére, a tapasztal-a.tok 
loi� ei•é;Jsére i!s aua, hO(1"!.J a két nép 
kölcsönö.� megértése, barátsá9a a 

f/Lmmilvésze 'en. keresztül is elmé
Íyü' jön.. Len.!Jyelországban megren
d0Zfk a cs-hs,!ovák fi1mek második, 
Cschszlová.k.ában a len.,J"!.jel filmek 
első fesztiválját. A !enUyel filmfőis
kol-a hallgatói Csehszlovákiába men
nek tanulmányútra, Mintikét á'la.mi 
filmgyái-tó vállalat a iövöbe-n közös 
játék-, rajz. és bábfilmek for9cúását 
vette tervbe. 

_ ...,. _  

k ---._;-;'"" "":;;,-e-,.;':",,,�'":" .. Mun amódszerem átadásával 
április havi elóirányzatunkat 
168·5· százalékra ..... =-----

leljesílelle a „TÖHÖTÖM„ gőzös 
,. T. Szerkesz.tőség! 
Kötelességemnek érzem, mint a 

hajözás első „Sztahánovistája", hogy 
munkamódsreremet és munkamJd
saerátadás .m eredménvét ismertessem 
az összes hajós dolgozó társaimmal. 

Ezt annál inkább kötelességemnek 
érzem, mert amikor megkaptam a 
Kó:ile!<edés- és Postaügyi Miniszté
riumtól „a legjobb hajós s.zakmunkás" 
okieve:et, haJómon, a „Töhötöm'· gő
zösön Pártunk és szakszerw:ietünk 
kiküdö,ieinek támoga!ásával kdatosi
totluk a hajóra beosz.lott személyzet
tel Rái-:osi e:vtárs beszédét, ame!y
ben rámutatott a munkaversenyek és 
,.S<lahánov'•-mozgalom fontosságára, 
amiből a személyzet minden egy<:s 
tagja megérlelte ennek a mozgalom
nak a fontosságát. 

Ezeknek ismeretében indultunk el 
hosszú aldunai és zuhatagi utunkra, 
ame!y alatt abból az irányításból él
tünk és dolgoztunk, melyet Pártunk
tói és szakszervezetünktlil kaptunk, 
anJinek eredményei késöbbi munkánk
ban meg is mutatkoznak. 

Ennek az iránvításnak köszönhe!I.• 
tük nzt, hogy még tudtunk birkóznj 
a külországokban is jelentkező ma
gyar reakció han�járnl és aknamun· 
kájá1 al . amelv el akarta gáncsolni 
munkYersenyünk eredményeit és szé-
leskön1 kibontakozását. 

Azonban sikertelennek biwnyult a 
reakció bármilyen mcslerkeMse is, 
mert nem tudta megbontani azt a jó 
közösségi és munkaverseny szellemet. 
amely a hajó összes személyzeténél 
kialakult 

Hogy csak egy pár esetet említsek 
meg, melyek a hajó sz<c>mé11zetének 
ön1udatúra vallanak, tudnunk kell 
azt, hogy a hajónak Orsován, rom6n 
területen kell szenelnie s jgy az ot
tani rakodómunkások csak nappal 
dol�ozhatnak, tekintve, hogy kettős 
hatar van, a jobbpart jugoszl.áv, a 
balpart pedig román terület. 

A hajó, ha nappal szene!, 4-5 órai 
munkaidő esik ki, ami a zuhatag; 
szakaszon nemcsak az 5 órát jelenti, 
hanem előidézheti azt Is, hogy azon 
a naoon már nem is tud vontattú. 
Ezt ·felismerve a hajá személyzete, 
úgy a fűtők, mint a haj6s\egényelc, 
vál lalkoztak arra, hogy éjszaka a 
hajó á llása alatt beszeneilk a hajót. 

fu:iel az önként vállalt munkával 
nemcsak időt takarítottunk meg, ha
nem a kéthónapi lentlétiif1k alatt, 
pénzben is megtakarítottunk a válla
latnak és a magyar nemzetgazdaság
nak 7748 for:ntot. 

Ezenkívül meg kell még említenem, 
hogy a hajó gépszeirnélyzete feUs
merve ötéves tervünk jelentöségét, 
vállalta azt, hogy a kaúnmosá&i és 
jaYilási munkálatokat mindenkor ai 

állási idő alatt végzi, hogy ezáltal Is 
hatalmas idömegtal<arítást érjünlt el, 
hogy az elénk kitűzött feladatokat a 
legsikeresebben és minél előbb meg 
tudjuk oldani. 

Annak, hogy a hajó személyz.,c:te 
megértette a munkaversenyek fon.tos
ságát, köszönhető az, hogy az ápri:is 
hóna,pra előirányzott tervünket az ön
köl!ségcsökkentésen kíviil, amelyet 
szintén több százalékban felülmúl
tunk, 168.5 százalékra teljesítették. 

Kérem a Szerkesztő Ehiári:at, hon' 
ezen levelemet a „Köz,l,eked�:,"-ben le
közölni szíveskedjék, hogy !ás.;a min
den hajós dolgozó a2t, hogy mit je-· 

-lent egy hajón a jó munkaiegyelem 
és a munkasz!>llem, ho!,y ezáltal el
érjük azt, hogy a reakciót legyőzve 
s meg,emmisil\·e, Pártunk és Rákosi 
elvtárs· vezetésével, a magyar hajó
zásnak minél több "Sztahánovistája" 
legyen. 

Szabadság! 
Elvtársi üdvözlebtel: 

Páncél Lajos 
sztahán•_ v:s!a l•a 'óskapitány 
(.,Töhölöm"-gözös Orso,a) 

D01.GOZOK! FOKOZZATOK B EKEHARCOTOI<AT! ALA KITSA

TvK MUNMH ELYEITEKEN Bl:KEVEDELMI BJZOTTSA

GOKATI 

A DOLGOZO i( EGYSf.GE A TAllTOS ES IGAZSAGOS BEKE 

ZALOGA! 

KÜZDJETEK LAN KADATLANUL A NEMZETKÖZI SZA KSZER· 

VEZETI EGYSEGEllT! 

Négy amerikai vasútvonalon 
leállt a forgalom 

Töl>l, napja tart 18.000 amerikai A 'sztrájk követ'k:eztében beszün-mozdonyveze/ő és iütő szlrájkjn, A tette munkáját a Midland Util Co. sztrájk miatt clevelandi gyára. 
leállt a forgalom négy nagy vasuti Jelentések érkez-tek a General vonaion. Molors Fish�r Body Divison-gyár 

A mozgalom érezteti ha'.á-.át olyan clevE!andi gép,mcsiüzemének bezá-más vasutvonalak forgalmában is, rásfról is. amelyeknek mozdonyvezetöi és fütöi Az Indiana-állambeli Vincenne váromeglagadlák, hogy a sztrájkbalépett  súban - vasúti kocsik hiányában -vasutasok vonalain vezessék szerel- két szénbányában szüntették meg a vényiiket. A sztrájk következtében az munkál amerikai vasulvonalak teherforgalma A Ill¾,")'ar vasutmsok táYimlban fecsaknem 25 s2ázaJékkal, a szer.tély- 1 jczli,k ki szúillthrítárukal a hérharcu/oryalom pecl,g egyharmadával csök- kat ,·iv.ó ameri-kai mozdony,·ez,etöknek k,•nt. l·s fill/\knek. 

A BÉI(ÉT MEGVÉDJÜK! 

A vasutasok ezrei vonultak fel m�Jus elsején, hogy együtt Unnepeljenek a 
többi szakma dolgozóival és eqyiltt kiáltsák: A békét megvédjük! A klpen 
az Anqyalföldi Vasutas Sportkör ni:isportolói a menetben. 

Er "sítsük szakszervezeti mozga lmunkat, a szovjet s�akszervezetek tapaszta lata iva l ! 
• 



.. mfJas "· s esr.•s••" 

�-.;_ ________________ .,... 

A közlekedési dolgozók, a gépjármúvezetók 
és szállítómunkások nemcsak teljesítették, 

de túl is szárnyalták 

míijns 1-i ielajánlásaÍkat 
JIUjus t -re a munkásosztály nagy 

linnepére szakszervezetünk hatáskörébe 
tartozó vállalatok dolgozóinak mintegy 
50 százaléka tett felajánlást. 

anyag normát 32 napra emelik fel, ami I zető szakma különböző szakágai
:2 0api kenőanyag-megtakarítást jelent, nak széles rétege és a szállítómun-
havonta 221 forint értékben. kások is. 

Tanujelét adva annak, hogy tisztán 
látják azokat a feladatokat, amelyek a 
szocializmus építésében a munkásosz
tály öntudatos és élenjáró dolgozóira 
hárulnak és. hogy május elseJét mél
tóan csak úgy tudjuk megünnepelni, ha 
fokozzuk termelésünket, csökkentjük a 
selejtet, megszilárdítjuk a munkafegyel
met és minden eszközt felhasználunk 
arra. hogy ami a szocialista társadalmi 
forma építése szempontjából döntő je
lent6ségü, termelékenységünket loko
:sott mértékben növeljük. 

Szellemi dolgozóink is fokozott mér- A május elsejei felajánl ások tel-
tékben teliek lehjánlá,okat, amelyek iesítése tehát megmutatta, hogy a 
munkájuk természeténél fogva )Obbára gépjárműszakma minden dolgozója a minösé[!i munka megjavítását és a kiveszi a részét hazánk felemelkedémunkák. határidő elö�!i _elvég�és�I . t�r� séért, a munkásság egységéért vnló talmaztak. !gy pl. a Fovaros1 \ asutepno harcból 's m· 1 'I k t 1 -i(V központi dolgozói közül Bokor De- kenv 

, e ,ve _na un .. a .. erme e: 
zsö vállalta, hogy a munkaerő normá- . , seg emelk_e.�ese a donl� . ha.rei 
kat má1us 1 3-a helyett május elsejére sulypont, hozzaJ�rul_ta� szal� ar!'�mk 
elkészíti. Vállalását teljesítette a máso- � világ dolgozo, nepene� harca�oz 
dik negyedéves terv és a termelékeny- 1s, .�melyet Par�unk utmutalasa 
ség nóvekedésének figyelembevételé- alapJan kell megv1vnunk. 
vel. Ugy a Teherfuvar NV-nél az _Al��láb�n megállapít�atjuk és_ amit AFORTNAL, az Autótaxinál, • a z  d?;'I� m?don a lelaJanla_sok_ Ve!:leges Autómüszak i  Intézetnél dolgozó k1erlekelcse _ fog_ b�b•z�ny.ita�i, hogy a szaktársaink felé eli-;meréssel kell 

Komoly önköltség csökkentő mozga· 
lom indult meg a Fogaskerekű állomá-
son, ahol május elsejére egy 
brigádot alakítottak, amelynek a dolgozok \allalasru n:mdmkabb_ t�rtal- fordulnunk mert sokszor i ma.abhak lesznek es vállalasmkban h '  k" .1 • . gen �e 

mindinkább arra törekednek. hogy üze· ez. _,riru menyekke! . 
ke(let! megk1�z-célja, hogy a mozdonyok eddigi 

20.000 kilométeres tel jesílményél 
25.000 kocsikilométerre emeljék fel ló
javítás nélkül. A felemelt teljesítményt 
úgy óhajtják elérni, hogy a brigád tag
jai a mozdonyvezetésnél a legjobb tu
dásuk szerint járnak el és a gépeket a 
legnajl'yobb kímélettel és gondossággal 
kezelik, illell·e vezetik. A brigád mű-

miík terveit fokozottabb mértékben te!- demoK, hogy fela1 anlasa1kat tPI Je
Jesítsék túl és fokozott telje�ítmények- sitPni tudj_:)k. A beiutott jelentések 
kel járuljanak öl éves tervünk határidö az� mutatJa k, h?gY csak a sz_ak
c!ötti teljesítéséhez. mank!rnz lartozo uzemekben kozt'I 

Az ország dolgozóinak felajánlá- egy és f,,[mill ió forint volt a felaján
saihoz csatlakoztak a gépjárműve- l ások értéke. 

szaki tagjai a mozdonyok napi beállása 
alkalmárnl, azokat a leggondosabban 
átvizsgálják és jelentkező hibákat a 
legalaposabban kijavítják. A brigád tag
jai üzem közben és az esetleg beállás 
után szerzett tapasztalatokat egymás 
között kicserélik, azokat a legapróbb 
részletekig megbeszélik, hogy ezáltal is 
hozzájáruljanak 111ozgalmuk «edmé-

Az első esztergályos gyorsvágó 
sztahánovista iskolánk hal lgatói 

nyességéhez, . 
A Troli busznál 1 10 lö !forgalom és 

ÁTLAGTELJ ES ÍTMÉNYÜKET 
24·5 SZÁZALÉKKAL EMELTÉK 

kocsiszín) tett felajánlást, felajánlásai- Egy újabb pi l lérjét rakták le a kat maradéktalanul teljesítették és a Sztahánov-mozga lomnak a közlekefelajánlásokb<il keletkezett megtakarí- dési szakma dolgozóL Végelért tá� 4848 forintot lett kL ugyanis április 29-én a Közlekedési Cinkota HÉV-telepén május elseje, 
felajánlásként a kocsiszín dolgozói be· Szakszervezet és a Fővárosi Villa-
indítotlák a 100 OOO km-es mozgalmat. mosvasút KV szervezésében leveze
Ennek keretében vállalták, hogy 2 drb. lett. a szakma területén elsőnek 
L \'II. típusú, négytengelyű villamos- megindult két esztergályos iyors
mozdllny. valamint 4 drb. P. XV. típusú vagó Sztahánov-iskola. 
pótkocsik lő\ízsgálati idejét 65.000 A két tanfolyam 43 hallgatója az km-röl 100.000 km-re emelik olvmódon, összeioglalón tanujelét adta a nnak, hogy ezen ídíi alatt az említett jármii- hogy megértették Rákosi és Gerő wk a kocsi zínben kétszer, a1.az min- elvtársaknak a sztahánovi.sták első den 3.3.000 km lelutasa után idÖ-
szaki vizsgálatnak lennének alávetve. A magyarorszagi tanácskozásán el
felajánlásból származó évi megtakarí- hangzott szavait. Ertelmesen, vílá· 
tás értéke 34.656 forint. gosan és öntudatosan válaszoltak a 

Az üllöiútí pit. dolgozól máju5 1 -i vizsgáztatók kérdéseire, de a tan
felajánlásaik között vállalták, hogv a folyam eredménye nemcsak az el
Sorok,ári-úton a Gizella-malom előtt mélet elsajátításában mutatkozott 
lévö folyamatos Haarrnan-vágány sza- meg, h anem a hal lgatóságnak a bályozásánál telJesítményüket 1 24 szá- termelőmunkában elért eredményeiulékról 1 30 százalékra emelik. Vá!lalá- ben is. sukat túlldjesítették, mert 1 49 száza- A tanfolyam megkezdése és befelékot értek el, amivel 1 771  forint meg- J·ezése köziitt a ha ll!rntúsáa teti·esit-takarítá,t bizlo,iloltak. Komszom 1- ., "' 
brig�djuk vállalta, hogy a brigád tel ie- ménye átlagosan 2�.5 száza lékkal 
sitménn,t 1 22 százalékról 135 száza- emelkedett. Többen érték e[f i l letve 
lékra fogja emelni. Vállalásukat ugyan- <zárnva lt:ik túl .  sííríin változó mun
csak túlteljesítették, mert tel iesílmé- kadar-abok mellett is a 200 százalé
nvüket 1 :i7 százalékra fokozták, ami- kot, akik eddig azt elérni nem tudvél 2068 forintos megtakarítást ér- lák. A Füzessy fiímíihelybűl Bántek el. súgi Jenő 173 százalékról 231 szá-Forgalmí dolgozóink, közül kalauzaink zal�kra, Biró Béla 1 6 1  százalékról táskabe,ételük 3-5-10  százalékos fo- 2 1 2  százalékra, Chilkó Lajos J fi2 kozáoát a iánlotlák lel általában és 
meg kell állapítani, hogy ezeket a százalékról 1 93 százalékra, a Sallai 
\"állalásokat sok helyen túlle:jesitették. autobusz főműhelvből Rézmann 
Pl. Kelc1 föld állomáson Blank Károly L:bzló 1 85 száza lékról 257 száza
aki 6 sz�21lékos felajánásl tett, 28 sd- lékra t>melte teljesítm�nyét. Ha�onló 
zalékos leliesítményemelésl ért el. Kis- ar/byban javitutla meg teljesítmébenedek László 5 szazalékos felajánlá- m 1:t menndségben. va !amint minősát 24 százalékra, Vandercr Mihálv 5 ségben a többi hallgató is. százalékos felajánhb[it 2 1  százalékra A tanfolyam anyaga 24 órából tetiesí!elle normáján felül. 

Keleniöl<I forga:11mnál egyébként 464 ál lott, amiből elméleti 16 és 8 órai 
dolgozó tett felajánlást. ezekből 259-en gvakorlati oktatás volt. Az elméleti 
vállalá ukat túlteljesítették, a felajánlá- órákon megismerkedtek a gazdasá
sok forint értéke 5 1 .821 forint és a tcl- gos gyorsított vágással, a gyors
je,ilés forint érté·ke p�diR' 1 03. 1 49 lo- acéllal való esztergálás technológiá
rint volt. Miniíségí munkájukra tett fel- jávai ,  csúcssugár értékeivel, speciáajánlások eredménye az volt, hogy amíg- ! is műszaki rajrnkkal stb. A gyamárciusban az egy napra esö hibapont korlati bemutatók a MAVAG-11;ép-0. l09 volt, addig áprilisban ez a mutató- g)·árban és a FVKV Füzessy-főműszám O 0'l6·re csökkent le_ 

11 júmunkás dol�ozóink különösen helyben zajlottak le. A bemutató 
Szá\-a-páiyau,lvaron jártak elöl jópéldá- vágásokat, majd később az ellen
val a leb, iánlások során, amikor is Uj- őrzési a MAVAG-gépgvár sztahá
lakí Erz ébet 25 százalékos lcla jánlá.-t, novista eszlergá lyosai végezték. 
Szepes G}örJn , Keszlhelvi bl\·�n. Né- Kaszás Béla elvtárs. a termelési 
me•h 13 i\\ária 1 0-10  szüalékos be- osztálv wzeti5je az iskola záró, élelemek,l ,a!laltak, illetve hajlot tak ün'lep�n rámutatott arra, hogy ez a \ ég-re. Meg kell emlite�ünk. hogySzáva- tanfolvam bár várakozáson felül jó p_álvaudvar, 2� népnevelö_je "7-:-7 szaza- t'rr>dm··�nr,,·el vrnőrlött, mégis csak le��s l�laJanlast_ tett. �\usz�k� dolg?zor I '  d !ásnak kell tekintenünk kozul k1en,elkerhk a mftszak, ertelnuség-1 egy e m u _ , . , • 
komplex-brigád meR'alakulá,a, amely mert. a ?zlah,mov-mozg�lom utian 
a „Má jus I" nevel vette fel, ennek ta'!-

I 
megalln1 n<'m lehet. Az iskola meg

jai vállalták, hogy a 30 napos kenö- adta hallgatóinak azt az alapot, 

melyre nyugodtan lehet építeni és 
szorgalmas továbbtanulással, öntu
datos munkával fokozni, fejleszteni 
lehet az eddigi eredményeket. 

A közlekedési szakszervezet szer
vezésében ezek befejeztével egymás 
után indulnak meg a szakma külön
bóző munkaterületein a Szlahánov
iskolák_ A legjobb villarnoskocsl
vezetök, l[épkocsivezetök, motor 
szerelők, Yil!amoskocsilakatosok 
fognak résztvenni ezeken. Minden 
kétséget kizáróan ezek a tanfolya
mok hatalmas lökést fognak adni a 
Sztahánov-mozgalom fejlődésének 
a közúti közlekedés területein. Erre 
biztosítékot jelent az a körülmény 
is, hogy az iskolák tanmenetét ösz
szeállító munkabizott ágok igyekez
nek felhasználni munkájukhoz min
den rendelkezésre álló szovjet iro
dalmat. !gy tehát a Szovjetunió ér 
!ékes tapasztalatainak felhasználá
sával megismerkedik a hal lgatóság 
az új, legkorszrrűbb technikával, 
melynek segítségével raciora lizál
hatja, megjavíthatja munkamódsze
rei és felzárkózhat a más szakmák 
sztahánovistáinak mindinkább szé
lesedő soraihoz. 

Természetesen helytelen lenne az, 
hogyha az iskolákban tanultakat a 
végzett hal lgatók csak arra hasz
nálnák fel, hogy egyedül saját mun
kájukat tegyék jobbá, korszerűbbé. 
Arra kell törekedni mindnyájuknak, 
hogy az iskolákban látottakat, hal 
lottakat az üzem, a telep mennél 
szélesebb dolgozó rétegeinek adják 
tovább munkamódszerátadás vagy 
előadássorozat keretei között. !gy 
fog azután a Sztahánov·iskolák igazi 
eredménye megmutatkozni, mert 
csökkenni fog az  önköltség' és a 
selejt, tekintélyesen fog emelkedni 
a termelés és természetesen a dol
gozók életszínvonala is. 

Fia a ,,,,,, oron 6iolót,,,srol 
ldn Pavlov, a vilá,ihlrű orosz blolít

lfUS születésének 100. évfordulójára a 
népszerű tudomúiyos fDmek lenlnrrádl 
stúcllója egész estét betölti dokument
fDmet készített. A felvételeket Lenln
griclban és Pavlov szlllővárosában, 
Rjazanaban készítették. A filmen ke
res:r.tlll a né:r.ö megismerkedik Pavlov 
munkásságának lényegével, forradalmi 
felfedezéseivel, a reftex mlikildéaének 
előtte Jiratlan terilleteln. Az 6J Pavlov
film a Fiklya Mozillan kerül bemuta
túra. 

ONNEPÉLYF.SEN ADIAK ÁT 

■ A FORGALOMNAK 

11 db ÚJ VILLAMOSKOCSIT 
Verőfényes tavaszi időben ünnepi 

díszt öltött a villamosüzemek Baross
utcai telepe. Feldíszített vörös zászló
erdőben, ragyogó újonnan iénve: 
zett kocsisor zárja be az utca le'.e 
az ünnepség hátterét, melv büszkén 
hirdeti a szocialista társadalom fel
söbbrendűségét a munka dicsőségét, 
ameh•nek eddigi eredményei arra 
buzdítanak, hogy szervesen bekap
csolódjunk a termelés elöbbrevitelé
ben. Pártunk célkitűzésein kereszliil 
megvalósítjuk az ig-azi ko'.lel-livilást, 
amelyben az egység ereje ri-jlik, be. 
bízonvítva, hogy a szocialista társa
dalom a dolgozó népért és a dolgozó 
népnek épít. A kapitalista rabló
gazdálkodás tipikus P<ldája volt a 
miskolci vil lamos 1-özlekeMs, amely 
nem tartott lépést a fej lődéssel. 

Ennek eredménve az, hogv m� 
még a miskolci do l g-ozók m':.külözni 
kénvtelenek a korszení , i llamos köz
l ekedést. A Miskolci \'i : lamos Vasút 
dolgoz,íi re:szabaclulásunk elsö percé. 
tói logrn szocialista öntudattal min
den tudásukat, erejüket lalbavetve 
igyekeztek a nehézség-eket áthi dalni . 
Az öh'ves terv megindulása elöntő 
iordulalot hozott a miskolci közle
kedés terén is. 

Amennyiben a soha nem remé:t 
1<ettösvágányú közlekedés építésére 
rövidesen sor kerül. A nyomasztó 
kocsihiány megszüntetésére a Közle
kedés- és Postaügvi l\\iniszlérínm 1 1 .  
Fi5osztálvának me11:értö támoR"atásával 
sikerült iármüveink számát I J darab 
kocsival növelni. Az itt látottak. a 
dolgozók kényelmét szolgáló új vil la
mo�kocsikat a Fővárosi Vi :tlamosvasúl 
Dózsa György.úti főmühelyének dol
gozói felajánlásképpen jóval a ha· 
táridö előtt elkészítették és elküld
ték, bebizonyítva az igazi szocial ista 
egvüttérzést, a kollektív együttmükö. 
dést. 

Ezzel a miskolci dolirozé,knak nagy 
9"gitséget nvuitottak. A ko�sik ünne
pélves átadására a kocsi készítöi is 
lejölte.k és a kultúrcsoportjukat b ma
irukkal hozták. hogy ezzel is szoro. 
sabbra füziék a főváro$ é1> a mis-
1<.olci dolgozók közötti kapcsolato.kal 

Az ünnepséR" Féder Osztár, a Mis
kolci Villamos Vasút K. V. igazgató
jának bevezető szavaival veszi kez. 
detét: 

- Szeretettel lldvözlöm nagy Pár
turdmak, a Magyar Dolgozók Pártjá. 
nak kiküldöttjét. A I I . Főosztály ré
széröJ kiküldött Bertók elvtársat, sze
retettel üd,·özlö;n a város kiküldöU
jét és a Dózsa Főrníihely dolgozóit. 

- A felszabadulás előtti idöben 
hosszú éveken keresztül Misko:c vá. 
ros történetében a közlekedés terén 
semmiféle javulás nem mutatkozott. 
A tröszt urainak. akiknek mindig a 
profit volt az első. a dolgozók, a 
város polgárai közlekedési szükség
letének a fejlesztése háttérbe szorult. 
Hosszú évtizedeken keresztül ígérget
ték a közlekedés megjavítását, de mi
vel ebben is az ő érdeküket i,átták, 
amikor ők ugyan nem közlekedtek 

.,A Közlekedés Szerkesztőségének( 
Elvtársak! Kartársak! 
A háromévts tervünket, az újjáépítést 

bele jeztük sikeresen és ezzel leraktuk 
az első ötéves terv, valamint a szocia
lizmus építésének alapját. Köszönhet
jük ezt a nagy Szov jetunlónak, Pár
tunknak és annak nagy vezérének. Rá
kosi elvtársnak, ki a Bolsevik Párt ta
pasztalataiból merítve, következetesen 
vezeti és irányítja a dolgozók államát. 

Mi, kocsivezetök megmutattuk, hogy 
a 1 00.000 km-es mozgalo11'1mal ki tud
juk venni részünket a szocializmus épi
téséböl, de ez még nem a végső ha
tár, mert a selejt- és az önllöltségcsök
kentés terén még számtalan módon e16-
segíthetjük a swcializrnus épitését. 

Fentieket figyelembevéve felhívjuk • 
kocsiv e:r.etil elvtársakat és kartársakat, 
hory az elkövetkező hónapban és túl
menőleg, az „áram-takarékossálli moz
galomban" vej?yék ki részüket lelkese 
dt!ssel és természetesen a menetidő be
tartásával, mert így egy hónap alatt 
annyi áramot tudunk megtakarltant, 

azon a közlekedési eszköz&ri. mnetr i 
város dol1Zozóinak sok évtizedea bollZ,,, 

szúsága voll 
- Forró szeretettel emlékezik Mi.

kolc város dolgozó népe • Na!Q' 
Szo,·jetunióra és vezérére Sztálin elv
társra akik lelszabadltották városun
kat, ; hatalmas anvalli és erkö:icsi 
támogatást nvuttották, hollV minél 
hamarabb a nehéziparunk, a nsná
raink üzembehelveződjenek. De meg 
kell emlékeznünk azokról a hős szov
jet katonákról is. akik vérüket ál
dozták a város felszabadltAsáérl 

Közvetlenül a felszabadulás •tán 
a romtakarítás elvéireztével, ha nem 
is rnorsan. a Iehetösé1t határain be
. ül a közlekedés állandó javulási ten
denciát mulatott és így a felszabadu
lás utáni öt évre a miskoief doh!'ozók 
elaondolását nal?V Pártunk ma1táévá 
tette és amikor ma ünnepélyesen be
ielentellük. hogy a közlekedésünk újra 
egy hatalmas lépéssel javult a kilenc 
pülkocsi és a két motorkocsi beállltá. 
sá,·al , szeretettel gondolunk a Dozsa 
Fömuhely dlogozóira, al,.ik munka
verscnvben siettek segítségünkre, ho1tY 
a közlekedésünket megjavltsák-

- A napOkban Miskolc Táros k� 
lekedési történetében hatalmas munka
megindulás lesz óriási beruházásokkal 
és megkezdődik a végieges közleke
dési megoldás. amelv természetesen 
állanr!6an tovább log feil6dni a ket
tős vagany lefektetésével és ezzel 
megn\'itom az átadási ünnepélyL 

Beszédjében Féder elvtárs helye
sen rávilágított, hogy a demokráciá
ban az alkotás a munk;i. az építés. 
mellve, elöbbrevisszük és építjul,: a 
szocializmust, a doll[ozók on.zágat. 

Bertók János elvtárs a miniszté
rium ,kép\iseletében a következőket 
mondotta: "A mult urai mielőtt a 
madzag-vasutat - ahogy ők nevezték 
- átadták a köznek, óriási készül6-
dés és bankettek sorozata volt a f5-
cél, nem pedig a közösségi érdek, 
hogy elöbbrevigyék a dohzozók ügyét." 

Kaszás B,ija a siaki11;ervezet kqz
pontiának képviseletében tartott beszé. 
dében kifejtette: ,,A nehézipar fejlesz
tése, a gyorsabb közlekedés és min
den a mi a szocializmus ügyét szol
gálj a, s elért eredményei, mindezt a 
hős szovjet népnek köszönhetjük, Pár
tunknak és szeretett Rákosi elvtárs
nak. '• 

Horuáfh Ján06 a budapesti f&nB
helv dolgozói nevében mondotta :  

- Mi szívvel és lélekkel dolao
zunk, hogy a kocsikat elkészítsük, 
hogy ezzel is a vasl[Vári do!iiloz6 
eh-társak u(adsát jobbá, kényelme, 
sebbé, gyorsabbá te,nrük. 

A Dózsa Fl!inllhelv kultúrcaoportJa 
magas nívójú érta,a. nevel6hatás!l 
előadást tartotl Az ünnepsél!' az Ia
ternacionále han1daival ért véiret. 

Eljenek a szo-vjet s�akszerwezetek, a kommuniz111us 
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Földvári elrtán nyilatkozata 
a Magyar Távirati Iroda 11111nkatársának Ú iítómozga lmunk h iányosságai 

a Világszövetség budapesti t1111átskozás11iról Rákosi el-v!.árs a zalamegyci kép
vi�lői beszán1olóján a kövelkezökel 
mon<lolln: ,.Mo.st az a fel:ul'>ulunk, bogy 
helyesebb munkamódszcrckk�l még 
jobban dol:;om:un•k, merl így me§
gyorsil'juk hazánk fojlödésH, a doll� 
gozó nép folemelked·ését, ölé'Ves !er
viill!k Yégreh>1jlá-sá!." Vizsgáljuk meg, 
hogy könlekedési vál!1lala1rui'nk meny
mire l-Ttel lék me,g és wa�k magnké.á 
RÍíkosi elvtárs fenti megábkipítását:. 

:A Magyar T;ivirati Iroda munka
társa több szakszervezeti vezető 
nyilatkozatát kérte a Szakszervezeti 
V_ilágszövetség Végrehajtó Bizott
saga budapesti tanácskozásának je
lentőségéről. 

Földvári Aladár elvtárs, a Köz
lekedési alkalmazottak Szakszerve
zetének főtitkára ezzel kapcsolat
ban a következőket mondotta az 
MTI munkatársának: 

- Az eddig megalakult tizen
két szakmai szövetség között van 
a Szállítóipari Dolgozók Nemzet
közi Szövetsége is, amely múlt év 
decemberében Bukarestben ala
kuló kongresszusán hétmillió 
szervezett vasutas, közúti, közle
kedési, gépjárművezetö és szál
lítómunkás' nevében kiáltvánnyal 
fordult a világ valamennyi szál
lítóipari dolgozójához s ebben 
harcra hívta oket a világ béké
jének megvédéséért, az egysé
ges szakszervezeti mozgalomért, 
a munkásosztály nemzetközi 1 
egységének megszilárdításáért. 

! A szállítási- és közlekedési 

dolgozók sorozatosan megtagad
ják az amerikai fegyverek ki- és 
berakását, szállítását. A francia 
vasutasok egymásután tagadják 
meg a hadianyagszállító vonatok 
továbbítását és nem egyszer elo
fordult, !zagy a vasutasok ellen 
kirendelt katonaság is szolidari
tást vállalt velük. Ma már mind 
tóbb teherhajón olvasható ez a fel
írás: ,,Ne nyúljatok hadianyag
hoz!'' Ezt holland, francia, olasz, 
amerikai hajósok és dokkmunká
sok és a többi kapitalista orszá
gok dolgozói írják a hajók olda
lára. A világ szervezett vasuta
sainak, szállítómunkásainak a 
békéért, a szabadságért folyó to
vábbi harcában dönto jelentósége 
lesz a budapesti tanácskoz/Í.Snak. 
Itt határozzák meg a szakmai ta
gozatokra váró továóbi feladato
kat. Mi, a Világszövetség ma
gyar tagjai, a Párt vezetésével, 
zárt egységben sorakozunk fel 
a Világszövetség határozatainak 
végrehajtására. 

A három� tervünk megvaJJós[tá
sáérll folyó küzdeliemböl do�ozóink. 
derekasau kive-UJék ré-szükel é's or
szágos visrz:oniyoo:Lban is számottevő 
eredmények.et tudunk felmtrtn'Uli!. Ot
{r,es tervünk véglrehaj!ásónak md
-.mik.i és garowgi vonn lán a !crvfel
aan lolk jó,·atl: zyagyobb szerwrettséget, 
a bc.lsö cröforrás,ok méllyehb kiakná
z:ís,át és a technikána:k. a·z edd!i,gi'llél 
sokkat jobb kma,;znállisát követeHk 
meg tőlünk, mint ahogy ei:l eddig 
teL!Jiik. 

Egész népgru,:,taságunk ttempon1ja
bó} dönroen fontos, hogy üzemeink 
65 múhelyei:nk A! jó músmld sz,en,e
z� a. !eclmik"1 fejlesztése, a ua.kmai 
képzés és tapasrl:tln!csm-e s.rempontjá
ból a -rersenyt elősegítik-e, '"'-SY ez,ek 
elhauyo.1!'<>ló.súval a munkaversenyt fé
kezik & hátrálmtják.. Vajjon be<:súlle-

...................... ___ .. _ .. _ .... _______ .. ___ ,&! tesen eleget te=ek-e ü,zemeink a. !cr-

Ho§�as�őlás a Sallai lőn,,űhely 

ü•enii bi�ottságánah ,nunl.ájálao§ 
Mindazok az eredmények, ami 

öt év alatt elértünk Pártunk irányí
tásával, köszönhetjük annak, hogy 
a Szovjetunió a munkásmozgalmi, 
harcok tapasztalataibaa gazdag 
Bolsevik Párt történetét rendelkezé
sünkre bocsátotta. Baráti támoga
tását nem csak politikailag, de gaz
daságilag is éreztük és érezzük ma 
is. 

A Szovjetunióban a Párt és Szak
szervezet határozata egy és osztha
tatlan, közösen beszélik meg a tenni
valókat. A Párt i rányítja úgy a 

politikai, mint a gazdasági életet, 
a Szakszervezet végrehajtja azokat 
a határozatokat, amit közösen hoz
nak a termelés fejlesztésének érde
kében. 

Ha összehasonlítást teszünk 11 
szocialista Szovjetunió Bolsevik 
Pártja és a Szovjet Szakszervezetek, 
mely valóban a kommunizmus elci
iskolája, szoros együttműködése, az 
MDP és a magyar szakszervezetek 
együttműködése közölt, döbbenünk 
rá arra, hogy milyen sok hiányos
ságqk mutatkoznak még szakszer
vezetünk munkájában. 

Ilyen hiányosságok voltak Rá· 
kosi elvtársunk február 10-én el
hangzott beszéde előtt és még rész
ben fellelhetők ma is, nálunk is a 
,.Sallai Imre" Autobusz főműhely
ben az OB munkájában. 

Ilyen hibák: A Párt és szakszer
vezet rendezvényei gyakran keresz
tezik egymást, n incs közösen át
beszélve, melynek eredménye a 
munkásság érdeklődésének szétfor
gácsolódása. Nem dolgoznak telje
sen a:t uzemi bizottság szabályzat 
azon pontja szerint, mely kimondja, 
hogy az MDP i rányító szerepe 
elsődleges. Szorosabb kapcsolatot 
kell kiépíteni az OB és a dolgozók 
között nemcsak a bizalmikon ke
resztül, hanem munkájuk közben kell 
a dolgozókat meglátogatni és· a fel
merült panaszo!rnt ' a helyszínen 
meghallgatni és ha jogos, azt orvo
solni vagy továbbítani  felsőbb szak
szerv.ezeti vezetőnk felé. H iba az, 
hogy a műszaki értelmiséget nem 
vonták eléggé be a szakszervezeti, 
ezen túlmenőleg a munkaverseny 
mozgalomba. Az i fjúsággal sem 
foglalkoztak értékükhöz mérten, mi
által  az ifjúsiig nem válhatott a 
munkaverseny rohamcsapatává. 
Hiba volt az is, hogy nem küzdöt· 

tek rendszeresen a szindikalista je- , ma már felszámo
.
ló?ott. _Bizonyíték 

lenségek ellen, hogy a Párttal szem• erre az, hogy felsza�oltak �a _ver• 
ben a traszmisszió szerepét, mit a senymozgalom kampanyszeru Jelle
szakszervezet van hi.vatva betölteni, gét és megindulhatott Föműhelyünk
nem tette magáévá. Nem szívesen ben a __ sz��hánov-mo7:ga�om. 
engedett át az OB Pártalapszer . A_ Fomu�e!Y. �unka�saga a_ !!Z�
vünk vezetőségének szakszervezeti c1�l!z�us _cp1teseb�n 1g_yeksz1k '.e-
funkcionáriusokat miáltal a fejlő- szet mindJobban kivenni ,  mely Par
dést részben gátdlták. . tunk • �� sza�sz_ei:vezetünk közö.s 

Nem mindenkor tettek eleget kü· munkaJanak melto Jutalma. Ékes b1-
lönbözö értekezleteken elhangzott Z?�Yí!ékai enne½ a ?1ájus _ 1 :ci fel
panaszok kivizsgálásánál az ellen- aJanlasok ere?me�ye1, a bni:a�mo!
örzési kötelezettségüknek. A ter- g_�l?.m ere�menye1, ?1elyek _kozul ½u

rnelés érdekében sokszor elfeledkez- lonosen k1emelked1k Deak La3os 
tek az egészségügyi és szociális 305, �reisz An�al eszt�_ri;/lyosok 
feladatokról és azoknak napirenden _2?4,. Toth I. lstvan szerelo -24, !{;a
való tartásáról, ilyenek pld. az asz· mcs:r F�renc _ asztal?s 207

_, 
Kac1�n 

talosműhelyben porszívó berendezés, lstvan fenyezo � 1 2  .es Terek Istyan 
a műhelyek egészséges szellöztetésE' lakatos 243 szazalekos eredmeny-
és általános hiba még a munkaruha nyel: • .  - • 
kérdés. Ekcéma megbetegedések _ M1 dolgozók ��r lafJuk Parlu_nk 
történnek a munkaruhahiány miatt. es„ s�a½s�e:."ez�tunk sze!"es egyutt

A műhelybizottságok munkakész- m�kodesebol k1bont�kozo . • hatalf1;aS 
sége is hiányos. erot, mely _ a. SzovJe_tumo ?ldal�n,  

Rákósi elvtársunk beszédének ha, a n_e_mzet�oz1 munkasegyseg d1a
tására, az önkritika és kritika helyes dalaert kuzd. 
alkalmazása következtében Fömű-
helyünkbcn ezen hibák nagyrésze 

Szita} Sándor, 
Sallai fm. bérelsz. 

143 százalékról 151-ra emelte 

- minőségi munkával -
az akkumulátorműhely teljesítményét 

„T. Szerkesztőségi 
Fővárosi Autobusz KV (Récsei Ernő 

garage) akkumulátor műhelyének do!· 
gozói olvasták az 1950. V. l -én meg
jelenő „Közlekedés" ujságban, hogy a 
Tehertu\'ar NV üzemvezetői elfogad· 
ták Rieger Lajos ell'lárs az Autótaxi 
NV művezelöiének munkaversenv kihi
,·ását. Horváth Sándor szaktárs a 
TNV akumulátor műhelyének müveze· 
tője is ezek közé tartozik, de ehhez 
kívánnak csatlakozni a Récse1 garag� 
akkumulátor mííhelyének dolgozót, 
Varga Sándor műhelyvezető szaktárs 
brigádja azzal, hogy örömmel veszik 
tudomásul, hogy van egy akkumulátor 
javító- és készítő műhely, akikkel fel• 
yehetik a munkaversenyt. 

Varga Sándor brigádja vállalja, hogy 
az akumulálorok élettartamát 1 2  hó· 
napi úl 1 4  hónapra növelik. ( 1 2  Voltos 
150 Amp.) Megjegyezni kívánjuk, 
hogy a mi üzemünkben említett akku
mulátorok élettartama átlag 12 hónap. 

Ugyanitt lelhívj\lk mindkét gará· 
zsuhk gépkocsivczetöinck figyelmét, 
hogy ehhez a versenyfelhíváshoz any
nyihól járuljanak hozzá, hogy az in· 
dításokat szakszerűen végezzék, izzj. 
lás nélkül ne indítsanak, és más mo• 
torhibák miatt ne merítsék ki a telepet, 
hanem forduljanak az illetékes szak· 
emberekhez, akik megadják a kellő 
felvilágosítást az akkupmlátor éleltar-

tamának meghosszabbítása érdekében. 
Közöljük a t. Szerkesztőséggel, 

hogy az akkumulátor műhely dolgozói, 
akik brigádban vannak, március havi 
állag-százalékuk 143 százalék, április 
ha\'i átlagszázalékuk 15 1  százalék, jó 
és emelkedő teljesítmény,mellelt, minő
ségi munkát végeznek. 

Szabadsági 
Varga Sándor 

Oláh Gyula termelési felelős 

ÚJ SZOVJET 
DOKUMENTF ILM 

Az Ahna.-Ata-i filmstudióban el
készült a legújabb szovjet doku
mentfilm, a „Szovjet Kazahsztán''. 
Ez a film folytatása annak a soro· 
zatnak, amely a szovjet köztársc1sá
gok. életének és fCjlödésénck a film
vásznon való bemutatáSát tűzte ki 
célul, Ez a film arról a na!lyszerű 
eredményről szánwl be, amelyet •  a 
kazah nép a swcialista forradalom 
óla elért. Virágzó városok, fejlett 
kolhozé/et, egyre szaporodó főisko
lák, jellemzik Kazahsztánt. 

meliés fojlesztése é'rdek�ben a !akaré
kosságért, az anya,g- és energiafo
gyasztás, ru szerszám- és géptörések 
,.,ámának csökkentéséért. az önkölt
s,lg leso:állfüisáért folytatott harc kö
,...-,.,llnényclnek. Rerrd5zeresen töre-J,,. 
s1,ii11k-e a rejlett taortalé<kok feltárá
sára, a kiváró min&C1,rre, a se!,eJl 
csökkl"ll16s.,re és a szűk ki,reszlm�t
szelek m1e,gs.riintetésé.-.!. 

. Ujít'Ómoz,galmunk egyik legn,igyobb 
hi.:ínyos:sitga, hogy bifuuyz±k belőle a 
f�rvsrerűsi,g. Ezt pedág csak úgy tud
juk kilkii.S'Z'Öbölni, ha előre megs.,abjuk 
a� iinínyt újltóimk munkájában, elllre 
ki.Lúzriik a mego]'d,a.ndó feladatot, 
va,gyls fulndaltervct kelll kroolgoznit 

A fe!'adaUerre.k laidolg'Ozún ar 
újílási m�biro!tak fieliada!a. 

űzemei.ruket �'€járva a:zt tapa,st
ta?tuk, hogy a tie!epck újftá,s; megbf
zo1ljni köziil s,okan hiányosan, nem
ti'>rödöm.siégg.,l, gondatllans1tg>gul vé�
zik feladatuk;il!.. 

Annak el:llenére, hogy minden so:oI
gálati helyen, műhelyben, és üz,emben 
k.i kehl, hogy füg$(lSZLve Jegyen a. fel
adatterv, amely i:r-.myitj« az újllómoz
galma! a szúk kere'S7:lmetszete'kre 
��. azt !apasztal!!uk, hogy a tiefopck 
UJ1loám megbfrott'llli vajmi kevciaet !6-
rödrrek ezzel a k!érdés.seL 

P.li. a Fúressy-f6míweliyben, Baross
fel,sővezetéknéll, Búr-felsöveze!ékn-é! 
Cin.k<rla-forgaitomnál!, Clndwta-f cl'>:.,'. 
vezel-ékné1, RecSJci•-garag,eoon egyi!Jta
lán n!m függcsz1et16k ki a belyt 
vagy a kö:,;porut:i f.eladatten-eb, pedJ4! 
a Ta1álmánJ1 Hivat'atl! a fulada.lterv
pbtlcitokkaJI .segltsé::'e[ is nyuj!o1! eb, 
ti= 

Mindez azt jeten�. hogy u emMtell 
lelepek újítás1i megbízottjai n,em tart
ják S2iikségesnek a oolgozók.ka; fog
lallkomi az újítá-si moll[alom elóreg1-
tése é'rdek-ében.. 

De nemc.rok eren a vonalon mutat
koZlllaJc hibák az újí{ás.i mo,.galmunlt• 
ban_ Egyre sűrűbben t.avruszlalju.k azt, 
��ll'Y • az újítási megblzol1'ak egyéb-
1<ra nyu cllfogta,Lságra hi1vat:k.ozva ne1n 
látják el k.eRö,en foktdatuka L ' :.kg. 
mutatkozik ez abban is, hogy igen 
sok hel')-en emel!kedóben -van a függó
benlúö jaYasl'a(ok sziunru. 

A Köz:tekedésügyi Mini,sztmum ,,, 
fv m:\rciu,; elS<ején, cllcnörz<',.se sorún 
me11ál:hpíloll:a, hogy a Dcbrrct'ni 
lfriyi \'a,úlná.l hosszú ildó i',la nem 
!?túlk keUóe.n az újM�i mozgalJom 
ugye;t é-s cm1iat'l a függőben Jé,·ö ja
\·a •,;atok száma m. f!o decemberí:'hcn 
aiz egé-sx é-l·ben benyujlolt java.s.}atol,. 
számának egyharmadát telte kii. 

A� akkori újf!'ási m<'gbízott, Völgyi 
elvl:irs h i��·Lko,:otl e,ryébi·rányú el
foglaltságára, ami miatt nem tud 'I 
kdlöcn el::.\tni• a fo!adatát. A váll0la

0

!
Yezclé'S az újf1ási meg,bírotlat kicse
ré-lbe ugyan, die ez nem ja,ví lolt  n hclv
nten. Március- �-<.<n, a miniszlériu"m 
újabb hdiysrini <.>ltenörzésénél múr 
Bahízs elvtárs voH az újílúsi megbf
zon, de ó még nem &-le l t  a dolgok 
int.éréséhez, miYcl nem gondoskotlt<tk 
a fol\·::iruntos munkaköd ,iladásróf i's 
a kellő oktatásról. Egyébként Bakízs 
�h-1".irsll'ak is (elődjé'hcz hasonlóan) 
rgen sok egyébi>rányú clfogla(!sága 
Yan. Ezeníelii! nem is tartozik n hP.
lyi,·as,ít állományába munkakörit.eg 
sem. �f indc,bböl köYCtkezik termélize-
1('s�n az a hdyzcl, ami áprj,li,s 2G-/1ra 
n,liakul-l k i ,  hogy u1. újilási bizo(t,ügi 
ul{s nem ,•ol•t eJökészítye s egyctl�n 
egy bcnyujloll újil:ísii jnnsl•al s-cru 
YolL 

Az újítómozga,om hitányosság1Uérl 
11-emcsa,k az újítási megbíroliak. feJ.,J«'I. 
sek, fclelös ezért az egész vállalat
ve1.e-lés. konkrétan a váll'aliatvewtő i&. 
Ha a yállJaliatveretés, a,z egyes mú
szakii és forgal'mi oszt:í,�k vezetői, 
szakembe,eil uem trurlják szívügyük
nek az újítómozgalom f<"ilcszté&é�. 
nem tartják fon1os:rmk a feliadaHenek 
elkész(!é'Sében ,•aló köz.reműködéwk
kel az újítás> mozgnlmat a szúk ke
resztmetszetekre irányltruni. akkor 1'1,. 
mondanak aITól a fóerőróll, amely 
egyi•k biztosítéks öt-éves .lllé'pga,zda.sil!I 
!erviink s'.Jrnrének. 

A váltla&.atvezeté-s fu'l<tdata tebAt 
él'ére állni az újitómoigalo.m.tia:k, 
ame!,y ben ha�alm<llS segft,ség>f>t k&p a. 
, állalali tel"\tl vé'gr,eh11jlásához, u 
ötlkö',ts&g o.sökkentésélhe,:, a, termelé
kenység !1iivell&s,é,hez. Az újíkuí meg
bízott:a,k feiladJata, hogy áll'rulldóan U
pezzék magukat, ismerjé'k meg részloe
!esen nlindazoklat a rendelieleket, ame
l;yek az újítómozgalom efö.segltését c6-
lo=ik, hogy ezen keresztül az újító
mozgalom k.i&éles�djék, a2: újítások 
gyorsan legyenek elbfrúl!va 6'< ""' el
biráll és beYált újílá.,;okat ,r lewövi
d„bb idő afaH a legs-zéresebb körben 
alkalmazzáJí. 

Ahol!!Y ;m. újl!áslt magAt a. !!lrvény 
védi, úgy a vomitkoro tön·ények •ér
te!'.tmében aiz újí!.á.si megbhott, a 
váNa!rutveze1-és köteles mÍ!DdPn tAmo
galást, mi1nden s;,gíts,9get megadn� az 
újítóknak az újítási gondo1,at meg
sziilleléS>étől, a kh•ii,ele:r.és, szé'le.,körú 
l>ernzctés pill!a.na.lá�. 

A hiányosságok éis h��k tnellelt 
azonban Y:l.llnia:k 1e,kpek és műhelyek, 
ahol az újílásií megbízottak hel!Ycsen 
és pé-ldamulatoorn Yégzik f<'ladatukat. 
Ez pedig ,·i ssza'liikrözi az alapszervi 
párl és szaksr.cn-e.zeli veze,lók jó elfon
ön.ö munkáját is. Pi. a Kehmföld
forga!,omn:H, :uhol Tóth ,József, a. p,.. 
rencvárosi p-.i!yaí-en"1tairtás>i f6mú 
helyben. a·hol DJószegi B.étl'll a,; újf 
lási megbízott, az újítómozgalom nem 
Yál!ík akadályversenny&, mt>rt sz-a
bnddá 1ellék az utat a munkavet'S,cny 
t•gé,zséges fojlödés<i sr.ámára és él.t-1'� 
is á'Klnk crunek a fejlódésnek. 

Ötéves tel"\-iirrk sikere és er.z� ao

cilaJis!a gazdaságunk alnpjaim1k for:t
kása attól függ, hogyan, tudjuk do1, 
gíJr.ó !ömege'..ok alkotó energi,ájM ak
tiütúsra késztetni, hogyan 1udjuk 
beL,ö eröforrásninkat f-efüasmáln:i � 
é-rlékesíteni a cé<I érdekében. 

Sztálin elvl.án, mondol'UI. 110: E<lsll 
öté-ves tervről mondott be,dmolój.i.
ban : ,.Azok �öz-öi,t e. föcrök közölt, 
amcly,,-k szamunkra <>zl a 1örlén"'lmi 
gy6ze1met bizlosltollák, minden�k
eliHl áll a munkús'Ok é1- kolho,
parasztok m il!;ós 1iimegccn('k aktiYi
lás-a és önfe-lúldozása, le·lkesedése l< 
k<-zdcményezése. . . ::im,el" nélkiil 
célunkat Jw,m 1udluk rninn e!énii, 
egy lépést sem tudtunk ,·olna et6re
haladni." 

B{' k<:'11 ,·onnunk. Irhát "'" a'.ko1ó
munkáha a szé,,;s löm.-,gek alkotóere
jét, kezdemén;vezé,ct. Sok kezdemé
nyezés nem keriil frlszínre és sikkad 
el, me;1_ do�go�óink nagy n'.-sze még 
nem lal.1a tiszwn, ho<>y a Iegcsek�
lyebb újítás. rngy jol.,b munkamód· 
s1.er. ha széles körben elterjed és általánossá lesz, nÖYCli a termelé
J..cnpéget, csökkenti az önköltséget és ez,, ltul hozzájárul a jobb és boldoguhb étel kialakuilú" '1hoz, a dolgozók <:lelszínrnn:i,ának foljcbhjut:í,úh,,L. 

Kas:ás Be/a 

Előre 
a 100.000 hilonaéterért 

'A gépjárművezetők szakszerve
zete megkülönböztető jelzést ad 
minden olyan szaktárs kocsijárn, 
aki részt vesz a 1 00.000 km-es 
mozgalomban. 

Szakszervezetünk közl i  minden 
szaktársunkkal, akár szervezetlleg 
szakszervezetünkhöz tartozik, akár 
11em, a megkülönböztető jelzést 
megkaphatja, amennyiben v::lhlja 
a 1 00.000 km-es mozgalomban 
való részvételt. 

Nemcsak új kocsfval lehet rrszt
venni a 1 00.000 km-es mozri-alom
ban, hanem részt vehet mindcu 
szaktársunk kivé-fel nélkül, még 

akkor is, ha ezídeig 90.000 km t 
lefutott, de vállalja a további 
l 0.000 km lefutását, generáljavítás 
és födarabcsere nélkül. 

Fődarabnak a generáljavl!á.s, ll 
sebességváltó és difíerencialcsere 
sz.:mít, de nem számítható föda· 
rabnak a gyűrűzés, az egyes fogas• 
keré�<cserék és a hűtőcsere sem. 

Szaktársak, jelentkezzetek a meg
különböztető jelzésért, előre il 
szocializmus építéséért, a 1 00.000 
km elé-ésén. keresztül. 

A Gépjárművezelók 
Szakszervezete. 

Testvéri üdvözlet a szocia l izmus építés ében, a békéért folyó ha ·cban 
velfink egysorban küzdő népi demokráciáknak ! 
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A Ferencváros i  Főműhely' dolgozó i :  

Rákosi elvtárs útmutatása nyomán 
megvizsgáltuk hiányosságainkat 

és meg. z ·: tetiük azokat 
A magyar ifjúság elölt nagy és 

komoly /e/adat ú.ll: a Párthoz tar
tozó egységes ifjúsáf!i szövetség 
megteremtése. E feladat végreha1-
tásához országunk mi11den dol/!OZÓ 
é� tanuló fiataljának fokozottabb 
mu,ikával kell huzzájarulni, mert 
csak így tudunk megfeleini a rú.nk 
hi,ruló f e/adatoknak. 

/FJUMU!1/K,1SOK át kell hom1 
érezzétek a düntő fontosságú válto
zást, amit új sz6vetségünk létre
hozása jele11t számunkra. Közelebb 
kerülünk a magyar dolgozó nép él
csapatához, a Magyar Dolgozók 
Pártjához, Pú.rlunk fő segítö;e és 
tarlalékává kell hogy t•álitmk és 
segíte11i kell Pártunkat abba11 a 
mur1kú.1ában. am,t orszál!urtk f<uzda
scigi és kulturá!is f<'[em'!lése érde
kében végez. Példát kell mutatni 
nekünk fiufalok11ak, úgy a termelé , 
mint a tanulás iertiletén és bebi
zonyítani azt, hotw mélfúk vag11w1k 
Pártunk és Rákosi elvtárs biza/
mára. Ki kell kiisziibölni szervezeti 
élelünkböl azon hiányosságokat, 
amit eddig elkövettünk, külö11ösen 
• termelés területén. Mutassuk meg 
a ma�ar fiatalok /endü/eléi és ér
demeliük ki a „terme/és rohamcsa
pata" címét. Ne c�ak c5apalocskái 
legptink a termclés11,:,k, mint ezt 
Farkas elutárs a legutóbbi iíiúsági 
konferencián megállapította. 

A termelés és tanulmányi szin
tünk emelése lertilrtén a most ko
-oetkező egy h6rrapba11 kell az ifití
ságnak az élre ugornia. Az ifjúsági 
vezetokre az a f,!ladat hárul, hogy 
mi11den ifivel ér/essék meg az 
egyrsülés jelen/,jségét és minden 
ifit kapcsoljanak be a felajá.nlá
sokba. A nrmcs t•ersenyból eg11et
len e1w közlf'kedési fiatal se marad
jon ki. Ifjúságunk komoly készü/ö
dé e jú1iiu� Jl/.ra, az ifjúsági moz
galom e d,i11tö állomúsának méltó 
megünneplé·érc, az eddigi kon
l(rf!Sszusi felaján[ásokon nyer kifir 
;ezésl, melyet eg11mús után tesznek 
meg fiatal1:ii11k. Az eddigi eredmé
nyek azt mutatják, mi sem mara
dunk le a többi nagyüzem fiataljai 
mögött. 

Ifjú ági brigádok alakítása, a 
100.000 km mozgalom ifjúsági 
részről való beindítása, ka/uzaink 
százalék szerinti bevételük emelése 
mi11d ·zercpel a kongresszusi fel· 
ajánlá i lapon. Mef! kell azonban 
állapítani, hogy még nem minden 
ifi tette meg a felajánlását Feladat 
tdz,ít az. hogy minden ifi ig11ekez
zen túlszárnyalni április 4-i és má
jus 1-i teljesítményét és fela;ú.nlá
sát. Kövessük azokat az öntudatos 
ifiket, akik már me.(!tették felaián
lásukat és lartósílsttk elért ered
ményeinket, illetve igyekezzünk azt 
túlszárnyalni, mert csak ak�or le· 
szünk a „termelés rohamcsapata", 
ha az e/öltünk álló feladatokat 
rohamunkkal állandóan túlszárnyal
juk. 

Minden telepünk és alapszervünk 
komolyan készül június 18-ra., az 
egyesítő kongresszusra. E héten 
választják meg azokat az ifjúmun
kásokat, akik jó munkáiukkul ki
lrdeme/lék azt, hogy az alapszer 
vezetet képviseljék az egyesítő 
kongresszuson. 

Az e/ókészü/eteknél minden alap
&zeruün érezhette Pártunk seaít
ségét, amikor hozzájárult a küldött
választó taggyülés sikeréhez. Ez a 
siker azonban, csak úgy lesz töké
letes, ha ifjúmunkásaink, szintén 
segíte11ek mvossá, hangulatossá 
tenni a küidöttvá/aszló taggyü/ése
ltet. 

IFJUMUNK,1SOK! A kongresz
szusi feta;ánlásban eddig élen jár: 

Zugló, Baross, Óbuda és Szépilona 
p. u. ifjúsági csoportja. Ezen pálya
udvar ifjtimunkásait kövessétek. 
Kövessétek Kot•ács 15 Sándor, Fo
garasi József ifjúmunkásokat. akik 
az egyesitö kungresszus,'g I /8 szá
zalékra és 125 szúzalékra nlivelik be
vételüket. A közlekedési ifjtimwzká
sok muulm egyes ie!aí1111/tJtl szá· 
zalék emelése, il/efoe fokozása m11-
tafj11 ifjúsúgwzk komoly e/lmtaroza
s1ít, hogy a termelés rohamcsapata 
és a béke igaz harcosaivá ukamuk 
válni. 

Kelenföld és Óbuda ifjúsági cso· 
porfjá,uí/ is megmutatkozott ez az 
akarut. Komoly eredményekről tesz 
tanuságut a 9-én megtartott kü/· 
dotwáluszió iaggyú/esük. ,lz ifiú
ság lelkesed ;se, az ünnepi hangulat 
a f elujúnlúsok és az utána megtar
tott rövid de ntvos ku/turmüsor 
mutatlúk meg Kelenföld é Obuda 
p. u. SZIT csoportjának komoly ké
szüti5dését. Ezek a fiatalok meg
értették, hogy mit jelent Párthoz 
iarlozó egy,éges ifjúsági szövetsé
get lé/rl'lzozni l;S ennek jelmtöségé
hez mérten készülnek a magyar 

ifjtísáf< nngy és jelenlösél!le/jes 
ünnepéhez. 

Tudjuk, hogy a közlekedési fiata
lok minden egyes kü/dötlválasztó 
laggytilése még nívósabban fog 
megiörté!lni. mint az itt kiraRadutt 
két példa mutatja, de jó rmmkával 
igyekezzünk :.ikerét bizto., i/ani. 

Azonban az eredmém1ek koránt
sem kielégítőek. Az elért eredmé· 
nµeket tovább kell fokozni. ,1 
!20-J,10·as iii forgalmi bri[!Ú.dokat 
minden telepen ki keli szé/esileni, 
a 100 ezer km mozgalmat megindí
tani az ifjtisági volllliorz is és abba 
bekapcso!,ii minden SZIT csoportot 
és a fialu/okaf. Adjon a fe/ajanlási 
lap minden ifjrím1111kásnak tot•ábbi 
eriii a mwzkúban. tanulásban. /lz a 
tudat, hogy benminket Rákosi ""-'· 
tár· vezet, sokszorozza mea erón
ket, hogy végre tudjuk ha;tani, 
am:t a Púrt uár /ölünk: ,./cJ!yen az 
ifjlÍ<ág a termelés rohamcsapata." 

Az elkiivetkez,; eg11 h6napban 
kell m,gmu/alni az ifjtíscíghon reilö 
er,ít és Lendületet, hOt<Y képes és 
rátermett arra, hogy a Prirt sef!Í· 
IÖJe és tartalék,·sapata !Pg11en. 

Tóth László 
SZ!T szervező titkár 

A ferencáro i fümüh�yt e ,ak úgq, 
mint az ország s::ilmo, kis- és nagJJ• 
üzemeit fokozu/labb és fc!ewsscigle/ö�. 
sebb mullkára serkentette Rákosi elv
társ február 10-i be zéde és a !\uz
pollii \'e:etőség halúroza/a. E beszéd, 
illetr·e határozat T'yomiín u,zsga/tuk 
meg hiányasságainkat es szabtuk m,eg 
feladatainkat a terme//.s, i//etve a ver
se11ymozgalmunk /,;rén. 

!f!Y vettiik észre, hogy a Sztálini 
Muszak után bizonyos t•;,,zaesé• mu
tatkozott a munkaverse11y területén. 
Míg ducmberhen több mint 100 cg,,é. 
ni ,,ersenyzínk t•olt, addig jt•rmár hó
napban igen no.gy r•ssZM é, mutat
ko:wtt. 

Ráko,·i eiv/ár, fehruár /0-i be,ddt 
riagy lendületet udotl a iömuhe!y dol
gozóirzak. / r1en nagy lendülellel indu/c 
1neg a mu11kat1er. eny-mozgalom, a.1. 
újítómozgalom. Megszilárdult a mun 
kaiegyelem. A fere11ct·árosi fömlihely 
dolgozói ezzel bizonyítják be híiscgü
ket a Magyar Dnl{[n:ók Párfja és bolcs 
l'ezére, Rákosi efotárs iránt. 

Az Autótaxi NV dolgozói nyerték 
sza · szer Tezetiin , .. á,1do•·z•' szlét • át 

Az Aulótaxi -v kultúrterme ma 
7;\,,zlód,,zbe öltözött. \ örö, �, 
nemzetiszínű z.í�zlók lengenek az 
ablakokon, falakon és a széksorok 
között. Az iinnepi hangulatot holrlo
gan mosolygó arcok te�z:ik még 
ü11nep1:lyesebbé és a jól végzett 
munka utáni megeléged� tölti el a 
dolgozókat. 

Az ,\ulólaxi '\' dolgozói aló-
ban jó munkát végezt ·k. hi 'l'n a 
közlc:•keclé i Ílz:t>mek között az él
uz m jelvén�ért folytatott kü1dt>
lemben a má�odik helyre kerültek 
és ezzel elnwrték szak zervezetünk 
hatalmas vá"ndorzá ·zlóját. 

Az rgyéni er en ·formából ki -
, 

csolód k a 1 00-000 km-t's mozga-
nótt kollektív mnuk;iversenyPn k.-- lomhoz, felaJ �nlJa a 1 00.000 km td
�cszl�l az e7ész üzem �-olgozóí jcsitésén kívül, hogy az üztm
o. sze,ogtak e. �nnek �z o-,ze_(o- anyagiogya�ztást 5 százalékkal 
gá�nak mPgfelPlnen a vallalat uz- csiikkC'nti. 
lrlvitelébPn a kellő eredmény mt·g-
mutalkoz:ott. Tudjuk, hagv a termt>I( · lwn 

Sebes Lá zló, a vá llalat niiw, ':1. gáll.í, é'? �z: Autótaxi • 'V 
köz�zeretetben á' ló ·n tőjr rm"l• 1 

dolP,"ozoiban elmC'lyult munkavrr: 
kr.dik szólá,ra, r.J\ ;tien, ömör, n is· 5 n •zellern azt a rrm„11� t kr1 11 
mcrteti az eddigi mu!'lkát, be-;1él a I hrnntink, hogy a Yándorzászlcil r.in· 
hi!Jákról. akarlá 1, oknil é hanr ú- j �önn� en n ni_ adj-;k k_i a ½ezükoól 
lyozzn, hogy a m•mkav r ny to- s n m feleJllk R11ko l e,lvta r sza
váhbi iránya a 1 00.000 km-es mez- vait: ,.A termelé,-röl t>gvetlrn pil
cralom ki zéle. ilése. lanatra sem vonhatiuk el figyel-

F.zután Tóth Béla, �zaksurv!'Zf'- münket." 
tünk főtitkára elismerést'\ frjr?i ki 
a dolgozók eredményes m11nkáj.íért 

Megállapítható, hogy a mu�r
seny lerén ma már konkrét eredm ... 
11yeink t•annak: ,ni,g januárban egyi:11• 
t•erse11y;;:Öink száma 46 t•o/t, februá1-
han óO, március hónapbun 92, áprtlis 
hóllapbun 111  eiyén, c•ersenyzönk 
�oit 

Bri/!ádjaink száma Is emelkedett: 
ja11uár hónaphan volt 2 sinszerelő
brigádunk. Jele11leg van 2 sinszerelo
brigádunk, 4 hcgesz/öbrigádunk, 3 
komplexbrigádu11k, a 0,1-as raktárban 
:11111 3 mass.zafuzű-brigádurtk, 6 rakodó
brigádt1llk, 1 ;ürl�zesbrigádurtk, 1 
lalp1ahamgalú- és J homokkitermelií
briglidunk. 

Az úiilómozgalom terén: Takács 
Pál és Becz l<'tán /akato ok a lt.ór
furé.;zek Nezés,frlel kapcsolatban oe
zettel/ be újitast. Eddig kczz:e/ vifl,'ez
ték e:1 a munkát. Az újítás után gépi 
erö,•el t•é{!zik, amely c•,Waialunknak 
é:Ji 6966 forint megtakarittist jelent. 

Bá11réu1 Js/·•á11 é., Rácz Károly e/o
lársak et.:y automatakikapcsoló beren
de;ést ki.d(etf.ek, amc/lgpl a gépet 
áramkikapcsolás esetén 3 századmá
sodperc a/alt kikapcsolják és így 
meg,kják a hrgesztügépet a rongá'ló
dástól, de ugyanakkor megtakarítja a 
{[éP._kezelószemél11zetct is, Eui megta
karilás /70.00(} forint. 

Vi//a11y ·zere/ö-műhelyüllk dolgozót 
egy bombázott roncs hegesztögepet 
hclyreá/lifntlak, am ly már üzembe 
is uan helye· •e. Ezzel vállalatunknak 
IS.OOO forintot megtakar,to/tak. 

Kozicl József müuezetö szerkeszútt 
egy Haam1a1111-Plzöníx-r ndszerii fed. 
lapot. E:::t a fedlapot eddig Diósgyör
bw li.ts:itcflék, mo.;t há:iJag el tudjuk 
olcsóbban készifrni. 

J:.,•i meglakarítás 24.612 forint. 
A munkafegyelem tl'dn is örvendt

frs ja,•lllá.s állott be. Dolt,oz6ink meit
érlették e/ln k nag,, 1elentöségét, eh
hez is Ráko i ell)/ars beszéde s�gítet/4 
dolgozóinkat. 

_Mi, a fercMoárosi föműhely dolgo
zo, megfo(!Odjuk, h,gy úgq a munka
versmy ki>zé/esité ·e terJn, mint • 
munkafegyelem terén lo,,ábbi sikere
liet fogunk elerni, 11U!rl ezzel a béke 
ii(!yének teszünk nagy szolgálatot és 
kemény ütést mérünk az imperialistc. 
háborús us:itókra. 

A minisztérium a kiértékelésnél 
megál lapította, hogy valamennyi 
döntii1ontosságú közlekdési válla
lat közül a nehéz fuvarozó viszo· 
nyok figyelembevételével csak az 
Autótaxi V tudott pozitív ered
ményt felmutatni. 

és b!'szédében rámutatott arra, 
ho�y a beke megvédése érdekében 
a ierm,,lés frontján kell a harr 
súl pontját összpontosítani és ma, 
amikor az imoerialisia or,zágok
ban a dolgozók nehéz körülm 'nyck 
között, életük feláldozásával kúz-
11'-nek a béke m<'gvédrséért, mi ma
gyar dolgozók szabadon épithetjüi-

FelhPr Gy,da llf:uíllíló nu,n/.ás : 

saját ország1mkat, Pártunk é 
Ráko i elvtárs bölcs vezet · évei. 

A benzin fogya z:tásánál, annak 
el! nére, hogy a legkedvezöl'enebb 
3 hónap átlagát hasonl ítottuk ösz
sz:e az: az előtt lévő 3 hónappal, 
r ak 3 százalékos többletfogvasz
tás mutatkozott, az olajfogyasztás 
pedig messze a norma alatt ma• Seres Tibor miniszteri tanác5G$. 
radt, ami 37. üzem által hasznait a VI. gépjármű főosztály vezetője 
porcgyíírüknek volt tulajdonítható. gratulál  a dolgozóknak a súp ered
Az átfogó anyagnormák szerint a ményhez, felhívja II figyelmet, hog)" kocsik átlagfogyasztása a típus 
megoszlás szerint 1 0.4 Jtr. lelt a vándorzászló elnyerése nemc.ak 
volna, azonban időszakonként a örömmt·l, de kötelezettséggel is jár. 
fogvasztás 9.3-1 0.9 ltr. között A tnmelés és a termelékenység 
mozoghat. Ennélfo�a a téli idő- emelkedése terén nincs megál lás. szakra vonatkozó 1 0.4 ltr-es fo. 
gyasztá. ,  amikor a megengedE'tl Szakadatlan a küzdelem II munka 
1 0.9 litrrm·k lett volna szabad terén, a biztos. félelemnélküli 
lenni, komoly megtakarításnak ne- életért. a békéért, a maga�abr, 
vezhE·tő. életszínvonal eléréséért. 

A keni5olajnorma 0.6 km 1 00 
km-re, eZZl'l szemben az: átlag
fogyaszt.ís Nagy-Budapest bekap
csolása ellenére is és annak elle
nére, hogv az ürt>S km-ek �zárna 
legalább 6 százalékkal megnöveke
dett. 

A vállarat észszerű üzletvezPté
sére jellemző, hogy a megnöveke
dett feladatok ellenére az egy gép
kocsira eső dolgozók száma csök
kent, amikor a többi válla latoknál 
ez mindenütt emelkedett. 

A vállalat mozgalmi téren is je
lentős eredményeket mutat fel. lgy 
a döntőfontosságú terv felbontása 
terén közel 60 százalékos ered
ményt ért el és a dolgozók legna
gyobb része ennek folytán egyéni 
tervfelbontás szerint dolgozik. 

Cserven Károly, a szlahánovísta 
rugókovács átveszi a vándorzász
lót, elmondja, hogy 30 évvel ez
előtt ő maga is harcolt a Szovjet
unióban a forradalom győzelméért, 
végre elérkezett az ideje, hogy a 
a 30 évvel ezelőtti harcoknak a 
Szovjetunió felszabadítása nyomán 
ml ís élvezői lettünk. Majd fel
ajánlja az eddigi teljesítménye ó 
százalékkal való emelését. 

. 

H allai Gyula autószerelő. az 
ÜZ('m egyik - büszkesége átveszi a 
sztahánovista oklevelet és ki

ajánlja, hogy teljesítményét 25(1 
százalékra emeli. 

Zame<:5nik gépjárművezető kap-

Támogatiuk 
a 
a 

za szerveze i Vi lágszövetséget 
békéért folytatott küzdelemben 

Mi. a Helidldi Szállítmanyoza,i N I' 
do!gozói btiszkék i·agr111nk arra, 
hog11 a Szakszen•neti \'ilúgszci,•et
séí! ha�ú.nk !öi•árosában tar/ja iilé
se1t. lol ludl11� azt is, hog1; milyen 
nagy 1elento�i:grilt van ezeknek a 
tanácskozásoknak, amelyek a nem· 
zel,közi eroletárszo/idaritás ieJf11ebe11 meg erosebben kívánják iis zef ogm 
a t•ilág öntudatos szen.•ezetl dolgo
zóit, a világbékét ve,zélyeztetö im
per1altsta gonosztevök és cinkosaik 
ellen. 

Mi már megtörtük a belső ellen
ségeink erejét az ál/amosítá. sa/ és 
magunknak építjük új szocialista 
lta�ánkat. Erőnk /egyözhclel/en. de 
azert nem vagyllnk elbizalwdol/ak. 
A béketábor hatalmas erejére tá
maszkodva. békét akarunk, b[,két -
de nem mindenáron. Meri ha kell, 
akkor függellenségüllk megvJdése 
érdekében minden áldozatra ké zek 
vagyunk! Ezenkivtil minden erőnk
kel támogatjuk az imperialista or
szágokban kizsákmányolúik ellen 
küzdö mwzkástestvéreinket is. Tá
mogatjuk, meri a világ minden ön
tudatos dolgozója egyet akar: -
szünjön meg mindenütt a kizsák
mányolás. 

Mi már felszabadult országban 
éliínk szabad emberként. /;s bármi
lyen nagy felculalok várnak is ránk 
- különösen a mi tertilettinkiin a 
szállítóiparban -. mégis megt•állo
zott már a munkához való viszo
nyank. Pártunk és szakszervezetünk 
oktató, nevelő munkája nyomán mi 

is más emberré t•álrmk és minél in
kább levetJtik a polgári szokásokat, 
minét inkább a mi,uinyújunkut 
érintő k6z6sségi szempontok irá
nyitjdk a gondolkodásunkat, annál 
hasznosabb munkásai lehetünk szo
cializmust épíló hazá1Lknak. 

Meg kell mondanom azt is. hogy 
mi mag!far dolgozók soha nem fe• 
ledjiík el, hogy szabadságunkat a 
nagy Szovjetuniónak és népünk 
nug11 barátjának, Sztrilin elvtársnak 
köszönhetjük. Szucializmusl építünk 
és hálánk jelé1i/ jó munkánkkal 
igyekszünk méltót•á lenni arra a 
nagy áldozatra, amelyet a szovjet 
nép ltös fiai hoztak a felszabadulá
sunk érdekében. 

E/jen a világbékét erósítő Szak
szervezeti l'ilágszüvetség! 

E/jen a legyőzhetetlen béketábor 
nagy vezére, Sztálin elv.társ! 

FELKER GYULA 

ABÁJ DALAI 
Az Al!'la·Ata-i stúdióban készült ez 11 

kazah film, amely a XIX. század máso
dik felében élt nagv kazah költór61, az 
orosz nép barátjáról, Abáj-ról szól. l(ét 
szerelmes történetének tükrében llű 
korképet kapunk az ó�i babonáknak hó
doló kazah nép elmaradottságáról és 
Abáj, a haladó gondolkozású költő liar· 
cáról a .  nép fej!ödéséért. 

Testvéri üdvözlet az imperialista országok és a gyarmatok békéért, 
kenyérért, szabads_

ágért, nemzetü� füg getlens�g , ért küzdő népeinek ! 
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RAKOSI ELVTARS TANÍTÁSA NYOMÁN � A Szovjetuniótól kapott új gépeken 
. MEGVÁLTOZTATJUK � tovább /okozzuk termelésünket, . 
ÜZEMI KULTÚRCSOPÖRTUNK MUNKÁJÁT hog! ez zel i s  _h?z�-á!'1�ul iunk 

· a beke megsz1 lard 1tasahoz 
_A . f;rencuárosl kultúrcsoport mú

�odes'!b'!n a fejlqdés iránya 1948 ev vegeig egyenletes, felfelé ívelő 
volt. A SZOT kultúrosztá/ya. által 1948. év végén meghirdetett kullúr
�erseny megnyerése után, bizonyos 
onfeltség lett úrrá kultúrmunkán
kon. Megálltunk a fejl/Jdés útján, mert, sajnos, elegendő volt az egyhelyben topogó, kampányszerü
munka ahhoz, hogy a csoport a leg
jobb kultúrcsoportok közott meg
maradjon. J ellemzö volt, hogy 
egyes nagyobb akciók sikeres vég
rehajtása után minden esetben hul
lámvölgy következett és a csökkenő 
munkatempó g!fakran hónapokig, 
egy újabb kultúrakció elindításáig 
volt észlelhető. Megszünt az önálló 
kezdeményezés és a lw/túrcsoport 
elszigetelődött. Nem tartotta a kap
csolatot a Párttal és szakszeruezet
tel és elvesztette kapcsolatát a dol
gozó tömegekkel. A csoport névleg 
jó oolt, de lényegében a fejlődés út
ján megállt, lendületét elvesztette, 
elbizakodott, öncélú közösséggé 
vált. 

Felsztnes ellenorzes 
Elemez1,1e a szakszroezelüllkón 

belül működő kultúrcsoportok mun
káját, úgy vélem, hogy hasonló sú
lyos hibák mutatkoztak a többi, te
lepi kultúrcsoportokná[ is. Szakszer
vezetünk kultúroszlálya nem ismer
te fel ezeket a jelenségeket. Meg
elégedett a felszínen mozgó ellen
örzéssel és mondhatnám. csak ad
minisztratív vezetője volt k11/túr
tevékenységünknek. Elmulasztották 
az egyes kultúrcsoportok munkájá
nak részletes, mélyreható lliérféke
lését, melynek e,:edménye kétségte
lenül nagy változást idézett volna 
elő. A Kultúrosztály ezen látszóla
gos (vagy tényleges?) elégedett
sége és az irányító, újabb és újabb 
feladatok tervszerű beállítása, így 
a csoportok állandó mozgásban
tartásának elmulasztása elősegí
tette a csoportok e/lanyhulását. 

Ebben a reménytkeltőnek eg,J
általán nem nevezhető állapotban 
találta kultúrc_soportunkat február 
JO-e. 

Rákosi elvtárs nagy 1>eszédének 
minden szava élesen uilágított rá 
egy-egy súlyos hibánkra. Megdöb
benve ismertük fel. hogy mennyire 
elszigeielódtünk. Elszakadtunk a 
Párttól és a dolgozó · tömegektől. 
Nem vettük figyelembe az élenjáró 
szovjet kultúra óriási eredmé!lyeit, 
mely mindvégig annyi élö példa a 
kultúrmunkiínk irányításához. Meg
állapítottuk, mennyire elhanyagol
tuk az általános kultúrszínvonal 
emelésében oly döntö szerepet ját
szó passzív kultúrmunkát, a könyv
tári és o/vasómozgatmat, ku/lúrpro
pagandát, elmulasztottuk a kultúr
aktívák képzését politikai és szak
mai vonalon. Nem ellenörizfük, 
hogy aktíuáink, hogy viszonylanak 
a termeléshez. 

Az önkritika hatosa 

Kultúrcsoportunkat felrázta, a 
mull eredmények babérjain pihenő 
állapotából, Rákosi elvtárs beszéde. 

Sürgősen összehívtuk és felfriss1-
tettiik a kultúrbizottságot s ezen az 
ülésen, a beszéd lúértékelése során 
gyakorolt önkritika f e/színre . hoz�a 
mulasztásainkat és a feLLsmeres 
után meghatároztuk sürgős teen
dőinket az egészséges, mindent át
fogó, lendületes és állandó kultúr
munka érdekében. 

Nagy akarással láttunk munká
hoz. Uj könyvtárosokat állítottu11k 
be. Megszerveztük a könyvpropa
gandát a tömegszervezetek ülésein, 
könyvtárt agitátorokat állítottunk 
be a oégállomásokon, tarlózkodó
helyiségekben, fali könyvhíradót lé
tesítettünk és minden lehetőséget 
felhasználtunk az olvasótábor ki- 1 
szélesítése érdekében. 

Kiépítettük a kultúrpropaganda
hálózatunkat a tömegszervezetek 
felé és irányt vettünk a tervszcrü, 
dolgozók összeségét befogó propa
gandamunkára, különös tekintettel 
a szovjet és a népi demokráciák 
lw/lurális alkotásainak megismer
tetésére. 

Fiatal, új erőket toboroztunk ve
gyeskarunkba és nagy számban 
mutatkoztak az eredmények. Három 
hónap alatt az olvasók száma 95 
száza/é.kkal emelkedeit! A forgalmi 
dolgozók 27 százalékát szerveztük 
be a köm1vtárak olvasótáborába. 
Orömmel kapcsolódtunk be a meg
induló oli!asómozgalomba. fljin
Szegál: ,,Hogyan lett az ember 
óriás?" ciméi könyvét 66 dolgozó 
olvasta cl és egy igen értékes an
kéton 14 hozzász-ílóval vitatta meg. 

Tánczenekarunk működési körrt 
kiszélesítettük. Mozgalmi indulók 
betanulásával minden párt- és szak
szervezeti 11apon és egyéb nagyobb 
megnyilv(uwlásokon lelkesítő indu
lók előadásával emelik dolgozótár
saink hangulatát. 

A komoly zene megismertetése 
céljából a Harmónia Hangverseny
zenekar közreműködésével havonta 
egy üzemi hangversenyt rendezünk, 
melynek első rendezése szép siker
rel zárult. 

Keményen és kíméletlenül kiirtot
tuk a sztárszel/emet a színjátszó 
csoportból. Uj erőket kapcsoltunk 
a munkába és a uérkeringés egész
séges irányban megindult. Nagy 
eredményeket várunk a tervbevett 
Sztaniszluwszkij: ,,Beszélgetések . . .  " 
'című könyvének kollektív tanulmá
nyozása és megvitatásától. 

Az eddig elvonultan, öncélúan 
dolgozó képzőművész-aktívákat a 
fa/iu jságok elkészítésére, dekorációs 
munkára kollektívába iömörítettiik 
és már szép eredményeket mutat
nak fel. 

Bábjátszó-csoportot &Zeroezünk. 
A bábszinpadot a kocsiszíni dolga• 
zók társadalmi munkában készítik 
el s a munka közvetlen befejezés 
előtt álL 

A Gépjárművezetők: 

Szakszervezete 

harcos üdTözletét küldi 
a Teherfuvar NV dolgozóinak, mert a 

május l -re tett felajánlásaikat 1 06 szá
zalékkal teljesítették ' és a termelékeny
ség emelkedése folytán várható évi 
megtakarításuk 901 .858 forintot jelent. 

Az Autótaxi NV dolgozóinak, akik 
bár 84.5 százalékra teljesítették a fel
ajánlást, de a felajánlásból származó 
lorinteredmény 623.900 forintot tesz ki. 

A Garázsipari NV dolgozóinak, 
mert a 17 brigád felajánlását 1 00 
százalékra teljesítette és 1 2.560 fo
rintot eredményezett az üzemnek. 

üdvözöljük az Autóműszaki Intézet 
minden dolgozóját felajánlásaik teljesí
téséért, amely forintösszegben ugyan 
nem kiértékelhető, de dicsérőleg kell 
megemlékeznünk Wébel János elvtárs
ról, aki a felajánlásban élenjárva a leg
többet nyujtotta és nagyban elősegíti 
az Intézet jó munkáját. Győri József, 
I<ovács Endre, Hanák Vilmos, Vicsek 
Andrásné, Szilasi Margit, Wittenberg 
Ottó felajánlásainak leljesítését mele
gen üdvözöljük, de sajnáljuk, hogy 
Steiner elvtársnő nem volt a felajánlók 
között. 

üdvö1.öljük az OTI-garázs összes 

dolgozóját, élükön Tanai garázsvezető
vel. Az 1400 forint értékű felajánlás 
nem sok ugyan, de a dolgozók öntuda
tának fejlődését tükrözi vissza. 

Harcos üdvözlE'lünket küldjük 8 Tu
dományos Akadémia gépjárművezetöi
nek, akik május l -re az összes gépjár
művel átfényezték és ezzel komoly 
összeget takarítottak meg az Akadé· 
miának. üdvözöljük Rácz László é� 
Csipai Imre elvtársakat, akik a ,,Tálra 
Plan" guruló költségeit 23 fillérre csök
kentették. 

Harcos üdvözletünket küldjük végül 

Megszerveztük és kidolgoztuk az 
ellenőrzés módszerét, hogy a re
szortok valóban teljesítsék munka
tervükbm vállalt kötelezettségeiket. 

f rányt vettünk a kultúraktivúk
nak a termelésben való élenjárásra. 

Jelenleg 45 kultúrcsoport-tag dol
gozil� brigádban és a mej!indu/1 
100.000 km-es mozgalomban 5 kocsi· 
vezetőnk vesz részt a csoportból. 

A politikai nevelőmunka érdeké
ben a lúilönböző szcminári11mokon 
egyre több f[tlltúraktivát állítunk 
be. Jelenleg 24 fő vesz részt szemi
náriumi előadásokon. 

Kérjük a Párt segítségét 

Nagy akadályokat kellett leküzde
nünk, de mindig segítő kezét nyuj
torta a Párt, meilycl most már szo
ros kapcsolatban és legjöbb irányí
tása mellett dolgozunk. Minden 
kérd{>sbm kikérjük a Párt vélemé
nyJt és ez felbecsülhetetlen segít
ség. 

Várjuk kultúrosztá[yunktó/ is a 
lendületes irányítást, i•tirjuk a fel
adatokat. Nem ismerjük a telepek 
kulftirmunkáját. Szervezze meg a 
kulltirosztály a miisorcseréket, ta

paszta/atátadlist. rendezzen kisebb 
versenyeket a szakmai profil kiala
kítása érdekében. Allandó teleplá
togatásokkal füzze szorosan az osz
tály és a kultúrcsoportok kapcsola
tát. 

Rákosi elvtárs beszéde óta - még 
fmnálló sok hibánk ellenére 
!:omolt/ eredmémteket értünk el, me
lyekkét megnyertü.1l a helyi párt
szervezet és OB támogatását. Most 
már nem állunk meg. Nincs idő a 
pihenésre. A nehéz szolgálati viszo
nyok kiízött is, áldozatos monkával 
harcolunk a nagy célért, a Szovjet
unió uezetfe béketábor egyik erős 
bástyájának, a szocializmus _felé 
haladó hazánk és dolgozá népenek 
kultúrszínvonala emeléséért. 

MOLNAR GYóRGY, 
FVK\I'. Ferencvárosi forg. telep 

kultúrfelelős e. 

Bukó Béla elvlirsnak', abból az alka
lomból, hogy a „Rába Super" gyárt
mányú tehergépjárművével 1947 július 
l -től 1950 február 28-ig 176.064 kilo
métert teljesített generáljavítás és fő· 
darabcsere nélkül, csll'pán a diíferen
ciáljába cserélték ki a tányérkup
kereket. 

Bukó Béla elvtárs ezen teljesítmé· 
nyéYel beírta nevét a sztahánovistáink 
aranykönyvébe. 

Az Asványolajforgalmi NV mindkét 
telepének kommunista üdvözletünket 
küldjük a május elsejei felajánlások 
maradéktalan teljesítéséért. De ugyan
akkor megrovást érdemelnek, mert az 
újító- és élmunkáskörökkel kellőképpen 
nem foglalkoznak. 

A GV TersenykihíTása 
A Gazdasáql Vasutak Javitóm(lhelye 

NV dolqo�ói 3z alábbi szocialista munka� 
versenyre hivJák ki a Füzesi fómühely 
dolqozóit 1950. december 31-lQ. 

A verseny célozza a szocializmus ml• 
elóbbl felépltését. 

A verseny feltételei a következók: 
1 .  Csoport (vaQy mühely) átlaqtorme

lési százalékának fokozott emelése. 
2. Ozem (vaqy telep) .itlaQ össztenne

lési százalékának fokozott emelése. 
3. Hány sztahánovlsta Jelleqű csoport 

lesz a versenyidőszak alatt? (200 száza• 
lé��s1 selejt és llnköltséq csökkentése 
százalék. 

5. Az 1950, évi munkatervet ldó el6tt 
befejezni. 

6. A munkafeqyelem meqszilárdltása. 
(késónJövök és iqazolatlan órák száma) 

7. Tisztasági verseny: anyaq. szer
szám, munkaterület tisztántartása, 

8. Eqy hónapban eqy napot a meQta• 
karltott anyaqból dolqozni. 

Elfoqadás után a háromtaqú blzottsáQ 
ellenőrizze a verseny á llását és ez. a bi
zottság értékelje ki a vers·enyt havon
ként egyszer, 

A dolqozók nevében: Békl János 0. b. 
titkár, Bányai József termelési felelös. 
Kóh.almi Jenő, Sólyom István, Tamkó 
Béta, Szappanos Adám, Varaa Imréné. 
Kelemen János, Simon Pál, SaJtos Ká• 
roly, Laczó János huszas bizalmiak. 

A SZAKSZERVEZETI V I LAGSZöVETStG A DOLGOZOK 
SZOCJALIS, POLITI KA I  tS KULTU RALIS JOGEGYENLO

StG ttRT KüZD! 

Egy nép életében a szabadság 
éltető ereje, a do!gozó milliók a lkotó 
készségének soha nem látott ered
ményei bizonyítják, hogy a legdrá
gább, a legtöbb amit kaphatunk, 
amiből az élet sarjad. a szabadság. 
Uj történelmi korszak kezdődött a 
magyar dolgozó n�p életében azzal, 
hogy a dicső Szovjet Hadsereg, a 
Nag; Sztálin, a boldogulás, a iüg· 
getlenség előfeltételeit megterem
tette számunkra is, a fasizmus ieletti 
dicső gyiízelmével. Az értünk hozn1t 
hatalmd$ áldozatot meghálálni le
hetetlen, de mrltónak lenni rá csak 
egyféleképpC'!l lehet, becsületes, hii· 
ségcs barátként a Nagy Szovjet
unió oldalán, a héketábor megingat
hatatlan harcosaként, valamint a 
szocial ista termelőmunkában való 
élenjárással. E sorok írásakor tud· 
juk meg, hogy Főműhelyünk Füzesi 
fm átlag�zázaléka 1 52 százalékra 
ugrott fel. Alkot9 készségünkre 
újabb erőt ad az a tudat, hogy ed
digi eredményeinket Pártunknak, 
Rákosi elvtársnak köszönhetjük, 
hogy mindennapi munkánkban 
irányt mutatva vezet bennünket a 
boldogu lás útján. Ha betekintünk 
műhelyeínkbe, új kép ragadja meg 
a figvelmünket. A konkrét megsegí
lésnek, a megfogható tényei ezek 'l 
nagy Szovjetunió részéről. 

A nagy Sztálin atyai gondo� 

kodásának tanujelei ezek, a 

Szovjetunió haladó technikájá

nak remekei, új csillogó gé

pek, melynek nyomán új élet, 

bőség és derű árad. 

Elvtársaink szeretettel veszi]< kő· 
rül az új gépeket, a l ig várják, hogy 
dol�ozhassanak rajta, hiszen mun
k,,juk ezzel gyümőlcsözéíbb lesz és 
alkotó munkaerejük megóvása követ
'kezik m indebbó1. Tudjuk mindany
nyian, hogy számunkra a béke meg
védése osztályha re. A békéért vívott 
harcunkat mi fő területünkön, a ter
melés vonalán folytatjuk. Az elért 
eredmények újabb nagy feladatok 
elvégzésére köteleznek bennünket. A 
haladás, az emberi szabadság 
zászlóvivője a nagy Szovjetunió 
Sztálin elvtárs bölcs vezetésével a 
teremtő békéért küzd. Erőnk legyőz
hetetlen, hiszen közel az emberiség 
egésze, meggyőződése tántoríthatat
lanul a béke ügye és legfőbb őre 
mellett áll: A hala dó világ egysége, 
megbonthatatlan sorai tetterejűkről 
tesznek tanuságot. amikor Budapi>s
ten összeülnek a· Szakszervezeti Vi
lágszövetség Szakmai tagozatának 
tanácskozásaira, hogy tovább szi· 
lá rdítsák a dolgozók sokszáz mil l iói, 
nak békeharcát és egységét, a há· 
borúra spekuláló imperialista 
agresszióval szemben. Amíg a nyu
gati országok dolgozó mill iói a ha
lálgyárosok mesterkedései folytán 
egyre inkább inségbe kerülnek. tel· 
jes létbizonytalanságban élnek, az  
emberi alkotó erő kihasználatlanul, 
sokmillió számra nyomorog. addig 
a Szovjetunió támogatta népi ,jemo
kratikus országok mil l iói egy bol
dog, derüs életet építenek, ahol 
nem ismerik a holnaptól való félel
met. 

A világméretekben folyó 
szi küzdelemből nekünk is 

gigá
még 

fokozottabb mértékben ki kell venni 
részünket a termelés, a szocial iz
musunk építése, népgazdasági ter
vünk időelőtti befejezésével, Pár
tunk Rákosi elvtárs bölcs vezetésé
vel a nagy Szovjetunió oldalán a 
teremtő béke megvédéséért, hogy 
elérjük míndannyiunk célját, azt, 
hogy az emberi szabadságot, az 
anyagi jólét tetőzze be. 

Hogyan lett 
az ember óriás? 

T. Szerkesztéiség! 
,.I<önnyű a szívünk·, vidám a nyár" 

zeng a lelkes és vidám ének a Fővárosi 
Villamosvasút KV ferencvárosi tele
pének kultúrtermében. I<önyvankétra 
gyűltek össze az üzem dolgozói vagy 
hetvenen, közvetlen, meleg hangulat
ban, melyet még hevített a május I -i 
!elvooulásra gyakor.ilt három-négy in• 
d11ló. 

Az ankét komoly kérdéseket vetett 
fel. Ujin Szegál: Hogyan lett az ember 
óriás? c. könyvének tanulságai nyo
mán. Hogyan keletkezett az élet? Ho
gyan fejlödött emberré az ember? Mi 
mozgatja az anyagot? stb. Az ankéton 
a 14 felszólaló vitája arról tanuskodott, 
hogy a könyvet általában figyelmesen, 
élvezettel olvasták el. A vita központi 
kérdését nagyszerűen fejezte ki Salli 
elvtárs felszólalása. ,.Az embert naggyá 
a közösség és a munka tette." A könyv 
jelentőségét Bárány elvtárs felszóla
lása emelte ki: ,.Ez a könyv az iijűs!lg 
tanköny\"e kell hogy legyen. A régi 
rend nem engedte meg, hogy minden 
ember óriás legyen. A mostani rendszer 
lehetővé teszi az emberek korlátlan fel
emelkedését, mert tanulási módot és le• 
hetőséget ad." !gy boncolták a jelen· 
lévők a tanulságokat 2 és fél órán kc
reszlül. Az ankét színvonala és mozgal
massága arról tanuskodik, hogy a Fe• 
renevárosl p. ·U. által rendezett ankétot 
jól előkészítették, 70-en olvasták el a 

könyvet, amelyről kb. 15 írásbeli véle
mény futott be, mdyből kiemelkedik 
Miskó Ferenc kv. véleménye: ,,A könyv 
azonkívül hogy szórakoztató olvas• 
mány, vezérfonalat ád a való élet meiz
ismeréséhez." 

A 2 és fél óráig tArtó ol\'as6moz
galmi könyvankét újabb kézzelfogható 
bizonyítéka kultúrforradalmunk ered
ményeinek és a szervezett olvasómoz. 
galom erősödésének. 

Elvtársi üdvözlettel 
Tátrai Mihály 

A francia f il mvalsagrol 
A francia filmgyártó cégek nyilvA

nosságra l1ozták azon elhatározásukat, 
hogy a gyártást hat héire teljesen 
felfüggesztik. A Francia Filmvédő Bi
zottság azonban nyilt Ie.vélben tiltakozik 
ez ellen, mert ezzel a hazai filmgyár1ást 
még jobban kiszolgáltatják az amerikai 
filmiperializmus érdekeinek, A gyártó 
cégek szövetsége most tárgyalja a kér• 
dést. 
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Dolgozó és tanuló fiatalok! 

Kövessétek győzelmeink szervezőjét, 

boldog jövőnk megteremtőjét, 
nagy Pártunkat! 
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A Szakszervezeti Világszövetség Végrebajtóbizottságának határozatai 

újabb lendületet adnak a békéért vívott harcnak 
A Szakszervezeti Világszövetség amerikai fegyverszállítások meggátlá-

Ncmzetközi Szakmai Szövetségének ta- sáért. 
nácskozása után a Végrehajtóbizottság A szakszervezetek szerte a világon 
is befejezte budapesti ülésszakát. tevékenyen vesznek részt ezekben az 

Ezeket a rendk,vül fontos tanácsko- akciókban. A Végrehajtóbizottsig mi
zásokat nemrsak a magyar dolgozó kor megállapítja ezeket az eredménye
nép, hanem az egész világ kísérte ket, egyúttal rámutat arra is, hogy a 
figyelemmel és fogadt?. forró együtt- szakszervezetek lényegesen többet te
érzésével a nemzetközi munkásosztály hetnek es kell tennií;k a háborús gyujto
és a világ minden dotg·ozója, aki sza- gatók ellen folyó általános népi kiizde
badság-ra vágyik és békét akar. lem kifejlesztése, a béketábor további 

A Végrehajtóbizottság rámutat arra, aktivizálása terén. 
hogy a szakszervezetek tevékenyen Megmutatják ezek a határozatok, ho• 
vesznek részt mindazokban az akciók- gyan teljesítsék a szakszervezete:; a 
ban, amelyeknek a béke megvédése a feladataikat, hogyan segítsék még foko
célja. Annak a békének, amelynek meg- zottabb mértékben a hatalmas nemzet
védésében a béketábor őre, a hatalmas közi mozgalma:. 
és legyözhetetlen Szovjetunió, s vezére, A Végrehajtóbizottság külön határo
s z t á l í n  elvtárs áll. Magasra csap a zatot fogadott el a t itóista szakszerve
leevadal,l, elr,yomással szemben is a zeti klikk ellen, leleplezte a szov jctellc· 
nyugateurópai vasutasok, kikötő- és nes, a munkásság és a bésemozga!om 
szállítómunkások cselekvő harca az ellen irányuló aknamunkáját, s kizárta 

ennek a klikknek tagjait a Világszövet
ség soraiból. Ez a kizárás azonban 
semmiképpen sem jelent szakíHst a ju
goszláv dolgezó tömegekkel. 

A határozatok a Szakszervezeti Vi
lágszövetség békevédelmi tevékenysé
gével és feladataival, a $Zakszervez�ti 
egységért folytatott küzdelemmel a 
munkanélküliség és a teljes foglalkozta
tottság problémájával, a Világszövetség 
rrnnai.;andamunkaj:ínak feladataival és 
m · d ze ·e:vcl, a f nnországi szakszerve
zeielc helyzetével és végiil a nemzetközi 
szakmai szövetségek budapesti értekez
letének eredményeivel foglalkoztak. 

A végrehajtóbizottság megállapította, 
hogy a nem1.etközi szakmai szövet
ségek budapesti értekezletének pozitív 
j�lentősége volt munkájuk további meg
javítására abban a harcban, mely a 
r.emzetközi szervezeti egység meirszi

--------------------------------1 lárdításáért, a békéért, valamint a mun-
1 

1 nemzetközi munkásosztály �:��� !!�j:
a

s�;�;;é;: i�;!�sálti követe(é-

A végrehajtóbizottság elhatározta, 

teljesíteni logja leladatát 
ho

:�
: 
jóváha'gyja a határozatot, amelyet 

, az értekezlet egyhangúlag elfogadott 
lrta : DIMITRIJ MONYIN, a „Trud" szerkesztője és úgy vélí, elengedhetetlen a nemzet

O römmel leltem eleget a 
ntsutas tlulgozók felhívásá-

n;tk, hogy írjak a lapjukba: 11 
KOZLEKEDESBE. 

A Szovjelunió küldöttei azért jöt
tek Budapestre, hogy részt vegye
nek a Szakszen·ezet i Vi lágszövet
ség tanácskozásain :  a nemzetközi 
szakmai szö1·et�égek koníerenciá
jún  és a Szakszervezeti V i lág;.;:,;. 
vetség Végrehajtó Bizotlság,inak 
ü lésein. Munkánkban résztvettel( a 
legkülönbözőbb országok szakszer
vezeteinek küldötlei : a szocial ista 
Szovjetunió; • a n<'pi demokratikus 
országok, a n�gy K ínai Népköztár
saság, a kapitalista országok, 
Afrika és Azsia legtávolabbi gyar
matainak szakRzerve�eti íunkcióná
riusaL Kiilönbözö foglalkozású em
berek voltak közöttünk, akik külön
böző pol i tika i nézetet va l lottak. De 
valamennyiünket egyetlen gond Jlat. 
·egyet len nagy, nemes érzés !n,tott 
ál; semmiféle erőfeszítést és áldoza
tot nem kímélve, az egész ,fiifd
go/yón egyesíte11i kívánjuk az e,ty
s.zerü embereket, hogy 111egm,'11 'suk 
az emberiséget e{!fl szörnyű haború 
fenyegetésétöl. ame/[iel az a:1g:il
ámerikai imperialisták készíf'!11ek 
elö. 

meg a hrkc védelméért és a dol
gozo nép érdekeiért folytatott 
harcra, hií,i küzdelemre az impe· 
ri�l ist:ik, az új háborúm usz ítók bű
nös terveinek meghiusitású,a. 

Mi,  szovjet emberek, biiszkék ,·a• 
gyunk arra, hogy a mi nagy orszá
gunk {I l i  a békefront hatalmas és 
legyözhrtel len tábor6nak élén, 
amclv több, mint 800 mi l l ió embert 
egyesít magál.Jan. 

lila ,  SzovjC'tországunk óri ási fel· 
emelkedé�nek tanuja. Nagy lelkese
dé;;sel dolgozunk a kommunizmus 
építése ha!R lmas tervének 1:negrnló
sítúsán, melyet nagy vezérünk és 
tan ítónk, valamennyi győzelmünk 
szervezője, Sztálin elvtárs tűzött 
elénk 

Végéhez közeledik a háború utáni 
ötéves terv ha táridő előtti teljesí
tése. 1\.1. i pari termelés színvonala 
már az clmult t 949-es esztendőben 
is csaknem ölven százalékkal felü l 
multa a háborúelőlt it. A mull  esz
tendőben olyan termést takarítot
tunk be, amilyen még nem volt. 

A város és a falu millió és millió 
iolgozóját lelkesíti Lenin-Sztálin di
csőséges Pártja és ennek vezetésé-

A Szakszervezeti \'i lágsz:ivebég vel rész/vesznek az egész nemzeli!/ 
Végrehajtó Bizottságának l ;;igjai  átfo,f!Ó szocialista 111u11kaverse11ybe11. 
ünnepélye� keretek között frt:ík alá tovább feilesztik az ipart és a 
a Béke H ívei J\llandó B izotb:"igá- mezőgazdaságot, megsokszorozzák 
nak felhív;ísát az atomfegyver fel- hazánk gazdagságát, 
tétlen beti l tiisáról és a rról, n Jg} 

A 
t egész szovjet népet hatal-

háhor11s biinösnek kel l  nvikáni tanj mas munkalelkesedés ra-
azt a kormányt, amely eh:i,1ek gadj;i magával: mely egybeh;ap
használja ezt a barbJ r f�:.:1 ut f\ csolja egész, végeláthatatlan orszá
\'égrehajtó Bi'zottság ielszólitotta gunkat a Balti -tengertől a Csendes-
1 a lamenny i ország dolgozó)át � óceánig. A Szovjetunió néptömegei -

nek jóléte napról-napra nő. A S7.0· nemzetiségre, politikai és vallási cial ista társadalom feltétlenül  érmeggyőzöd<"sre való tekintet nélkül vényesii lö törvén°ye a néptömegek -, hogy kövessé-k példáját és alá - jólétének növekedése. Pompásan kl· 
i írásukki;l is erőtiítsék rneg ezt a v_irágzik or,zágunk riépeinek szo
\·törlénelmi ·

,
dokumentumot. . ciafüia . ., kultúrája. Ragyogó ,jövő 

A ne111zet/1ö.zi munkásosztály nyll!k iijú 1águnk, ·,az eg($2 fiaia l  
teljesíteni fogja feladatát. A nemz„déii előtt. És mindez a szov-

·Szakszerv·ezet i  Vr lágszövetséa 8 jet kormány bölcs politikájának 

:
dölg(Y{ók l iz.  és t ízm il l ióit sz:rvezi (f�lyia//ís·a a 2. o[da!on.J 

közi szakmai szö\'etségek tcvél.enysé
gének fokozása abból a célból, hogy 
csatlakozásra bírják olyan országok 
�zakszervezeteit, amelyeknek országos 
kiizpontja nem tagja a Szakszervezeti 
Világszövetségnek; 

2. megbízza a Szakszervezeti Világ
�zü\'ctség titkErságát. hogy a nemzet• 
közi sz.ikmai szövetségeknek állandó 
támogatást nyujtson munkájl!kban és 
idejében tájékoztassa őket a Szakszer
vezeti Világszövetség lépéseiről; 

3. javasolja az elnökségnek, hogy ve· 
gye tudomásul a különiéle nemzetközi 
,;zakmai szövetségek tevékenységére 
vonatkozó jelentésehet annak érdeké
ben, hogy támogathassa az SZVSZ ta
pasztalatainak felhasználását a munkás
sáir életérdekeinek védelmében és ab
ban a küzdelemben, amely a békéért é5 
a szakszervezeti enség meirszilárdítá
sáért folyik; 

4. javasolja a Szakszervezeti Világ
szövetséghez tartozó országos köz• 
pontoknak, tegyenek lépésel(et a 
nemzetközi szakmai szövet�égekhe2 
még nem csatlakozott szakszerve· 
zetek csatlkaozásának meggyorsítására; 

5. a végrehajtóbizottság javasolja a 
Szakszervezeti V Iiágszövetség litkársá
l?'ának. hogy a nemzetözi szakszervezeti 
szövetsé!l'eknek' a gyarmati és függő 
országokban kifejtett munkája támoga
tásának megszervezésére használja fel 
a Szakszervezeti Világszövetséf! 1\.ZSial 
és latin-amerikai összekötő irodáját; 

6. időszeriinek tartja, hogy valameny
nyi nemzetközi szakmai szövetség kép
viselője tagja legven a Szakszervezeti 
Világszövetség Végrehajtóbizottságá
nak. Ezt a javaslatot jóváhagyás végett 
a Szakszervezeti V ilágszövetség Fő
tanácsa élé. terjesztik. 

A · Szakszervezet, Világszövetséir 
V lgrchajtóblzottsága azt a meggyő
ződését f.cjezi .ki,. hqgy a nemzetközi 
S7.akmai szövetségek · bevonva a 
munkájukba a dolgozók széles tömegeit 
- sikeresen végrehajtják azokat a fel
adatokat, melyeket a Szakszervezeti Vi
lágszövetség kitűzött eléjük, még élén
kebb tevékenységet fejthetnek ki an
n�k érdekében, hogy tömörítsék a mun
kasokat � szakszervezeti egység me"
szilárdításáé·rt, · á dol.gozók gazdasági 
és társadalmi jogaiért, a demokratikus 
szabadságjogokért, a szilárd és tartós 
világbékéért vívott harcban." 

Az SZVSZ Végrehajtóbizottságá-
nak tanácskozásai és hatarozatai újabb 
nagy lendületet adnak a békéért vívott 
harcnak, újabb segítséget nyujtanak 
a békeharcot vezető kommunista pár
toknak. Szorosabbra zárják a mul}kás
os1tály sorait, hozzájárulnak a munka
nélküliség elleni harc fokbzásához, is
mét leleplezik a Marshall-terv és egyéb 
imperialista tervek csődjét és egész sor 
határozattal fokozzák a sza!,szervezetek 
aktivitását a békemozgalomban. 

Dolgozóink nagyon jól tudják, hogy 
ezek a határo7.atok nemcsak a kapita
lista országokban segítik a béketábor 
erősöclését, hanem a mi szocializmust 
építő hazánkban is. Dolgozóinkban el
mélyítik az internacionalizmus és a 
proletárszolidaritás szellemét. Erről tet
tünk hitet a május 24-i békenagygyülé
sen is, ahol harcos búcsúüdvözlekt tvl
mácsoltunk a nemzetközi szakszervezeti 

mozgalom küldötteinek, drága elvt;ír• 
sainknak, akik azon lesznek, miként ml 
is, hogy végrehajtsák a budapest i  ta• 
ná�skozás határozatait az imperialista 
\láború és a kapitalista k izsákmányolás 
ellen a békéért és a szabadságért folyó 
hatalmas kiizdelemben. 

A közlekedés szervezett dolgozói jól 
tudják, mit jelentenek a Szakszervezeti 
Világszövetség határozatai és nemcsak 
támogatják a világ dolgozóinak szabad
ság- és békemozgalmát, de a termelés 
fokozásával, a szocializmus minél elól>bi 
felépítésével, a tömegek bekapcsolás!• 
val a mi békemozgalmunkba, melynek 
döntő ereje és zászlóvivője felszabadí
tónk, a . hatalmas Szovjetunió - állan
dóan erősítik. 

Dolgozóink el vannak szánva arra, 
hogy a Szakszervezeti Világszövetség 
Végrehajtóbizottság ának határozatait 
maradéktalanul megvalósítják. 

Szakmánk nemzetközi szövetségének 
harca újabb fel lendü lés felé halad 

Írta : STELIÁN MORARU , 
a Szárazföldi- és Légiközlekedési Dolgozók 

Nemzetközi Szövetségének főtitkára 
A Szak,;zervezeti Vi lágszövetség 

l\'cmzetközi Szakmai Szövetségei 
vezetőinek tanácskozásait olyan 
időben tartották. amidőn a nemzet
küzi munkásosztály döntő harcot 
folytat a béke megvédéséért, az 
angol-amerikai imper ia l isták hábo
rús készü lödései ellen. 

A tőkés és gyarmat i  országok 
szárazföldi és légi közlekedési dol
gozóinak harcos gazdasági és szo
ciál is követeléseik érvényrejuttatá
sáért, a békéért és demokráciáért, 

szerves részé a nemzetközi 
munkásosztály á ltalános harcának. 
Franciaországban és Olaszország
ban, Eszakafrikában és az imperia
l isták uralma alatt á l ló számos 
más országokban az utóbbi i dőben 
a közlekedési dolgozók sztrájkok és 
egyéb akciók egész sorával t i l ta 
koztak az amerfkai fegyverszál l í 
tások el len és harcollak a munká
hoz való jogért, a békéért. l lven 
tömegakciókkal talá1kozunk aiok
ban az országokban is, amelyek
nek szakszervezeti központjai a 
jobboldal i  szociáldemokraták és a,. 
angliai és Egyesült Államokbel i  
szakszervezetek vezetőihez hasonló 
„nagyiejlíek" á ru lása iofytán a 
Szakszervezeti Vi lágszövetségből 
k i léptek. Ezek a tömegakciók a dol
gozó tömegek harci lendületének 
és a dolgozók nemzetközi szolida
ritásának fokozódását bizonyítják. 

Ezek a sztrájkok és egységes ak
ciók, melyek szorosan összeíügg
nek a béke megvédéséért folytatott 
harccal. nyilvánva lóvá teszik Nem
zetközi Szövetségünk fontos szere
pét a közlekedési dolgozók szak
szervezetei által az e szakmában 
dolgozók gazdasági és szociális 
követelései érvényesüléséért, szak
szerv('.zeti jogaik  megvé'd(-séért, ,i 

gyengébb szakszervezetek megerő
södéséért és új szakszervezetek lé
tesílé3éért folytatott harc egységes 
i rányítása tekintetében. 

A népi demokratikus országok
ban, a Magyar Népköztársaságban, 
a Román Népköztársaságban és a 
többi népi köztársaságokban növek
vőben van a dolgozók szocial ista 
öntudata, akik munkájukkal immár 
népük jólétének emelését szolgá l
ják. Ezeknek az országoknak a 
közlekedési dolgozói lelkes munká
val vesznek részt a szocial izmus 
alapjainak a lerakásában, szocia
l ista munlq.vernenyben teljesítik és 
túlteljesítik feladataikát. Ezzel ha
zájuk védelmi képességét és erejét 
gyarapítják, erősítve, a béke és a 
demokrácia táborát, melynek élén a 
Szovjetunió ál l ,  és meghiusítva a 
háborús uszítók terveit. 

Főfeladatunk most és ezután is 
az, hogy szakmánkban a dolgozók 
harcát megszervezzük, n,:mzetközi 
egységfiket , megszi lárdítsuk, a; 
üzemekben és helységekben támo
gassuk és előmozdítsuk a Békevé
delmi Bizottságok fel á l l ítását, ame• 
lyek megválasztásában valamennyi 
dolgozónak nemzetiségre, fajra, po
l i t ikai felfogásra és vallásra való 
tekintet nélkül részt kell vennie. 

A nemzetköz( tag9zatok vezetői
nek Budapesten, 1950 május I 0-
1 4  között tartott értekezlete külö
nös jelentőséggel bír. mert arra van 
hivatva, hogy az egyes szakmák 
dolgozói á ltal folytatott harc irá
nyitása terén a Nemzetközi Szövet
ségek vezeíőszerepé( és befolyását 
megszi lárdítsa. Ez aktív elömozdí• 
tója annak a harcnak, melvet a vi
lág proletariátusa a tartós· békéért, 
a munkások · anyagi helyzetének 
megjavításáért és -szakszervezeti 
jogaik megvédéséért folytat. Har
cukat, s lökés és gyarmat i  országok 
munkásainak követeléseik érvénye
sítésére i rányuló akcióit ténylege
sen, erkölcsi leg és anyagiJgg támo
gatva annál jobban fog sike
rii ln i  a közlekedési dolgozókat az 
egész vi lágqn a kap i ta l izmus igája 

(folytatása a 2. oldalon.) 

- · DÍ�sőség 
ielszabadÍtónk1•ak 

a bék�.- első har�osának·" 
és tanító11knak, a 11agy SztálÍnnak! 



IC O l L E KE D t S  
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1950 jl\nlus 1. 

K IRÁLY IWNA BÉKEBIZOT'TS . .\GI TAG : 

Mi, nők, l,o/dogan látjuk az ellená//l,atatlan ereji 
hékemegnyilatkozást - és megvédjük a békét! 

Több mint másfélmi l l ió forint megtak arítást érhetnénk el„ 
r ;, de nincs meg a kel lő együttműködés 

. T._ Szerke.sz.tr;ség! Felejthetetlen 
e/meny volt számomra a május 24-i 
batalmas békenagygyülés. Boldo
gan és büszkén vonultunk fel mi is 
a KossUJh Lajos-térre, a végelátha
latlan vörös zászló-erdőben • . .  

ha. Ereztük, hogy ma ennek az ut
rának a neve mást jeleni, mint ré
gen. Nem a régi fecsegő úri parla
nienthez vezet most már. hanem 
nda, ahol a dolgozó nép parla
mentje áll. 

a· nemzeti vál la latok, a BELSPED és a vasút között 

. Milliónyi akaratot egyesített ez a 
l:Jbogó zászlóerdő. felemelően im
pozáns vo/.t ez a felvonulás. Meg
mulal/uk akaratunkat és elszántsó
gunkat az imperialistáknak. de meg
mutattuk azt ii., lzog11 egy ember
ként á{lunk a bennünket felszaba
dító 1wg11 Szovjetunió oldalán a 
béke védelmében. 

Rendőr mosolyog ránk. ö is a 
min fia, és a mi alkotmányunkat, a 
mi szabadságunkat védi. A téren a 
honvédség sorfala fogad bennün
ket, erő és büszkeség van arcukon. 
liarsog.,a kiá/Liák: .,A béketábnr 
győz,u fogl" 

Mi, nők. boldogan láliuk ezt az 
e//enúllhatatlan ere;ű békemeg,1yi· 
latkozási, mert nálunk őszintébb 
híve nincs a békének . • •  

A menetbe,i táblát vitt előttem 
egy munkáslársam, amel11re az volt 
írva: ,.Megvédjük a b'c?két.'" 
ltfegvédjük! - kiáltottam én is, de Senki nem érezheti nálunk job
ll.ózben azokra az elnyomott mun- ban, hogy mit jelent a béke VP· 
kásceslvéreinkre gondoltam, akik delme. mert mi szenvedtünk a lea
riem tiinletlzetnek ilyen szabadon a utóbbi háborús időkben is a leg
béke mpl/elt, akiknek most is vér- többet. Például a mi óvófzelyii,ikön 
áldozattal kell harcolniuk az éle- 19 gyermekből 16 meghall, pedig 
tükért, szabadságukért . . .  még alig tud lák az ártatlanok, mi 

Aztán dallamot hozott felénk a az élet . . . Csak mi tudtuk, akik 

rzél és mi is átvettük, hogy együtt megszúrt hólével szerertük volna 
énekeljünk más üzemek dolgozóival mindenáron megmenteni őket . . .  De 
11 szabadság dalát. Szabadság! _ egyiknek még az anyját is elvitte 
milyen szép szó is ez! Azért lesz az éhhalál • • •  
�zabad mindenüli a nép, minden Mi, nők, megvédjük a békétl DP 
imperialista mesterkedés ellenére, nemcsak mi, hanem mindenki, aki 
mert a világ minden dolgozója éirti és dolgozni akar. Ez a béke
szabadsáaot akat. Szabadságot /ü,i/ezés az élni akaró emberek tű
akarnak az imperia/is/a államok megtüntetése volt. A békéht har
dolgozói, de szabadságot akarnak a coló dolgozók élleiték itt vezérei
gyarmafi népek is. hogy hozzánk kel, a proletár nemzetköziség ie
ha�on{óan, felszabadultan, szabad gyében. 
emberként építhessék hazáiukat. Erősebb letlem ezen a 1wpon, és 
, üzemek, gc;árak dolgozói vonul- most már . még hango_su_�ba": kiál
t,zk fei fegyelmezetten és mirzde11 tun� a vtlag so�-sok ":1llw b:ke�ze
arcon elszántság . . .  Kemény mun- reto„ as�z�nyaval , e� . leanya_v_al 
k
_
áskezek e1

.
ne!lék magasra a vörös 

I 
egyutf: i t(ag proletar_1a� egyesul1e

lagobókai és százezer torokból tört lek _a be�e etl�n:eg�i ellen, a 
fel egyszerre a kiáltás: ,.Eljen Szov1etumo uezetesevel. 
Sztálin elvtárs, a viláf!

. 
dolgozóinak 

I 
KIRÁLY ILONA. 

bölcs vezére.,.. Terményiorga lmi N\' 
Befordullun.k az Alkotmány-utcá- békebizottsági tag. 

A továbbtanuló i f júság rádión és sajtón 

keresztü l kap tájékoztatót a különböző 

iskolákba való felvételekről 
ötéves ter\'ünk Yégrehajtásához 

szükséges, hogy az új iskolai évben 
legalább 1 1 .000 - nagvrész1. munkás
é, para,;zbzármazású fiatal - kerüljön 
be egyetemeinkre és lőiskoláinkra. 

Eg1•elemeinken és·főiskoláinkon terv
!lZerűen folyik a to\ ábbtanuló iijúság 
jelentkezése. 

A szakérellsé[!i tanfolyamokra, egye
temi esti tanfolyamokra. az állami mű
szaki föiskolákra és az ipari szaktanár
lépzökre a jelentkezés majd az üze
mekben történik. A felvételek mód já
ról a közel jövőben rádión és sajtón ke
resztül kapnak tá jékoztatót a fiatalok. 

Felhívjuk az érdekelt szülök figyel
mét arra, hogy a törvény értelmében 

iparostanulóul csak az szerződtethetö, 
aki a nép-, vagy általános iskola Vll l .  
osztályát el\'égezte. A törvénycikk 
\'égrchajtá�a tárgyában kiadotl ipari 
miniszteri rendelet é rtelmében ugyanis 
egy bizonyos időn túl csak az szerzöd
tethetö iparostanulúnak, aki az általá· 
nos iskola VI I I .  osztályát el\'égezte. 

A szülők jól teszik, ha g1•ermekeik 
jö,·ö ie érdekében, a szebb és jobb jövő 
érdekében nem zárkóznak el gyerme
ke'k to\'ábbtanítá,ától, annál is inkább 
nem, mert az anyagilag rászoruló hall
gatókat kollégiumokban helyezik el, a 

jó e!őmenetelűeket pedig ösztöndíjjal 
Jutalmazzák. 

- Beszámol!unk a Közlekedés hasáb. 
jain arról a mozgaiomról, ame:yet a 
daraháruforga:om megja\·ílása céljából 
március 14--én tartottak  a Budapest 
Nyugati pályaudvaron 41 nemzeti vál
Ja;at, a BELSPED és a vasút szerve;
nek közreműködésével. 

Kíváncsiak vo!tunk, hogy milyen 
eredményeket hozott az értekez!et. 
Utánanéztünk � megál:apitottuk, hogy 
ugyan 8 tanácskozást megtartották, 
megállapodás! is kötöttek, de a 11em
zeti vállalatok ezt a megáJ:apodást 
nem tartották be. 

Patkós László elvtárs l átva, hogy 
a rendszertelen, szervezetlen munka 
tovább fo:yik és ezzel hatalmas káro
sodást okoznak a nemzeti vál 'alatok 
nemzetgazdaságunknak, javaslatot do> 
go?.Olt ki, melyet szakvonalon megkül
dött i l letékeSeknek, hogy tárgyalják :e 
és hasznosítsák. A Budapesti MAV 
Igazgatóság 7. Osztálva május 8--án 
átlette a minisztérium Va-súti Föosztá· 
lya 1 .  5. szakosztályának elbírálás vé
geit és- közölte, hogy a ja\'as:at nem 
ú/'itás és hivatali köle:essége Patkós 
e vtársnak ilyesmin törni a fejét. (/gy 
segítik elő az újitásikészséget? S.erk,) 

Rends:.ertelen munkake:.dés, 
a:. áru elökésaitésének 

elhanyagolása 

és egyéb hibák 

Paikós elvtárs javaslatában el-
mondja, hogy a, áruterme;ö és érté
kesítő nemzeii Yál la latok a vidéki fo
gyasz!óhelyekel mind nagyobb meny
nyiségbeo látják el szükség:etí cik· 
kekkel. Ezeknek útja a vál' .alat raktá
raiból a vasútra kifuvarozó BELSPEO 
NV szállitmányor.ó . apparátusán <'s 4 

vasút szervezetein keresztül vezet. A 
három, szoros együttműködés alapjá11 
<lolgozó szektor 

munkája ninc-• Ö'Js�ehangolva. 
nincs 1neg-.;zerl·ezve, auarchisz
likus, amell bííl a közössécuek 

óriási kára ,·an. 
A javaslat cé:ja az volt, hogy a gya. 
korlati m<!gfig) elések a lapján ki érté· 
kelt hibákat kiküszöbö'.ve, a je:en:eg, 
munkam�neltel s,em))en jobb munka
módszereket vezessenek őe. EueJ ó\·a, 
tos számitasok szerint )s évi 

1,634,4i:! forint m�gta.l,.arihíst ér-
nénk el 

A nemzeti \'ála'.atok réndszerint elözó 
nap délután 16 óráig köz:ik a kifurn
ro�ást v�gző BELSPED del, hogy 
n:ia�naJ) han7, meiermázsa áru _ki�záll i· 
lasal 1gé11y , 1k. Ezeknek az 1genylé
seknek a;apján \'ezényelik azután a fu
vareszközöket. Az esetek je!entös ré
s,�nél azonban a ténylegesen elfuvaro
zandó áru súl } a  11em a:onos a: előző 
napi beje/emésse/, ami a program 
ielboritásat je!en!i. Felborítja a pro. 
gramot a kocsi kihaszná:ásánál, de ha
son:óan nagy kárt okoz a jármíi\'ek 
vezény:ésénéJ és a többi vál!a 'aiok ki
szo:gálásánál. 

A rendszertelen regge'. i munkakezdés, 
az árunak szátlításra való e:őkészité
sének elhanyago:ása, a fuvarlevelek ki

á : l iiására való várakozás azt eredmé____ 7 nyezik, hogy a reggeli órákban a vas. 
• • • • .,,. • • 1. ,_ • k I I • ) 

úti Ít'lvcvö he: yek munka né:kü! van· (D11ntlrlJ ,,�onym cu,·,;ene · ,o ytalasa nak, vis�on_t �éltől kezd�e tor!ódás 
1 t ,  t k l 't "'tt d . van. a Jaromuyek egymasra varnak, 

eredménye, annak a soha nem an- cn , nemcsa e reJo , e meg 1s késik a második fuvar-forduló ez a, 
kadó gondo:;kodásnak a gyümö!c e, erősödött a népi demokratikus rend- esti vasúti raktárzárás ide jét' to!ja el, 
amelyet a nép jóléte i ránt tanusí! szer, döntő csapást mértetek a ami a vasutas do'.gozök túlórázlatása 
szeretett apánk és tan ítónk, Sztá- belső reakció és e reakció amerikai- ban jelentkezik mint többletkiadás. 
Un elvtárs. t itóista védelmezőinek erejére, gyö- Patkós elvtárs jarns!atában a tiir. 

A szovjetek országa a szocia l ista nyörű és boldog jövő útját n yitva hetet:en állapot megszüntetésére 10  
gazdaságra, népének a történelem- meg az ország számára. pontban rendszerezett_ munkamenet_et 
ben még nem tapaszta lt erkölcsi- Tanui voltunk annak mi lyen lel- iavas�l • . amelynek .':greha1�as� utan 

, , , . ' , , . az a labb1 megtakanlasokat ernek el a po l itikai egységére támaszkodva a �es�dessel ept_h a .f!lai:;yar nep UJ pontos megfigye:ések alapján végzet1 
béke a demokrácia és a szocia liz- eletet, a SzovJelumo es a szom- 5zámhások szerint: 
mus ' táborának élén halad, halai- �zédos népi _de?'l�kratik!-1s országok 1 _ A BELSPED NV irodái• 
mas zászlóvivője a békének és onzetlen segitsegere tamaszkodva. nál naoonta átlaa 55 tu-

megingalhatatlan  támasza a népek Sikerrel i dőelőtt teljesítettétek a varszekér 32 oercet ácso-

szabadságának. népgazdaság újjáép ítésére és fej �1�i1 1ff;á�� iztu;,:;i
ev

;t� 

Hosszabb időt töltöttünk el szép lesztésére irányu ló �ároméve:5 ter- l!'ö�;'.��':
a

':fr ;�;;��.
1 ó

!:
i 

országotokban, a dolgozó nép fiai vet. Ez a terv szoc1al ista tarsada- ácsoraás havonta 25 
között. őszintén örü ltünk, amikor lom a lapjainak _lerakására szolgá l s ';'7���

n

i:,�_ot eci!�� al�:,!: 
l áttuk azokat a rtagyszerű eredmé- ennek megva losításáért fáradozik takarítás . . . . •  , 21 0.960 Ft 

nveket, amelyeket az á l lami, gazda- egész népeteket. 2· k':;�m

átf,,EaLsr;,��o��;arwa 
sági, és kulturál is  építés területén 

L áttuk, hogyan ha ladtok hát- lármü laen szerénv és 
si!<erii lt elérnetek. ran és határozottan előre a �

v
f��l�d�;

a
�\�� át:'.:�

11
�� 

TudJ'uk, hogy sú lyos örökséget szocia l izmus építésének útján a oercet veszít el munka-
, S · t · • ,, · t b • t · · • ídeiéb<51. ami óránként 

hagyott az országra az at- zovJe umo oszm e ara sagara es 24 Ft költséaet véve naP.i 
kozott fasiszta-rendszer: szétrom- segítségére támaszkodva. N incs ma. 3 9  ó_rát és havi 23.•xi 

bolt városokat és üzemeket, özve- elvtársak, olyan erő a vi lágon, mely" r!; t���:iats�riti�
lent. az 2so.soo Ft 

gyek és anyák könn:rei_t, _el len�égek megzavarna benneteket abban, hogy 3. A vasútt 20 mérlea helvett 
seregét, akik megprobaltak gatolnt fe!építsétek , a _ _ szo_cia'.ista társada- !:0��,:a::t. 

t
��1á

6 '!!:"�é; 
a7 új élet építését. lom ragyogo ep1tmenyet! tiszt . é� 12 mun!<ásmea-

•A magyar nép azonban a Magyar Ezen a helyen adom át  Iván Fjo- �
a
�f

r
i'.�:: 6'/i'ó

ed
;;

e
fi'i'!��:-

Dolgozók Pártjának és vezérének, dorovics Pányin Plvtársnak, a Szo- reset mel!ett 1 0.soo Ft 
Rákosi Mátyás elvtársnak vezet�- cial ista Munka Hősének forró elv- �;0:�ar��á•!

1att
1�nt:ne: 1 29.600 Ft 

sével nagyon jól haszná lta fel az?.- tá rsi üdvözletét a magyar vasutas , A torlódás miatt a vasút 
kat a lehetőségeket, amelyeket ot dolgozóknak és tolmácsolom azt a m

t

1����!
1 

���cit,�1 .�
a
,;:j 

évvel ezelőtt mel2'leremtett szám�ra kívánságát, hogy haladjatok újabb 3 forintos áttaaaat ,n,á-
ra',s·zabad'1tóJ'a -"·"ba_rátJ·a,  a SzovJet- és még- nagyóbb sikerek felé, a szo- mítva. évi meatakarltás • 18.IH2 Ft 

,. - � 5. A szervezettséd követ• 
unió. Azóta jelentős haladás tör- cia l izmus felépítéséhez vezető úton. keztében a BELSPED 55 

1 

ft.1varnak leakevesebb a 
felével. 27 fuvarral nem 
kétszer. hanem naoonla 
háromszor tudna fordul
ni. ami naconta eav f81-
fuvarral. 1 20 Ft MP.Cta
ka:ritással többet Jelen
tene. ez havonta 81.000 
Ft-ot Jelent. ECN évben 

6. Az eaves nemzetí válla
latoknál a lelenleai rcnd
szertelensé:a miatti vára
kozás. időpocsékolás csak 
naoonta SO vállalatot vé
ve alaoul. 30 cerccel és 
3 Ft•OS örabérrel. evi 
mec:ital<arft.is 

972.000 Ft 

22.500 Ft 
összesen 1 .634.472 Ft 

A javaslat, ame:y egyúttal m"'gszun· 
!eti a fenná!ló s,ervezet!enséget is, 
több- hónap;g tartó meg!igye!és és a 

kérdésnek hosszú idő óta való tüzel� 

tanulmányozása után született m"g. 
Nyilvánva:ó, hogy illetékes szervekr,eK 
végre komolyan kell [ogla:h'Otni ezzel 
a kérdéssel, nehogy ez a javaslat is, 
mint sok más hasznos javaslat, puszta 
érdektelenségböl elkenödjön, vagy egy 
kéz'.egyintéssel „a meg nem valósít
ható java-slatok" lomlárál>a kerüljön. 

A forgalom állandó növekedése sür
gős közbe:épésre kényszeríti úgy .i 

közlekedési, mint a be:keresked�lmi 
szektort. Nézzünk uliina tehát, hogy a 
javaslat  megvalósíHtató•e, vagy rész
leteiben a !ka lmazhat6-e és gyors, ma
radéktalan a!ka!mazásával segilsük 
nem,etga,daságunkat egy újabb, ha
talmas megtakarításhoz. 

ID Ö.AI.ÉB Ő-ÉB TEKEZL E T  
a Vasutas Szakszer,Tezetben 

M.iius 22-én orszáaos időmérÖ-érte
kezletet tartottak a Vasutas Szakszer
vezet központJában. 

Az értekezleten a hozzászólásokból 
kittint, hoqy maid minden Uze,nben 

:i��!��s �if�vo:�f�eli�0Qti a ��g� 
szempontiából az elkészített munka
darabokat. Sok esetben fennáll. hoav 
a raktárra készített anvaQok csak a 
felhasználáskor lesznek meaállaoltva. 
hoqv beépítésre. i l le\ve elhasználásra 
alkalmatlanok. Meaállapitható volt a 
hozzászólásból az is. hoav azokban az 
esetekben, amikor a szerelés folvama
tos munka. csak a teljes e:kE!szitésé
nél van meq a munka ellenőrzése. de 
az időközbeni munkafolvamat minden 
minőséQi eilenörzéstöl mentes. Ennek 
� következménye az. hoav reJtett hi
bákkal ker0lnet� qépek. kocsik Uzembe 
és ezek képezik a visszatérő mun
kák n;.(ly ré�ét. 

Minden szakvonali. minden moz-
galmi támoqatás és iranyitás nélkül 
véaeztfk. i l letve lelenlea is véazik a 
munkálUkat. A szakszofqálati vezetők 
határozott irányvonalat a munká)Uk 
elvéqzésehez nem adnak. Minden tám
pont nélkül véqzik a munkáiul<at. A 
szal<szolaálati vezetők nem is tekin
tették és ismertét< el ennel< a munká
nak fontosságát. ielentöséaét. ezt alá
támasztották azzal is. ha valamilyen 
kimutatást kell�tt késziteni vaay ad 
minisztrációs többletmunka volt. ezt 
rendszerint az idómérókre ruházták 
annak dacAra. hoctv 3.a cl munkaterl.He•, 
tUkön ebböl '4cifolvQlaQ hiánvossáQ0k• 
méQ csak b.'.>vább növekedtek. 

Komol y  hiánvossá:aként említették 
mea. hoov az idömérőket. i lletve mun 
kálukat soi'la senki nem ellenörizte. 
munkájuk majd célné'küli és csak ta• 
lálqatás:okon és a szerencsén alapu l .  
Ami irányításnak nevezhető volt az. 
hoav sztahánovistánál nem szabad 
időt mérni, osetlea abban támoqptták 
öket. hoav iqyekezzenek és hassanak 
oda. hoqy az üzemüknek sztahánovls
táik mennél naayobb számmal leqye
nel<. az eredrnénv pedia, mint naQyon 
sok esetben be is bizonyosodott. csak 
felszlnes volt, ami a bercsalásnak eQY 
külCn válfa!át merltette ki. 

A müvezetóknek naav töbhsfiae el• 
lenséQnek tekintette az idöméröt. nem 
hoQy támoqatta volna. A müvezet6k 
könnyen a bérdemaaoaok uszályába 
est�k és az olcsó néoszer,i�é-=-:�t ff"l
haszn�lva. az öntudatlan dolqozók ér
dekében kiálltak. hoqy minél kedve-
zöbb idömeqállapltást eröszakoljanak 
ki az idöméröböl. 

Az id6mérök, minteqy iltköz6pontp 
nak voltak he.s:ználva az Oz_em'-'!kbP.n. 
ha a munka e;véqzésének idejeben, vaqy 
minóséi;aében hiba esett, ezt a hibát 
igyekeztek át:hár:ltan! . az id6mér§kr�. 
nem pedlq a mmőseq1 átvevőben es kü
lönböző visszaélésekben keresték 
a hiba okát, Ha néha es ritkán eqy-eqy 
hibát fel is fedtek, azt iqyekeztek szo!
qálati vonalon házilaq elkenni. sőt 
naqyon sok esetben a csal�kt�I majd 
még bocsánatot is kellett kerni. 

Továbbá az id6mérők és a bérelszáw 
molás kCzött is ellentét�'\t vannak. mer_t 
ha helvtelen bérelszámolas következ:·e• 
ben a dolaozó reklamálta a hiánvossá· 
qokat. - annak dacára. hoav sem"!'i 
köze az üovhöz. nrm vol t - a dolaozol< 
előtt az idc5fetvev6t tették néoszeríit
lenné. 

Az üzP.mqazdasáai osz�álvon belUI 
hiányosság az éberség elmulaszt.isa, 
hoqy túlnyomó részben t<iHönbözö 
okokból kifolvólaa bünt�tésb<51 oda-

helyezettnek. sőt naavon sok esetbe• 
a mult rendszer kiszolQáló, iliit,k oe 
ezt a kulcsoozlciót. al<iknek a szocia
Hzmus építése nem szívUqy. 

Előfordult olyan eset is a szolnoki . 
műhelyben. ahol a múvezetc5 azt a ki• 
lelentést tette: ha va1a;<1 200 százalé
kon felül mer telJeslteni, le foaJa 
Jeavz6könyvezni. Mühelvekben az. el
len6rzö szerv meavan� de nem dertt 
fényt semmi vlsszaé'ésre. semmi helv
telen munkára. Az ellen6rzö szerv csak 
akkor avatkozik bele az Uavbe. ha tál• 
cázzák neki. 

Hiánvossáqként említjük meq, hoav 
a. min6seai munka általában véve 
nincs arányosan d( lazva. Kisebb képe
s;tést iqénylö munkált általában véve 
sokkal lobban vannak diiazva. mint 
az a munka. amely naavobb kvalifikációt 
iQényel. Az értekezleten viláaos.an rá• 
mutattak arra, hoav a normában dol• 
aoz.ók nyíltan meamondlál<. hoav a 
százalékomat én meacsinálom. senki
nek semmi köze hozzá, hoav a nyolc 
órából hánv órát dolqozom. 

Hiba volt. hoav az értekezlet részt• 
vevői a névszerinti és a konkrét hiá• 
nvossáaok meqnevezésétól tartózkod. 
tal<. Azonban az egyik leqnaavobb 
hi.invossáqot meqeml ítették: azt. hoav 
a szakszervezetnek már réqebbf"n fel 
ketlett volna venni a kapcsolatot az 
idömérókkel. hoov meafelel6 módon 
teayenek táíékoztatva és � munkáiuk• 
hoz kellö seq ítséqet kapjanak. 

Nemzetközi Gyer/;;eknap 
/esz június 4-én és lelkesen ké
szülnek szerte u világon a Nemzet
közi Gyermeknap megünneplésére. 

Lengyelországban új iskolákat. 
gyermekstadionoka.t, üdiilötelepeket 
és bölcsődéket auatnuk. A Bolgár 
Népköztársaságban ezzel a jelszó
val készülnek a gyermeknapon tar
tandó ünnepségekre� .,Harcolunk a 
békéért! Megóvjuk a gyermekeket 
az új háború borzalmaitól, biztosít
juk jövőnket." Az indiai Szakszer
vezeti Tanács felhívta India asz
szonyait a gyermeknap megünneplé
sére és felszólította óket, hogy 
csatlakozzanak a Demokratikus Nők 
Világsúh•efségélzez. 

Do,r,;uzj népünk is 
szili a Nemzetközi 
megünneplésére. 

lelkesen ké
Oyerm"krap 

Propagandisták, dckorácinfelelösök 
f i g y e l e m ! 

A közületek, válallatok és üzemek 
�avartalan dekorációsanyag ellátására a 
Müvészeti Alkotások NV központi de• 
korációs- és zászlószaküzletet nyitott 
Budapest, V., Kossuth Lajos-u. 12. szám 
alatt. 

Telefon: 1 88-523, 189-497. 

(Stelián lr/oraru cikkének folytatása) 
alól felszabad ítani ,  s a szocial izmus 
diadalának dicsőséges zász laja a lá 
mozgósítani .  

A népi  demokratikus országok 
köz lekedési dolgozóinak épitőmun
kájukat még lendületesebben kel l 

folytatniok. Az „ötszázas" és a 
„százezres"-mozgalmat ál landóan 
szélesíleniök kel l, hazájukban a 
szocial izmus ép ítésének meggyorsí
tása érdekében meg kel l tanu lniok 
a lka lmazni a szovjet emberek óriási 
tapaszta latait. 

Az imperia l isták és szakadár 
ügynökeik minden mesterkedése 
el lenére szervezzük meg munkán
kat úgy, hogy minden egyes közle
kedési dolgozó, bárm.ely ország
ban is éljen, vi lágosan megért-;, . 
hogy ez a harc, melyet Nem7etJJ,, 1 
Szövetségünk folytat, neki életbe
vágó érdeke és hogy ebben az erős 
szervezetben a kenyérért és a béké-

ért folytatott harcában mindenkor 
védelemre, támogatásra és útmuta
tásra la Iá! .  

Növeljük tagjaink számát és 
szüntelenül lep lezzük le a londoni 
sárga internacionálé áruló szaka
dárjait, akik arra igyekeznek rá
venni a munkásokat, hogy szol
ga ian kövessék az imperial izmus 
háborút, vá lságot, munkanélkül isé
get és a dolgozó tömegek életkörül
ményeinek á l landó rosszabbodását 
hozó politikáját. 

Va lamennyi közlekedési dolgozó
nak konkrét harci cselekvésekre 
való mozgósításával· meghiusítjuk 
az angol-amerikai imperial isták, 
háborús provokátorok bűnös mes-
1erkedéseit, megvédjük a békét és a 
vi lág va lamennyi dolgozójának lét. 
érdekét. 

Elien a Szakszervezeti -Vi lágszö
vetség! 

, 
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A vasutasok munkájának középpontjába kell állítani 

az "500 kilon1éteres'' - mozgalmat 
rnondotta Horváth elvtárs, az Északi Fóm-.íhelyben tartott országos termelési értekezleten 

- ,. .. -

... 

lója a Vasutas Szakszervezet és 
szaó{szolgalat vezetöi. 

a gazd�!Ság fejlesztés[ ütemét és fej
lödését. 

- Ennek elérésére elsősorban a 
mo:udonyok kiha.sználMát kell meg
javitani - fo'.ytatta Horváth elv
tát's. A pártsz.ervczeteinknel< élen 
kell járni va1.unennyi szakszo!gá· 
la,ti ágbsn és minden va�ui..as do!
gozóM k - átfogó politikai fclvil:i
go.sitó munkáv .:.1 - meg kell ma· 
:;yarázni az ,,500 kilométeres'·-,noz
galom döntő je'.entöség&t. 

Az érte.kezletcn Gáspár Sándor 
elvtárs, a Va-uta:; Szakszervezet iö
litkár.a cclnökölt. E'.nöki megnyitó· 
jában üdvözölte a megjd•n'.eJ,et, 
majd a Szaks7..ervezeti Viiá�vet
ség budapesti tanácskozá.;ával kap
csolatos hatérozatokn,sk döntő fon· 
to ságiíról bcgélt. Felhívta a v�s· 
utas dolzozókat, hogy a hatalm"s 
Szovjetunió V.?zt[i'.e béketábor 
ügyéért, Pártunk és .;. Rákosi elv· 
tár.;; tanít,hának felh;•szná1ásával A szakszervezetnek mun�ája kö-
harco�an �zál'.janak síkra, hogy úppontjába kell álliiani :1:,; 
mel!akaditlycu.uk az imperitalL,ta .,::;oo-as·' mozgalmat és a maia 
uszílók háborús terveil. 1 onalán szervezni, támol?atni. 

Haru.súlyozta, ho::ry a magyar hogy minél szrlesebb mozgalommá 
va<,u a�sA.�nak milyen fontos szerep nőjjön ki. 

:A vasutunk szocialista átalakíUsát a Párt vezetésevel hajtjuk vóqre és •=en 
• területen Is fclhasznatJuk a hós s.:ovjet v;,sutasok µe:daJát e!; ú!mut.a. .. a� 
sát - mondotta Horvath elvtárs az „S00·as" Crtekezlelen. A képen b:ilrol 
Jobbra Naqy Piroska, ai: e[s6 nói moz donyíütó, mozdony·v"e;:et6je:ot t, Horvath 

Jálnos elvtárs, G áspár �6rldor- elvtárs. fén:tk.ír. 

jut a termelés !ronti:in 1 béke mPI(• Az „500 kilométeres''·mozgaiom tuvi-dl-sében és abban, hogy mi:od- (.1jdonkápp�n az őszi esúc-forgalom azokat a határoz;• tokr•. amc1y"'kPt 
e1ökészí�é.-,ét is jelenti. Ebb�n az a s·vbads.;íg. a ffü;getle,,sé:l", a világ esztendőben �z Ö'zi csúcsforg":t'.cm népein"k f�l!v.ab�dit-\�n. a béke o:yan feladalok elé állítja a va út meg\•édé-se na�y ügyéért. hoztak a doigozóit, amilyen fe'.adalok clött. a \'ég"reh:ijtóbi7ot..:ngi ülé::tn · a mag:\ ma_gynr ""��utasok még nem állot erejével se;1:ítse megvalósítani . t.ak. Az egyre fokozódó ipari tcrme-Gcispár e\·társ beszéde tovíibbi lés és a kiváló termé&kilá.ás<''.:, �or' n fe!hívta az értekezlet réSZl• amilyen még szintén nem \"Olt Ma· vevGit a_rra. hogy kri'._.káiu_kkal _es i;-yarorszá�on mea fo"Ják kövrtelni önkritika)ukkal se•f�sek elo az er- • ho"y � "  k�esifO�du:ó le=rít.<uk (Lnp:árla 11lá1t érkezett,) Május 

:!6·án :iz on,zt.g minden részéoöl 
ö,"7..együ1tek a vJ5ul ,sok. mcnt,•Zy 
500-an. hogy megbeszéljék a P;)r• 
tunk á11al elindítotl , .500 kilométe• 
res''-moz;-alom t"paszt.a!at.ail és 
azokat a fela:iato1<�t. ame1yek a 
mozgalom ki.zclesilésében, a hibák 

kiküszöbölésében h.írulnak a vczc' ö tekezlet �lkt>rét, hogy jól kiér:é• szük,;ég osetén és a gazdaságossá'.Z tényezőkre i:s a dol;ozókra. 1 
knlve a mou:alom ncdménycit {><s &zemelött t.;r,ásáva,l, a tavaly öszi A nagyj,·-e.n tóségü é,,'::,czl�:�n hi1J.1i�. mé.� hsthHó.•7hb·1n _n;ozdit• lcglö•ebb alá, 3.8 nap aVi. Ezt a mejelent Bebnls Laio:· elvlars, koz-

1
- sák f> ő a mo7galom k1sze1e•1fc, t-. a !cl:tdatot a , 2000 tonnás"- é.s az !eh�,- és po-taügvi min,�, .. cr, •:.!rhntó meglak�rítá<t. amel:yel ic• , .500 ki!.>m étercs'·-mozga'om tov;\bbPrieszo! Józ.•e! el"társ, köz le'.; dési 
l 

lt>nl 0\.cn,, mérté',oen iáruluntc fej l:?s7-lé•e és összekapcsolása n€1kül ,, llamtitkár. Cs�núd,i György elv- hnz,.:\ n€mzctgazd,1<.á'.l"unk M"seril· elérni úgyszólván lehctellemég• tars, az Allamvasutak vc-z.érigaz:;a• �:;dé! b�z. a szoci.a' izmus éDi'é•éhez. 

A szocialista építésben Pártunk vezetéséz,el. 
- Az öszi forgalom megkövet«-l i. 

hogy ö·szckapcsoljuk a ,-2000-es·• 
és az ,.500-a,r' irányvonatokat va· 
!amint II mcnetsebehég növt•'ését. 
Ez nem !cg kh fel3dat. Ezt a fel· 
adatot cs�kis a politikai oszt.ilyok, 
a i\ártszerveze;ek, a sz.akszcrv<·zet. 
" m ü,zakl vezelök é"i va'amcnnyi 
\'a' utas dolgozó együt!es munká.iá· 
val tudjuk megvalósí( Jni, melynek 
r"öfeltétclc a pol:tikai megyózés 
és tudatosító munk,1 . valamin( a 
műszaki felté'.e'.el< mrgtcremtcse. 

a Szovjetunió gazdag tapasztalatait /elhasználva, 
épiljük a szocializm ust 

Ezután Hon;áth János elvtárs, a 
Va�útpolJikai Q,ztály vezctöje tar
l{)tta mell" b·· sztdét. 

Szovjetunió ga,.d"g tapasz\ol�ta t 'I egy mo7.d_ony ne __ i,nc:1Jen át az. egyik 
telhaöználva, a Szovjetunió példf.1 1.;azg.cto,ag teru1etcrol a mas1,-ra, 
nyomán építjük a ,zociall7�m,sl . hogy tll"yik mozdony álmene, i te;;· 

A vasutunk szocialista átalnkit.i- ne kerúljon az egyik 1ütoház ú,�y-
sát a P árt �ezetüé\-el hajtjuk nevezete hatosuJl"Jrából_, •- más:kba, 
veerc és ,un a területen is fel- hogy egy mozdcnyr� m:"':'·�. ugy.in-
ha,znJ!juk a hös szovjet , a suta• a� a mozdon)vczetö kcru.Jon. . �ok példáját és útmutatisál. l.,. ', a jclens�g,k, mcgny.!\·anu-

Hort'álh clvlár,-; ezután rátért 
11u-}n-a e. konkrét k:ér-:ié-.ekrc. ame
lyek a moz,;alom to\·i\pbfej 1esztésé 

. � 

nek alapkérdése:l s amelyek eg,,,. 
aránt vonatkoznak a Párt, a sziak,o 
szervezet.[ és a szakmai funkcionár
riusokra. 

A Párt és Rákosi e!v1árs vezeté• 
2ével minden bizonnyal frontáttö• 
ré,t fogunk elérni a vasútnál is a 
t-el1nelékenység éli a sztahánovlllta 
mód.;ztrek bevezetése terén - fe
je=' e be a Párt és Rák.asi e1vtár:r 
'e'kes éljenzése közepette beszédét 
Horváth elvtárs. Le !ogjuk 
gyözni azokat a reakciós ,}w.(á.Tő;-/;
kct"', akik a régi normák h:l'lárán 
őrködnek és görcsösen ragaszkodna..; 
a régihez. A Szovjetunió vasutasai
nak példája nyomán náiunk is meg 
vann:ú már azok az élenjáró vas• 
utasok, akik bebizonyították saját 
munkájukkal ,  hogy kitúnöen lehet 
a mi  v:szonyalnkra is alkalmazni 
a SZ"\'jet módSL.erekct. Az UJ szo
cia lista munkamódszerek bevezetése 
új v-:1sutast, új-!ípusú embert tor· 
mál. Van:oak már ilye:o újtípU5ú 
emb�reink, akik a Párt vcz-etésév.el 
eJyre inkább kapcsolják be munka• 
társainkat a sztahánovista munka• 
módszerek alkllmnásáb�. Ez�k a 
ml bizlositékilinlc. arra, hogy sikere• 
! en fogjuk megoldani az elöltunk 
álló feladatokat. holl"y i.lk.eresen 
lo�juk átalakítani vasutunkat szo. 
c:i::lhta vasúttá. Elöre a Párt és 
Rcíko�i elvtárs vezetésével a szoci.a,. 
li• ta építés útján! 

Hon-átli elvtárs bes.�éde után Gás
pár elvtárs ismertette az ország� 
t.erme'.ési értekez!t•tne� küldött táv
iratokat. űdvözl6 táviratot küldött 
a MAV Hidlpílö NV, a MAV ÉSza:•i 
Főműhely, a Dunake.,zl Jánnúja
vil-0 NV, Szolnok állomás, a Kelen
földi O•zlálymérnökség, Pécs Fütó
ház, Pécs Forga!mi dolgozók, az 
Jstvántellci Já1müjavít.ó NV, a 
Dombóvárt Fűtöház, a Budapest 
Déli Fühóház. a Mis.kolci-, a Fe• 
rcnc·városl Fütöház, a Debreceni 
J6rműjavító NV, Kúlkápolna és Deb. 
reeen állomás, m�lyeket nagy lelke
�edés közb�n vetlek tudomásul az 
ér• e ·ezlet résztvevöi. 

Horválh elvlárs be•zéde e!cjén 
Yázolta a ntmzet közi helyzet�t. 
amelyet az crö\·iszonvok el:olódásJ 
jellemez a Szovjetunió \"<'zette ant1· 
impe,•;,1!1s• 'tábor jav,,ra. A 
Szovjetunió nemzetközi Tekinté!yec 
é'i súl:a öntö merlékben megnóvt!· 
ked. 

• l "lh • It:,t.k kcrél.kö!öl lt mozdönyok i:;.1;,_• E.mondl) ta Hort·o el\'l, rs azt !�. cfaságos kiha•,rá.ásának e'< .dá· hoóy milyen gyakorlati �e:hit ... �'Jt.� Jyozz.ák a mozd�yok é\:i 1:i��méka/:>0tt a n-ui3_:,·r v;b_t•Lis.sa:;- _.
3 ha,� terteljesítményéock növekedését. Az 

Hozzászólások 
- A háború u(á11i évek hebizo

n··íll)tták mondolta Hon;cíl/i 
eivt;\r3 hat:ilmas 1elkcsedéstöl kí
sfr\"<', - hogy a nemze'kÖTi polili· 
k!ib3n " Szovj:tun:ó né'.kül és eJle
nére nem !ehet dönteni. A sztálini 
b<faepolitlkának követk,·zményeké?• 
pen 

a dolfl"o7•\k tíz- fs százmillió i  
�r,állnnk hnrcba a háborús gyuj• 
tovtó, imperialista hatalmakkal 

szemben. 
A tovább'.!kb:in �rról be<zélt. hogv 
a n&oi dem'lkrdikus or.szágok az 
utóbbi t'SZlendÖ'o'n minden tCkin, 
1-ctben m�57,i!{.rdu 1tak a Szovje!
unió sc:;:U gével és biztos támaszai 
az lmperiafüt.1elten0s blokknak. 

Hangsú'.yozla Hor,.,cílh elviár<, 
hozy a népi demokratikus or,z:'l· 
�ok ertdménv<:lkc1, és mcgszilárdu· 
hisu:Cnt a Szovjetun:ó 5CS"itsé!ie meL 
lelt az crös kommuni�b pártok irú
nyítá-ának. vl'z-,tésfnek köszönhelik, 
majd rén:eteiben is ismert.-tle a 
n"mzelközl és belpolitik,i helyzetet• 

- A szocial;s'a épít é,bcn nem já
runk kilao<>0atlan u'akon foly
\;.tta Horváth elvtárs -. hanem a 

!11 mas . Szov_;c_ umo�o, a .  P_artup" cllcns�gnek nz az érdek,•, h r,Jy A táviratok ielolvasá•a után ·z.á
kezd�I?enyezesere .. �,� .  Punytti e v- minel é:esebb lcJyrn az ig'azg.1tú• mos hozzá. zólé:ts köve :-:�zctt . amc:ytár� kozv�tlen scg_1 ,se�cv0'l :n�s;"��e�: sá3'i, Iütöházi soyinizmu'i. m�rt ez ly(·l a dolgozók előbbre vitték a vczelt _ es . febr':;irban� mcgin�i.o , - akadályozzJ 'I mozgalmat. Az e!- mozgalom ugyét. , . :·5�0 kilométeres ·moz., ;l?mban. A!- lcnségnek trdrke. hogy mcgg:itolja Len!Jyrl .Tui:sef e \ tars sztnháno· 
1rany\-?;1aro� �evc�.e\es_énet. a koc,1- az ,.5oo-a· mo,,,.,,'.om" k'.s1.é!c,; d:,1 . v(�la . mozd.onyvezetö, _az �l� ,,500 for�ulok .  �'?�"cnlc"c:e'., . a Bz_lahá· hogy n,eg;;-átolja a szovjet sz!sh;· 1 k1.ometeres· -vonal tovabb!toia cl• 
"?'_1s�a _ui1ta5:>k ,l\Y-'l,0 1 lat1 fo,ha,z· novisfa munkamódszerek b"vczc• mondott'.1.  hogy nem tudtak votn,1 nalasanal . s alta:ab�n , 

a szoe!_al,�;a té�c:t. a ·zovjtt "a0utasok pél�ája ny?-
munk:werscny m,nd<n teru!elen Mindazok a htányo,!'á�ok. mán elindított mozgalmat ismert s1· 
éreztük a baráti Szovjetunió támo- ame'yek mcgmtt! ll t l<ozl�k e rövid kcrc'hez elvezetni. hat a Párt és a 
gatús:\t, idö alatt a;: ,.500 kl!omé,ere-;·'-moz- n:ikszen·ezet nem segitelte volna. 

Hon·áth t·lvtárs ezután rés1Je'ei· galomban, az ellenség malmára haf- Találkoztunk oi�-Jn  probl�-bcn ismeri.ette az „500 kilcmdcres'•. júk a vizrt. Eze:<:böl a hiányos-á· mákkal - mondotta többek között 
moz�alom eddigi eredményeit és gokbót táplt,l·-o,ik az el'ensé�. Lrn.?ycl elvtárs, -, amelyet nem 
kiemelt�. ht>!:y a fiatal moz'.:'alom Ezek mög;ött a hiányo•ságok möiö: t tudtunk mcaol::!ani ekkor 
teljesitménye révén az elmúlt nem véle;lenségek húzódn�k meg, 

0 ' 

három hónap alatt közel hár�m• hanem _ az el'enség keze. Vasútpolitik?.i Osztályunk se •it· 
milliót takarilottun� meg nem.:ct• A párlszervezeteinknck a szakszer· srl{H kfrtlik és támogatásuU.11 

ami 
10.261 
jelent. 

gazda,áf(unknak, vezetnek, dc a szakvonali vez•· jutottunk el oda, hogy mai rred-
mozdonynapokb.n kifejezve, töknek is döntő feladatuk, ho11y ménveinket felmutathatjuk s ame· mozdonynap megtakarítást leleplezzék az ellenséges mgnyil· lyek fényesen igazolják, hogy a vánulá,okat a dolgozók előtt é� - Az .,500 kilométeres•'-mozga

lomnak azért van különös je'.entö
sége, meri nemcsak egy szolgálati 
ágnak : -a fűtöháznak moz,alma. ha· 
nem az ös.�es n,akszolgá!atnak 
moz.a,tlma kell, hogy legyen. 

harcra moz!(ósitsák a dolgozók.ti magyar vasutassá g  jó úton hal,1<l 
az ellenség mesterkedései.cl és mceértetle Pártunk és Rákosi 

szemben. t'll'társ szavait. 
Eredményeinket és hiányosságain· Lengyrl elvtárs ezután i'>merte{lc kat mérlegelve, megáilapilhatjuk, 

A mozgalom hiányosságai 
hogy ismerjük azokat a tényezöket. 
amelyek nz ,,500 kilométcres''·moz
galom t ovábbfejlesztésénél és kiszé· 
lesítésénél dönlö befolyással bírnak, 

az „500-as mozga :om·' eredményeit 
és azt. hogyan vató,itoUák meg a 
mc>zg,1lom kiterje.,ztését. Beszámolt 
a hiányosságokról. Elmondotta , 
hogy kérték a Politikai Osztályt, 
hogy töröljék el az igazga tóságí 
határokat az.ért, hogy a mozga .• 
mat úgy tudják szélesíteni. mint a 
Szovjetunióban. 

Horváth elvtárs c�után rátért a 
mozgalom h:ányosságaira és bevc
zetöb<:n elmondot la, hogy a moz.'!a
lom egyik fő hiányoi;ság:, éppen ab• 
ban álJ, hogy li,nyc:;ébcn lekorlá•o
zódcH a vontatási szolgái2t moz
galmá\'Ú• A mühe'vek. a forgalmi. 
kereskedelmi szolgálat, a pályaf<'nn• 
tartás szereoe az ,.500 kilométeres•'. 
mozg,3lc:mb:i'n igen jclentös és nél
lr.ülözhetctlen. 

- A n1ásik hiányo5s�ga, ho�:v a 
vontntási S?.ak zo'gá!at, a mü0z3kl 
vezetők ntm i�m•rték fel a mozi:a
lom döntő, átütőerejű jclcntösé
gét és 

nem dol!(ozták ki a mozgalomban 
való résnétel műszaki feltételeit. 

Az ,,500-:is"-mozgalom tovább!cj
leszté ében hilJát köveltek cl cJyCs 
pártsze1 vezctcink es :zakszer\"c1eti 
csoportok. amelyek nem ro:ytatt:>k 
&u:les, minden vasúti dolgozóra ki· 

, 

t erjedö politikai felvilágosító 
kát 

_:_ Az „500-as'•-mozgalom másik 
hiányossága - mondotta a továb
biakban Horváth clvtár, -, hogy 
nem tudtuk kellöen ö'szekapcsolnl 
a „2000 tonnás''-mczga'.ommal. Nlgy 
jelentö;égc vzn annak. hogy össze
kapcsoljuk a két mozgalmat. ho'.sy 
úgy szervezzük meg a munkát, hogy 

mun. Mos az a fe!adatunk, hogy az ed•· 
dlgi utat - ainclyet három hónap 
:datt n1('�tettünk -, Pártunk \'eZC• 
tésével, a szovjet vasutasok péL 
<lája nyomán kiértékelve, mzghatá
ro7.zuk, mik a tennivalóink a 
jövöben. 

az ,,500-as•' \'Onatok túlslÍlyt 
vigyenek és ho!:[y a t(llsúl} os vo· 

A::: ,,500"-as mozgalom 
a::: ószi csúcsforgalom 
elókés:::ílését is jele11ti 

natok „500-asok" legyenek. Ezután Hon•áfh eh·társ eimon-
A ,.2000 tonnás"-mozSalom még dotta. hogy az ötéves terv egvre 
meg �cm köze' i tette azt a pontot , sikert'sebb megvJlósilá:;a, iparunk 
hogy már tovább nem lehet fej• fejlödése. a munkaverseny által 
le,zteni egyre növekvö termelés úgy az 

- Még egy hiányos,í,gról kell iparban, mint a mezögazdaságban 
beszélnünk mondotta -, ez az a-,t jelenti, hogv mind nag�•obb tel
igazgató•ág'i , fűtőházi és az úg"yne· adatokat kelt eW1lni a szállítás teríivezelt S"ép,ovinizmus. Az ,.500-as''- 'etén és n közlekedésnek nemefak 
mozg·alomn ak ip;en komoly akadályo-

1 
J épés( kell tartania az egyre nö

zója a,z a nézet és az a szokás, vekvó tcrmelés!el . hanem á!landóan 
amely abban jut kifejezésre, hogy meg kell elözníe. az. ipar és mező· 

Tólh III János elvtárs. Ko"suth
díjas sztahánovista mozdonyvezetö 
felszólalásáb�n hasonlóan beszámolt 
tapasztalatairól és h.1ngsúlyozl·J, 
hogy az eddig elért jó eredménye· 
ket a Párt ütmutatá•ának és a 
hös szovjet mozdonyvezetö, Pányin 
eh·t{irs tapantalatátadásának kö· 
szönhcli. 

Prieszol József elvtárs elismeré
sét !ejezte ki a 2000 t onnás r:s az 
500 kilométeres mozgalom részt· 
vevöinek, akik a vasút terü'ctén is 
bevezették a szocialista munkamód-

szereket és sorra megdöntötték • 
régi normákat. Vannak azoob1n 
még ma is régi normak. amelyeket 
meg kell dönteni s akadnak m.,g 
ellenségek, akik meg akarják aka• 
dályozni a mozgalom ki!ejlödését. 
Ezek el len haladék(alanu1 f-el kell 
venni a legkíméletlenebb harcot. 

Ezután Bebri1& Lajos elvlárs, 
közlekedésügyi miniszter szóhlt fel. 
Hangsúlyozh: az idei terméskilátá• 
sok olyan biztatóak, hogy 

ebben az esztendöben az ősznél 
jól'al korábban elkezdődik a vasút 

csúcsszállitási ideje. 

Már az áprilisi és májusi forgalom 
egyes napjain is tulhaL�dták a ta
valyi öszí csúcsforgalmat. A minisz. 
ter ezután vázolta a vasút hatai• 
mas szállítási feladatait. Bizonyosra 
vt'sszük - mondolta -, hogy az 
.. 500 klloméceres''·mozgalom lcifej. 
löjésével ezt a felada�ot is sikerrel 
oldjuk meg. 

Az értekezlet határozati javasla• 
tot fog1dott s l, amelyet lapunk má
sik helyén közlünk olvasóinkkal. 

Ezután került sor az „500 kllomé
tcrcs'··mo:aalom é!enjáróinak dísz• Oklevéllel törlénö kltünletérere ame
lyet a K. P. M. J. Vasút! Föo�ztály Háromszög Bizottsága nevé
ben Horváth elvtárs nyujtott át a 
mozga:omwn kitünt 30 kiváló dol• 
gozónak nagy ünneplés közben. 

Az értekezlet résztvevöi távira,ti. 
lag üdvözölték Rák11si elvtárrat a 
Szovjetunió hös v�sutasait és APTÖ 
elvtársat, a Szaktanács f61itkárát. 

Az értekezletet az Intemacíonál.6 hangjai zárták be. 
A vasutas dolgozók tanulmányoz

zák az országos értekezlet határo• 
zar'.á t é;; valósítsák meg, mélyítsék cl a mozgalmat s3ját munkaterüle
�kön. hogy hozzájáruljunk hazánk• 
ban a szocializmus mielőbbi fel
építéséhez. 

Elien forradalmi iliúsági _szövetségünk tanít6■estere, 
a magyar dalgaz6 iliúsig legjobb barátja, a mi drága Rákosi Mátyásankl 
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Mit tapas�lt�nk a SZOT határozata után Az „500-as' '  termelési értekezlet 
a MA V Eszaki Járműiavítóban határozata 

.. Az ,bers6g ott alszik el, ahol I b h 'J t h - · k. · nem lehat kritizálni ahol nem . an ang:su voz a, agy , • . • . onz edni Sziklai Nándor csoportvezető e há
rom dolgozó végzett munkájáról ki
adott utalványok egy részét 

Pártunk Központi Vezet6séqének Ja- , qyors és biztos SZál lltását Ezért vállal
nuár 21�t határozata_ szellemében meq• Juk, hoqy auqusztus hó 

0

1 •1q minden 
lehet a hlbAkat, baJ;,.,at szóv• 

1 
kell attól, M.C!..11 a munkánk a terme• 

tenni. A bels6 d�mokrácla meq- lés csökkenésével, va./l,.t/ a termelésre 

:r�:�:::sa� a
k

��.!:'c" a'tu6r':.t�l��= iráffl/Í(flf fif!t!elmünk . csökkenésével 
ellen és az éberség kérdései 1ár1on • A SZOT Jegutobbi határozata 
:l't.d összef07qnek, k61csönha- hasonlóan felhívta a fi1,velmünket az 

eltette a fiókjába és csak l 06 szá. 
ulékot számolt el. 

���!��zlei!.�Oek 
kl�i�•;�'!,",;'Ji ':;,�'!i,fi'i;.;: 2000 tonnás vonatot 500-as brlqádgép-

Juk, hoqy 1950 februárjától az 500 pel foqunk továbbitanl. Vál laljuk, hoqy 
km•es mozgalom megindulása óta évi-- �z 500 krr;.es és 2000 tonnás mozqalom 
tizedes technikai normákat dönttittUnk össz:el<apcsolásával az eddlql meqtakcl• 
meg és ötéves tervünk sikerét a ma- rltásol,al augusztus hó 1-iq 4 és félmii-

s an állnak eqymással 6s _ ellenö ze· d" t" f t . . maaávat a �ermeléssel is." r s on o on ossagara. A Yizsgálat kiderítette, hoirv Sziklai ?.,�k 
m���ltr.á!! 1 s��tét�;�n 

m�
1
1�:: 116 forinttal meqnövelJUk. 

tudalo:san nem számolta el a do'.go- q ített!lk. 2. Az 500 km-es mozaalomban való 
zók jogos, megdolgozott munkaidejét, A Párt irányitásával, a h6s szovjet részvétel müszakl feltételeit norma
mert arra számított, hogy a dolgozók vasutasok éienjáró munkamódszerei- haszonk i lomé�er alaoián 1 950 iúnlua 
köYetelésére a normások felemelik az nek alkalmazásával, a nálunk Járt ki- 1 -ia k itiolaozzuk. 

(Rákosi Matvás elvtárs február A J Jt kb t · • 'k  10-én mondott RözpontJ Vezetö- z � mu. napa an. a regge I ora . 
ségi beszámolójából .) ban vizsgalatot tartott a szakszerve-

Rák • • zet és a szakszolgálat a SZOT halároza. 
. . osl elV!áts !e�ruar _ 1 0-en a Ma- láva! kapcsolatban, hol!V felderítse a 
�a_r _D0!1�07:ok Part1a Kozponti Veze. föműhely hiánvosság:ait és felfedje a sein u esen mondott beszámolóiá- hibáJ..at. 

árakat. 
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Pa- 3. Az 500 km•es mozaalomban ielen-
A bizalmi-hálozat működése sem rlm':.s:k�;: ':, 

mu
;::t::erv!��:�rci,,,v

e
� lea mozdonvalnknak minteav ,25 száza-

kielég:í\ő. amit mi sem bizonyít job- r�ú� t:,r;:.:,e:�'! 1lroc:,�rit. módon Attl:lr- ��:d:�;�ln����- 4�
u

��:�!�:kát
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be!z�� 
Baj van a::s éberség höriil 

ban, hoirv a legutóbb megtartott ler- Megváltozott a vasutas dolqozók vl- vezzük az 500 k i lométeres mozqalomba, 
melési értekezleten a dolgozóknak szonya a mur,kához. E meQvaltozott vl- Az eqyénl és bri.;iádban versenYZ6k szá• 
csupán 20-30 százaléka volt jelen, szonvt Ulkrözik a 2000 tonnás és 500 mát politikai felvi láqosltó munkával 
slít a bizalmiak jártak élen az idő- ki lométeres mozqalomban e!ért eredmó,. 31 27 dolqozóról 5000 doiqozóra emeiJük. 

. A bizottsá1s május 15-én reg:g:eJ 6 
6ra 45 perckor az üzem kapu ján ke
resztül minden akadály, i lletve ellen
őrzés vairv ii:?azolla!ás nélkül jutott 
be a főműhelybe. Amikor az üzemi 
bizottságnál és a vállalat műszaki 
igazgatójánál felvetették az éberség 
hiányát, meglepő közönvössé1set tanu
gitotlak. A műszaki i1<azgató moso
Jyol!Va jegyezte meg, hogy 

1 miniszter elvtárs is k1sonlóan 
jutott be az üzembe. 

lellemző volt a főműhely dolgozóinak 
éberségére, hogy a bizottság egész na
pos ottléte alatt csak a délutáni órák
ban, egyetlenegy esetben igazoltatták 
őket, holott az egész üzemet bejárták 
és számtalan fe!l·ilágosítást szereztek. 

Az Ozemg:azdaságí Osztt: .,n nyil
vántartott utalványozott és eg:yezmé
nyes idő hányadosa nem a nyilvántar
tott lel jesítménvszázalékot adta, ha
nem eltérő százalékot, úg:yhogy azt 
lehetett hinni, hogy a do:gozó a 
megdo!g:ozolt munkánál ke\·esebb fiz�
tést kaphat. Csak az ellenőrző osz
tály és bérelszámoló adatai ig-azolták. 
hogy az üzemgazdasági Osztály ada
tai hibásak. 

A hibás adatok persze azt ered
ményezték, hogy az üzem átlagos 
teljesitményszázalékát is helytele-

niil adták meg. 
Fehéruári József eszterg-ályosról kide. 
rült, hogy az üzemi háromszög által 
róla felterjesztett Sztahánov-kérdőiv 
adatai helytelenek. A kérdöíven a ja
nuári te!jesítménvbérben végzett 
munkaideje 154 óra. a februári 242 
óra. 

A valóságban azonban januárban 
145 órát, februárban pedig csak 16  
órát dolgozott teljesítménybérben. 

A felaján lások és egyéni versenyzök 
nyilvántartásának vizsgálatánál pél 
dául feltűnt. hoirv a legnag:yobb osz
tálvban: a mozdonvszereldében, 600 
dol1<ozó közül mindössze 85 dolgozó 
tett e[!.qéni felaiánlást má jus l -re, 
vag-vis a dolgozók 14.2 százaléka. 

Ugyanakkor a Vil i /A eszterga-
műhely 132 dolgozója közül 122 tett 
felajánlást. tehát a dolg:ozók 92:4 

százaléka. MegállapíthatóYá vált te
hát, hog:y ahol az osztályvezetők iól 
viszonvultak a dolgozókhoz. ott a 
munkaversenv. a kezdeményezés és a 
szervezés eredménves munkát mutat 
fel. 

Az E!lenörzö Osztályon meykérdezte 
a bizottság Bódis Ferenc osztálvveze• 
tőt, hogv mi lyen !dők6zönként taria
nak ellenörzést. A felelet az volt, 
hogy csak konkrétum esetén tartanak 
e!lenörzésl. öntevékeny ellenörzést 
nem kezdeményeznek, bár ieladat
körükbe tartozik. 

Babi művezető nem fordít kellő 
g-ondot a dolgozók szerszámutánpót
Iására. 

A szlahánovistáknak javasolt do!-
gozók közül Lukács l�h:án. Kovács 

Sándor és Gula István esztergálva• 
soknak a kiküldött okleveleket nem 
adták át. Ne,·ezettek brigádban dal• 
e"oztak. a munkafázisokat felbodották 
és megosztották egymás között, azon.· 
ban az utalványon szereplő norma
árakat nem bontották fel. hanem 

a hónap végén megosztoztak. 

Ezenkívül Lukács esztergályos elszá
molt 19 óra olvan munkát, amit el 
sem végzett, illetve más csoport (Be• 
senvei-csoport) dolgozói végeztek el. 
A padjára jelzett munka nem is volt 
eh·égezhetö. 

elö!ti eJtávozásban. ::.?'o"z�a
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Bánhidi személvzeti osztályfőnök mult 9 hónao alatt több mint  6 mi lló  vontatási szakszolgálat dolqozól vállal-
április ha, í túlóra díja meg:haladta az f(!rint értékkel qyarapitotta népqazda- Juk, hoav a vonatklséróket, valamint a 
500 forintot. A vállalatvezető utasí- f.:'t1

u
�

l
•!!ia�!n����t v�:itt;s�;;,"���5,.,:;:!t mozdon,-vezetőket és füt6ket úqy ve

!otla, hogy a munkát úgy ossza be„ méq azt eredményezték, hogy meqnö· zénve' IUk. hoav azok eav állandó kom• 
hogv ilven na2Yössze1,!Ü túlóradíj a �:�:�:�� To:0�1):.}�1t a':1u::;;:�r"f:J'e1ó:. Dlex brigádot a lkossanak. a 

Az illetéktelen utalvány elszámolá
sában Lukácsi Gyula főtiszt és Veréb 

Ferenc művezetö is hibás, mert a 
munkautalvánvon nem jegyezték e'.ő 
a munka átvételét és befejezését. Fel
tehető, hol!V az utalványon a dolgozcí 
neve nem szerepelt, mert így vált �z 
lehetségessé, hogy il letéktelenhez ke
rüljön. 

jövőben ne fordu :hasson elő. sécrérzet. kiszélesedett a versenvmoz„ 5. A kereskedelmi szakszolQálat dof„ 
A hosszúlejára!ú versenyszerződé- galom, kia laku ioban van a mult elnyo- qozól vállal Juk, hoav mindazokkal a 

sekkel kapcsolatban megállapítható, �o
z�Ját' ;:;.'::U2[t „va;�!�sávE!o!j:;;�ió� száll itt.ató vállaiatol,kai. ame'veknek 

hogy az Északi Főműhelyben az álla- szerető szocial ista vasutas típusa. ;;�)0 
k
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�:I� lános szakszolizálat állal kiadott jár- Az eredmények mellett vannak hiá• Uk beszervezve lránvvonatokat kéoz6 

míija\'ítÓk eg:ymásközölli versenyén nyossáqol< is. Az 500 km•es mozgalom szerzödést kötünk auausztus hó 1 -ia. 
kívül semmit sem talált a bizottság:. �';,';in•cJs

k
��t;fs

áz;!'q:S�'t";Jf!s,;'i, r����';,� Válla l tuk. hoav a kirakó felet a fel
Az üzemen belül vándorzász�ó van Uqy iqazqatósáqi sovinizmussal. szer• adást követó eav Órán belül értesitliik. 
reridszeresilve. Jelenleg: a IV/A osz• vezési hibákka1. Vállalluk továbbá. hoav a darabárus 
tályon. de az osztályok közötl nincs Pártunk KözP<>nti Vezetöséae Januári vonato:< avors klszolaálására komplex 
mee a párosverseny kihívás. határozata értelmében lá�unk hozzá az briaádokat szervez!lnk. 

.4hilt esak olyan normát 
.fogadnak el, mellyel 

150 %-ot tudnak elérni 

A Vizs�fü_t tapas�ta'.at� azt m�tatta, �gbö�:fsé�et0H�;���"k 
h

�
b

�':,�kaf���i:. 6. A m11helvek dolqozól vállalluk, 
ho�,· a YO.t uzem1 b1zotlsag1 lllkar k-

,
· l•m

. 
megszllárdit

.
ásáért; a normalazJ. �oqy lármüveinket olyan minöséai 

váltása óta ja,·ulás mutatkozik. de tók, bércsalék ellen. Fokozottan tömő• munkával javitJuk ki, hoav minden la
méE? sok kiküszöbölni valója van az rtt,ük . a vasutas �otqozók�t .�ártunk, -vitá;oool kikerült mozdony alkalmassá 
Északi Járműjavító NV dolgozóinak. 1 �:i�rn�k�;tá;;q����dá��i1r;11u: 1,zt� váljll( az 500 km-es és a 2000 tonnás 

A főműhelyben három dolgozó, a 
XIV/A osztalyban néYszerint /\!aló, 

Kiss és Galambos géplakatosok csah 
o:yan normákat akarnak elfogadni, 
amelyekkel maximálisan 150 százalé
kot tudnak elérni. 

Használ ják fel az Eszaki Föműhelv s7._ovjet vasutasok, !' . szovJ�t néo iránt. ;c��:���;��I ��!�r��:2:::::r:,k��m::'�;á 
dolgozói munkájuk megjavitásánál Mmde>.ek meqvdlos11asa érdekében a 
Rákosi elvtárs tanítását. hasznosítsák , 

következőket határozzuk el: v6 jék �1inóseqi áruk továbbitására. 

a kritika-önkritika eszközé! és okul- l 1. Naqy e1eqysú lyú vonatok további- 7. A fo•galmi szakszolqáiat dolqozól 

jmk a sz_o_T határ�zatá�ó
.
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1uk meg1anlasa. a ,·1s�z2cle.sek, a h- 2000 tonnás mozqalmat az 500 km•es sítjs pot'ékat. mely lehetővé teszi a 
�eral i?-mus,. a. bércsalások leküzdése 

I 
mozqalommal összekapcsoljuk és igy tehervonatok sebess�Qének növelését és 

erdekeben ind1lott harcukban. blztosltjuk a népgazdaság termékeinek az állomásokon való áthal ,dását úl 

Munkánkban van javítanivaló éppen elég, 

megkeressük a h ibákat és ki is javítj 
Ön.kritika n<éll,ül nem lehelsége.\ 9 1�0 százalékot lrf. Igy nkorla becsapni M,kon, fali1áb!ákon kereszlül az eh liir

Párl, az osztály, a tömegek helyes ne- a munk:ísószlí1 lyl, a ,0,L!l\!alot é• sak minden ercdmcnyröl ludutu,ílv, 
velé,e - lanílja S:tálin elYlúr . m1111kástúr,ai1 . Töhbszöri csel<?keddéfrt vannak. Dc mé:g ma is kevé,l,t' , ai, 

Az önkritika szükségesebb. mini vál!a: ·i lunk kgye!mi bizolll,:íga ell,o- nak tuclutosít,a a hiún)ossúgok és czl 
rnlaha. Pártunk nagy feladalokal vái- csátotla. a hibúl sürgősen ki kell ja,·ilani. Ki
laH,  a me-lyeket r'<lk úgy oldhatunk Sokszor elöforcluli az a kísérlet, iaví[{isukat a következő k(ppen fogjuk 
meg, ha tisztán lá tjuk és tudjuk a hogy a mq;kapolt idöt (természetesen elvégezni : 
hibáinkat, - mon<lolla február 10-i bcc ·iill idiíröl ,·an szó) nem tudják ;).[inden egye műhelyben felill!Hju1' 
beszédföe,n Rákosi elvlárs. 200 sz:í,alékra teljcsílcni. pótidöl kér- a műheh·i foliujságot. a mibe rlvlár 

Munkánkat mindenkor. mindenül l  lek. Tehál így kíséTeliék meg a saink beírják észrnélclcikel. a 
Pártunk irányításával, ,·czetéséHI n;- normarsalúsl. Vagy pedig selejlk(sY.í- hhlnyo. �gokal és ezen kercsztiil ja
gezzük. l h,el j.gyckezlek nagyohb százalékot , íljuk meg a munkánkat Ez ma lelje, 

RÁKOSI ELYT!.RS FEBRt.; {R 10-I cl1rn i. mint ptid:\111 Swl>ri Gergely ,en ellaposodott s ezért az üzemi bi-
BESZÉDE NYO,\l.l.!S' f·•lüh·izsgúltnk kovács, a ki 10 forint pénzbünletést 1o l lság a felelös. Nem tuda l o  ito, ta a 
iizemi bizottságunk munkáját reszor- kapol l .  fuliujsá!( jel<"nlös,i;:él krllóki'-ppen. 

lonk&ot. Allalába.n üzemi bizoll úgu11k Rtikosi eh·t:írs beszéde után r l 'gy,zint{n nem tudalositotla n saji <í 

jó munkájitnak al:ipkö,e a bizalmi h iú rn·o,ságainknak felismerése mula( la jelenlli. i'gét sem. Ennek eredménye 
hálóza t kil-pítése és működése. Ezen meg · azt, hogy rossz voll a hizalmiak- a,.  hol(" például a korsisukrénv
a téren bizony sok hiányosságot ta- kal ,·aló fo,:lalkozás. Hozzál:í l lunk a m,íhelv dolgozóinak 60 százaléka fizel 

pasztallunk. Nem val l  meg a rend,ze . hihn kij:nílás-:,hoz. LC't'llrn/íriztiik a elő. 11 m be<rt'he a szellt'mi munka
res kapcsolat az üzemi bizottsá� és a hiz:r imbk munkiljúl s ezekben az mu- nil!u.11>kr6I. akiknek harminc sniza
bizalmiak közölt. Ezcnklviil hiznlmi talkozoll mei:. hogy n-incs meg a szo- lt'ka fize l  el6 valamelyik laprn. Ez l  

hálózatunk sem vall leljcs e�é,z n, ros kapr,olat a, ü,rmi bizol l ság és a O hiám·osságol tervszerűen. kellli frl

áll;indú vál lozá. ok mia l l ,  de ezenfelül hizn lmiak kö1öl1. Ernlán rendsurrs világosító munkával kívánjuk a jövö

mi sem i,s:yekezlünk azt kiegészlleni. res<1.0rlé-rtekezlelckel tartunk a bira!- hen megoldani. 

Ha ez Mányzik. adrn , ·an :  hre'1nyos n miak bernmísá,·al. Velük tárgvaljuk J\"E,1 GYAKOROLTt":-;K KELLŐ 
bizalm;-ak �unkája. Tchál nincs mPg me� a hiúm·ossúgokal ,  a híhrtk k ikii• El.LEXŐRZÉST, nem segítclliik kon
a kellő iránvílás, ellt>nórzé . Ilyen szöhölésél l-s azokn,ik módjit! F.re<l- krHnn. l anácsokkal. iránYm u la lá ,sal 
hiányoss-ágokkal jó munkát , �ezni mém· az. hogy a munkafegychniink aklíváinkat. Ma minden resszorlfrle
nem lehel. javnll .  a normacsalási kí,é1·lclek cs;ik - llls rendszeres érlekc,lelc l  tart. ezen 

ÉsneYelliik ezt a hiánvoss,,got nz  ken l,•k ,,, a p:írowersem·-mon:nlom krresz lii l  közösen hész�lik ál a felada 
iizemi bizollság reszorljai11ak mindrn mind szélesebb terj<'delemben fokozó- loka1. hoznak határozatot és eikn• 
egws vonalán hcliil. Péld:íul a s,lúlini dik. iírz ik.  hogv a hnlározalok hogvan 
miísrak ala l t  100 százal<'k állagte:je- ('7,E\11 R IZOTTS.I.GC'iK megtlir- l<'l lck Yégrehajlva. Ennc1' rreclmr'nvc-
sflménvt érlün,k e,! s az utána könl- gvnlln n pároS\·ersenv-moznlom ki- kén l  javul! meg a munk:ínk Rákosi 
kezö idökben c<ökken1 az  egyéni ver- <zé'r<itésH. amel,·hől megállapíloliuk. eh· lárs ht•s7édr óta. 
senY1ök � zflma- rgy!,zin tén c-sökkPn' ho��- a p:\Tos,·erseny-mozgnlmunk trl- Még ma is h Tba az illrmi bi1ott�á 
a lel icsí1ménvek száznléka. A m,ihe- jrsen ellnposodoll s ezt'rt elsősorban :;tokon helül. hogy egs--eg\· ress1.0rl 
h·ek közötti �·rrs-env hanYall<Shnn ,·an mi ,·agyunk a felel<'isek. E hiányosság kilúr�,·a lnsánál nem szólnak a, eh· 
Ezeknek a ,  oka mind � z  ,•o l l .  hM" frJ: meri-se u l :ín a mííhelyhiznl t s:í�i társak· konkri<!an hozzá a kérdések
a szr:llini műswk <>redml'nyei alapján 1 ;nd rokkal áthr<1é-lliik � rés1lelfel-::tdn- hez, npm tárj,1k fel resszorlokon helii' 
i\neli½!iillsrg mula tkozoll üzemi hirnl t • lokni .  termelt•si frlelllsiin·k 6sszehh' ia a hiíinYossál(okat nln11osnn. Rákosi 

ságnnkon hcliil. Rákosi elvtárs beszi·dr nz  r ;ító és flmnnk{i• Ji:ör-1. a mft- eh· lár- fehrnúr 1-0-i'n mnnclol l n :  ,Ili 

mnlalotl rri é-lesen ezekre a hiányos- hrh·hizo l l súgok ti tkárai. a birnlmiak húk ldküszöhölé-sél met1gvor•íl in é, 
�'lgokrrr. Azóta a minösé�1 n1nnka rs ír.v ö sze-i;; akUváink cselckvöf'n k i• 1neg,kClnn�·íti. ha holseYik önkril ikávn: 
s1.rm clőH fnrtásá,·nl t�rme]lsiink s1.:t - vC'c;;;zik rí'1.;zfikef a n:íroSTerc;;('ff\'-mnuw mngunk muta tunk r:í-0 

zal,'-kos aránya 1 /l"> száza!ékri',l · l :;o lom ki,,<'lcsí léséböl és tnda1osílás:\h,jJ. Ezen az ú loa halad,·a. Párlunk irú 
c:.záz:ilt�kra · enie!1kede-l( át'n.gnc.an Propn"nnrfa vonalon nem tuchtnsf- nvítá-;á,·al. Rákosi Plvt:\rs ú lmnln ! :1 � (1 
Ea,..-rni , -rrsen:yztiínk c;7rlma MO-röl fot tnk rh'qgP nz elért Prerim,�nvekrt. vftl és a m1!7!y szodal ir;.ta  S1n,·jetunió. 
1 400-r� sznnororlotl. \f(\gindult a mü- n hiá tn-nc;;c;;·í r,:oknt. ,cm hív iuk fr1 riz anna·k s1.eretrtt vezére. a magvar n{·p 
heh·ck közöl l i  verseny. o1,·tr.r,.•k fi�,·rlmé'I a h;h'ik k i iwíl" · nagv harátjn: Sz!:íliu elvtárs srRíl"'gé-

G{nkor<ivnetöi11k megindíioll:ik n s:írn. A ,·ersenvirod,\vnl Kor.,is La jos vel brr<;Ü1t'lrs<>n fog juk teljesileni a,o
r no OOO km-es mozi?a-lmn l .  melvnrk nropnannrl i s la  nem lartot!a n sroros kal n fefarlntoka t mor0<lék l a lanul. 
kerr tl'n bc-l iil tekínléh·es összr!lrt t:i kRpí'�alnfnt és mi is me"'f'!�rrltiink  nmekt·k az öttves tPn-ve1 a c;zocin lic:fn 
karítunk mr!'.{ n""'llZC'lJ.W.Zrla"á�unk �1ii "77:-tl. ho.in- �z erf"-ilmlnye,ket p.., lári:.n<l:dom épilfse. a békr meg\'l�d{·�e 
márn. J,«lrple11.iik a normnrsnrn•i kf- hii, ,, ,·o,,únnkal mi ludink és e, eloéq érd!'kéhen a M..I.YAl"T Anlobu,zközl•• 
s�rleleket. P?ldnnl flnrros Frnil hol(· '•· Ez :, rlnnlll hiha \'o'l a munk:ínk• kedési y1,· iizerni bizollság:\nnk akt í  
n[lr úgv kísér„1 1e  me!'.! a c,al:\<I. heg,· han.  !To�nn érjenek el  PIYl:Ír<a i11l; d,ra s rajtuk kPres,tiil dolgozóim 
Pr.r,.: ik munkflra no ��ázn,lfl;ot 'iz(lmolt iohh Pn•rln,,�1n"t. hof?van i:: n·íf� 'Ík „ hárulna-k 
el.' mrrl  turlla azt ho�Y 80 sr:\zal�kol h'-ínvoss:í•1nknl .  ha ne,;, tnrln•n•íl iuk? 
ki kell fi,zetni. míg a m:ísik rnunk{trn \fa múr ,11 nk1h·ákon, hangos bemon-

Kereszfe•I László 
�L\\"AUT-üb. ti tkár 

munkamódszerekkel biztositjuk. 
8. A forqalom, állomási. rendez6„ 

pályaudvari és vonatkísórci doloozók a 
vontatási dolaozókkal komplex-brlqádba 
tömörUIUnk a tolatómunka qyors és biz• 
tos elvéqvése érdekében. Minden szot
ciáfat meqkezdése elótt szocialista 
munkaverseny-szerzödést kötünk. 

9. A forqalmi szolqálat dolqozói Jú· 
lius hó 1 5-ia vá llaljuk, hoqv az 500 
km-es mozqaloinban az eddfol Qres aéP
mc:,ete-k számát olymódon csökkentJUk. 
hoqy állandóan szem elött tartjuk az 
500 km-es vonatok érkezését. Ehhez: 
mérten készitlük eló az induló vonatok 
inditását és ezzel biztosftJuk. hoav az 
500 km-es mozdonyok a forduló ál lomá
son öt óránál többet nam tartózkodhat-
nak. A forgalmi szolqálat dolgozói vál• 
lalJuk, hoav az 500 km-es vonatok3t 
percnyi késés nélkül fogadJuk és lndit
/uk. 

10 .  A pályafenntartási dolaozók vál• 
laljuk. hoqy a lassüjelel<et minimálisra 
csökkentjük. A pályafenntartási munká-
l<at auqusztus hó 1 •iQ naqymértékben 
befejezzük. 

Tudjuk Jól, ha munkankat összhan
aolJuk és mindenki a maqa területén 
maradéktalanul elvégzi a ráháruló fel
adatokat, akkor komoly eredményeket 
érhetünk ef. Több és jobb munkával a 
ttrmelés terén elért újabb eredmények• 
kel válaszolunl< ellenséQC!lnknck. A hi
bák feltárásával. az el!enséa kíméletlen 
leleplezésével harcolunl< határozataink 
maradéktcllan véqrehaitásáért. Mun
kánkban fo!-<ozott mértékben kell hasz
nálnunk Pártunk éles feqyverét a kri
tika és önl,rltikát, hoqy termelósUnket 
mcajavi�uk. Pár-tunkat meqorösttJük. 
Tud luk, hoqy ha:.:ánl< qazdasáai helvze-
ténck meqszHárdítá ával. az ellenséaes 
erők felszámolásával, a munkásosztálv 
nemz„tközi felszabadító h..1.rc:át, az eaész 
haladó embe�iséq békéért folyó k!lzdel
mét támoqatiuk. 

Mai értekezletünk határozatai már az 
6szi csúcsforqalom sikeres lebonyoH• 
tását készítik et6. Népaazdasáaunl-( fef
lédf-'se eredmenvel<ént a maqyc1r vasút 
eléitt soha nem ismert h;.,;talmas felada• 
tok állanak. A qyárakb:m. Uz�mekben a 
munl<aversenyel< köve�keztében eQvre 
több aru keszOI. a dolqozó para.::ztsáq 
ochadó munkája révén naavsze,rii ter
méscredményre sz.imi„h.itun!<. Mind az 
ioari. minr.:t a mezr'inazd3Sá"li tP.rménvek 
clsz�Hitása nar.vrészt a mi f�lar.fatunk. 
Ezért kel l kellól,éopen felkészUlni az 
C'c:.zi csúcsfore1alom sikeres lebonyoHt�
sára. 

Több teliesitménvünkkel, a munka,, 
fenvelem measzliárdltásáv�I luttatluk 
l-ifeiez4sre dobozc.iink els'!Z:án•sáoát a 
bél<e meqörzesére és h=-tártalan Sz9re• 
tetünket a vilánb""'ce őre a naov Szov. 
fo!t:n16 a békéért fotvó harc lánaesza 
vezetöie, a naav c:.�tálin és leofob'"' ma.-
qyar tanítvá.r,ya, Rrikosi elvtárs iránt. 

Et len�¼ oéldaképeink a h6s szovJet 
vasutasok! 

E l ienek sztahánovistálnk a szocialista 
vasút éoítöi! 

EJien qyözelme!nk szervezője a 
Qyar DolQOZÓk Pártja• 

Ma-

Éljen forrón szeretett vezérünk. Rá
kosi elvtárs! 

Eljen a hazánkat felszabadító naqy 
Szovfetunió! 

E:IJen népünk naqv l>arátla. a viláq
béke öre. a bö!cs Sztálin! 

Vesszenek az imperia l i sta háborús gyujtogatók és ügynökeik : 

a klerikális reakció, a kulákok - békénk, alkotómunkánk, dolgozó népünk esküdt el lenségei 1 
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A ,·a,utasok, haj<; ok, közúli köz
kkedé.,l a!kalmazollak, gépjármüvezc 
tök é szál l ílümunkások szakszenezc
tei május lö-án közös akthát rendez
tek. Ezen az ak Uván ré.sztveltek és 
felszólaltak s,okmánk vHágszöyelsé;;i 
tagozatának kül<lölljd "· . 

A dolgozók z,úfol,i ig mt>gtöltölték a 
fömúhely nagy kul túrle-rmél és fc. 
zült fr·.,')·elem közepl'lll• háll!gallák H-• 

gi" az ausztráliai, a francra, majd az 
olm;z hpvb�lok fel zolalásaiL 

Szakmánk világszövetségi küldöttei 
közös aktivíin szlimolt11k be dolt ozoik /Je{rzetéröl 

az Északi Járműjavítóban 
Az akli, il \"éyh Lajos el, tár , a 

Yu•uta,ok é-, Haj,l<ok Országos Szak
szt�rvl!zeténtk e1nüke nyitotta mrg, 
majd iidvözlö szarni után E. \'. E.Ili

ott elvhír á..;I fel . zólásra és tartolla 
111eg be,zámolnjúL 

Bevezető sza,·aiban elmondotta, hogy 
az au�zlráli�i l, újzélandi tengeré�zt•k 
é, dokkmunkások testvéri üdvözletét 
tolmácsolja. 

- :'.li liZ<•zcr mét-földuyirc élünk in
nen. - folylolla - a Csendes-Oceán 
deli r€ zé-n, dc mégi testvérei , aqyunk 
a ma;:var do!gnzó nlpnek a jobb ,:Jel
frt roi,-ó harcban . .\lag\·aronzág rei:i 
állam. ·..,_ mi or zágunk ·fia lai, ali" súz 
be éli1ek h nn fehfr cmherek. �Jéni. 
bos zú ewk óla cros, harcos szak
s,tenezeteink vannak. �13.ga a ten°c
rt z s1akszern-1el ;s é, .-,. �H m,g ka
p 'talista- eln�·om·ís alall élünk, míg az  
eh-tár�ak ;\[ag\'aro1 .  zúgon már a szo
cral',mu,t é-pillk.. 

A to,·ábbiakban El/iott elvtárs az 
au ztniliai do;Jgozók helnetéról zá
molt be. Elmondotta többek között, 
hogy a Kommunista Piírt és a szak
�zen·ezelck kommunista ,ezetöi na,::ty 
l.,efolyá l R) nkorolnak a ten�eré�zek
re. • tlokkmunkásokra, hányüswkra, 
va,munká ohra {: ,pitőmunkásokra. 
.\z ausztráliai korm:ínY törvb1yen kl
viil akar ja helyezni most a Párt m111-
d n tagját. �lo,t Yan a par!am<"nl 
eliitt az a tön énJia,rn,lot. amely a 
Púrl frloszlnli1,át és mind<'n ,-a�yom\
nak l'lkolwísát kő,·etcli é, amellyel 
meg aka.-j.ik tilluni, hogy kommunis
ták lak�zer\'r1.r1 j funkc:onáriu�ok le•
�- rnek. A Szoc '!demokrata Párt tá
mogatja ezt a ja,·a latot { í�· n{·hány 
he!Ml belül va!ósz!nüleg tönénnyé-
,.",lik. 

�lihoz per ze, hon, menértsiik a 
kr,rm6n,· ily�n e-'.jár,í ,·\t. - tudni kell 
:i:zt -. ho�y az. au,1.tr:··ai kormftny 
h 1ború ko;mány a, 1. ',· nz amerikai 
'mperiaiimlll enÍ;edelme e. zköze. 

E L L I O T T: 

,!telte a kormány. Dolgozóink azonban tömegharc jellege \'an. A rendőrség ál
n •m ültek fel a hazugságoknak fs landóan ké-zenl(-tben áll, a rohamrend-
80.000 szolg:llathan álló ,·amtas kfl örökel állig fel-fein·verezték.. Párizs
órán kt'fesztül leállitotla a munkát. han, Renneshen, 1Iarseillében, Bor-

\ kormánv kénvlekn Yoll 5 zllza- deauxhan, Rouanban. Kantesban. SI. 
léko. fiwtésemt>lt'�t cng<·clél "(',ni. E, Etienneben és több más Yó.ro;,ban lelt
azonban nem elé!;iti ki vasutasainkat. le1ws égre is sor került. Brcslbe.n pél
a ztrájk továbh lokozódik. dául egy fiatal Yasúti munká. t a 

A franci'll vasutasok bírnak szövet- r('ndör ég gyavan megölL Hatalma 
sfgiikben, mclyrn·k 2t0.000 tagja van. lHtakozó g) úlé el egybekötött napot 

• 'apról-napra erősödik az akció a rend ztek a bresli va.ulasok � 48 
munkáhelyeken a háborús elökészüle- órán keresztül teljesen zünelelteltéck 
t<"k e llen . A francia vasul.asok is jól a forgalmat. 
tudják, hogy a dic,öség'e" Szovjetuni(, Drouard elvtárs ezután a példák 
m,nd!'n mmzetközi lanác.skozáson kon- e1,e.z sorát hozta fel, amellyel azt b1-
kri'l javaslatokat terJeszlclt elő a béke zon)ította, hogy a harc semmit nem 
véd •lmé're, a feg)"·erkezé-s e. ökkenté- lankad � soh11l:>etn le. znek hajlandók 
sl-Te, az atombomba bctrltá,ára. A rohamrendorök je!enl.¾ében dolgozni. 
frnncm nsutasok azt •. nagyon jül A cherbourgi szaktársa'nk be zün-tudják, teli k a munkát és követe;tlk a rend-

• hatalmas Szovjetunl6, mint a or ég visszahh·ásál. Egy loursi kalauz 
b(kelábor ön, e elckedetelvel, megl!l'lladta, ho�y a vonalt.a! eli'lldul-
példamutntá�,hal, a békrtóbor JOn mi'lldaddi,;, mlg a rohamrendörök 
flén l!a!adva, tén�·lel(esen b�tillll je:en vannak. Ef!y SL Pierre des 
a vllé� dol ozólnak s:c:ízmllliól Corp,-i vonatvezető n<'m Yolt haj,andó 
közöli irényitó �zerepH a fiigl(rl- a vonallal elindulni mindaddig, míg a 
lenség, a zabadsaíg khhésa fel� •ndürstg el nem hain·ta a pályaud-

ve.Z1'1ő úton. ·art. Drouard eh·LAr töhb példát ho-
Az:t i j<il tudják a frn<1ci-a va. ula,ok. zoll fel Francioors,ág minden ré'szé
ho;;y a bátor Szovjet Had ere� h"1- hót arra, hogy hogyan küzdenek a Au"ízlráliában vun a világ lt.'gna- akarja. me:rtörn. a r mnuu „ 1 Pár- mi'l�ó kiton1ti:ínnk hf,�i álr]-()1.at(,"nl franci-:1 vacutasok a békeharcosokkal gyol,b \"-2 fcgyn·rg ára. A kapilalbla tol, ho Y tön(·nyl hoz frloszl-lla<.ra, zúzhatt{k ,,o<i a hill<-ri hadsereg �;o eg) ült a hadifelsurelf�ek szállílá,a el sajlü és r:idió naponla ontja mngálw'. - ,ú'.vo,nn t, «l. -\ hal dJ l Nm l<'• ha<lo ,tM,·,it b, e- aki ez t•l te 1,-11,.  lt'n. Elmondotta, hogy feldöntik a te-j · 1 • g lát \ r'k l a  l1•-' tor, nw·kkel felta:rtúzlatni. l'•,·an- 1 t k t k"d b'"k á k t é 

a ta >orus propa Mlt . n1e I a 1 - .:, 
:fn\ ho,�- ma ,rahsrlnn em�iit-JP.t i1< fe-' 1erau o a 1 ·1 o Ja · a.z gyu ·a � 

A haladást nem lehet a törvénny "I f e tart, zt tni 

· k k · f JI ál · \u ztról"át e nk "'""' 1,hct tön én1n I feo zlatni O 
él j " k  1 _, . l z 1111 · n ·nrJa e ,a,zn· n1 • . 1 

<?R\'\ikal { harcol r'.nak íügf!rllen f,. sz szor a ·  a 1a-u:anyai::o . a hola'mn. 10,jelun ·ú f 3 Kinai 8 munk6 ok polilikaJ {; . ,,a.d z n·e- cilki'rt. A Szm i t•in'ú n '-pei t!Trn"' jó - Ez az akció 1·.ak akkor fon • rpkózt5rsa :íg megttímarlá a c-l'lj:i - zete:t, m;n• abo0Y 11M11 1 hel t- é- • . 
- 1  · k ' k  I n,=kkel n=..;'.'ft ni a hlkHrl � 1 oln,lri hnlot •j:ínnk i soha el nC'm ,.,. term mondolla befejezésii l  hól. .\1 aniiolok au,7lra ,af ·atona :1 • .. .,.,.. múl,\ h111v11l aduznak, h(')ny vi<'7a• Drouflrd e,,·lár a do1,;ozók lelke éc f„i::, verekel akarn,tk a malitji né- had úgé-rt fo ·o harrot. É nem lehel nyerl i'k I"ranciaor zá• Wgg,elkn �ét lap. közlM-n -, amikor a kormánv k szabad,ágharc.inak lenré:,ére kii!- tönén)Pkkel me::,illitani a kap· a n• n ni •'' 1 íl. ,·i ,a•zerzi fii�gell n égf'l é önál!ú d,·n'. mu, r!:.Cn kiizd .mel e a hah<l.i t a - Ez "tl nem akarnak a franria poii<l1k:\t folytatva. a béketábor mell{· -\ Kommuni,tn P:írt <' a szak'1rrve- zorin!i:zmu frl,' v�•u•·�ok háhorút v·�e:ni a 1-rnvjrt- '1rt:ödik. Ez a korm,\ny, amelyfrt mi ,eti  wzetők az au ,lr,iltai munká•ol..nt Tc'/liutt ,.•, lár bö, ,te vk•n a zak- uni,í ,, a n épi cl mokr l:kus or 1.·Í"Ok h·irro:unk. •� napon mégi,<"s�k harrra szenezik ez,·k ell n a le-n rk 

m�i lngozatol.. koutcrenr új", .• ! ,: • ;'° -:-. . rolytntln f}torwrd r',·l:\r\ Le- ltln• fog jönni, mert olyan or•zágot, t'll:.;n A, au,1lri1 lini leng részek t, . 1 ••amo'oJ>1l. - E11 rt harcolnak ,•gv mint Franciaorszá", nem l<'hel a nép dokkmunkú ok h·írom é, óla reuds,r- hntármntárnl fo 1�•kozo". m•Jtl na I szórny(i, h\mnd,i háhorú ,,'ókés,iilelei akarata ell n, a nép n.Slkül korm:'1-rt>sen akn,lál\-ouák a hollnndok által zúrta  "arn· , .  hog� a Sz�k,z r,e• ti I e'len: F:h·Ur 'nk rz{rl fnko;z·ík a n1 0,nL Ezért kö,·rfe!nrk a franc:a ln<lontz áha ·kül,ti', l l hajókat i' ;n) \Tiig ziin t •� tm·ál,h ,·n'\ ön k, ho y fe�ynr••állltá ok t':r�n vívott harcu- va<ulasok demokralilus <'�ységl..or�ilik a, ;ndon 'zi.l, fii,:�etlemégi har-
a 11�1 1  m." SzO\ u• tunió. a h;\;r!,lb(')r kat {,, s,arn,ták m .". k!vttrl nélkiil a mányt. amrly hrkélrt kiizd. hogy col. A, auszlr,i l '  i len�rré-uk i' a, •· 

1 d ' k h'k<'horrnso!, f, l lm·asat az alom- haní!i kapr,olalokat Jé1e,it a hRtalmn ltj1.,�ktndi dokkmunk�"'ok mftr lin'f:l ürénd,. M';-!ít i!-gévcl ml��sza l!l i tc:nmi · l,omba. b fi:t."1 sfi r:. Szo,j1� •unió,·al é� a népi demokrá-Torntot i h01tnk. nwh· szeri'1t sem 111 11d1,.. néJ)(l a f, ' <'mló1 a nyom'lr- - A , nsula,ok eHc:t hiinlcltél- me� ct/Jl,ka!. kalr.nat .  ' m Jen, ,crt nem küluPll k li" { a k· pil.al ' la ki••íkmaf\., ol�s ·• ná!unk hoc ílollAk el ál',isukhót, Stcfnno chlár . ar oh , kö,lekNI<'- i ::- 1a•  íj földr� a, e lená o nép; hnil ' 
l 

l • 1 . 1 pét I d Iá ncrt r, zt, cll •k a I ktBkcióbnn.  \ 1 dolgoz,ik t'tl<ár" ál fr' z,íl · ua rcg llen. " Y n ' i:: 
m
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11 

""" 
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' ' ZU\Cl g titkár it !,irü ú elé ól' "tják. Drouurd e1,-t-írs u�in. Be,,Mfücn el-Al au ztru' 1 kornuÍln ha Úb,�· íu·"t::r f n, r • boldot;c1\ teg)"él. de u.rm tór"k nP; di)lgo1.ú1 1kal, hanrn1 mondotta, mi1)·c-n naR,.. örf'm s,A-
.l lj PHO�V S E  D R O lí  II D :  

A francia vasutasok 
megalkuvás nélkül harcolnak 

Elliofl elv,úr nagy lap,okksl foga
dott 1 ,zécle ul:111 \ ,piton e /lruu11r<l 
e , ttr�1 a Fruncia. \ .  uta ... Szak,zrr, "· 
1 li SzÖH'''  fol kúra wlt a, ;1kti'1 
több zúz n-sz, , n,jchez. 

'ilfh kun lke1mt:1\) {1 a dolgozók ,·a1-
la,rn h{1 rllja á t. 

A frai ia , a,ul:l ok f,gy .,nél n m 
kl"ruli e' t.'Z a pol ka l ke1ntn)t'll 
harco:nak hérJa,·ila,érl� a'lne!y jt!kn
l,·g az 1U •. ,, i ht r ;,., ,d,a!ékánuk Dro1mrd t·l 1,1r, hr\7.«h• clcjht :,. l eI.cl m g. Ezfrt szlrúJknltak munkú,ntl'rl tle a mar hn' i'zál \  l ranc l'H i;i;; tar aink mull é1 nmemherébcn ,, n ·omorú,á!!f)S h�hzt:lé-l t, b. fC'jtellt't ez í, ld,ru.1rjal nn.. .\ kormán�· é. a h;,!l) az or" zái: m 'nden l'röfo.-r:1.at 1 :. , ·. e. r. , ez röi t ftmad:í,ra ha,znál• , · iuami g armnti húhorú <' t>l;Y ' ;. lák fd é, 111l ál 1 l '1 1aik, ho;;:y n ,drójk 

l'gháború g� armuh doki' zü'.elci m • po tíl,ul j,ll<'gíi ,-olt. \ ,znkadárok a 
ríllk k• .. ,\ korm.un t•nnck, a� .\nu•r1- moz�"almunk letiir ' t"re n,t hín•,zlel
kút ki,zolgátt, polilikanal. minden gy :1 - lt'.k, hogy !,cTCmd, i kfri',ünket trlje-

mé„ inkúhb ,zoro�ahhra fü1ik knp• m11kr·ty hogy a burlap,.,n ,·ilt \g..,rövel• 
r olataikal a B kc é Szabad,ág l lar- • • ·i tnmír knz!t, khelöv{- lrlt•, 
co(,_•tl Bizott. �iiz�l\·W. ho,,,· mr-gl:H11�3lha�,:ík a �1.0-

\1 nl" iúnak ma már a fel!, ver- r• ri " !a táhor fialal hsjl:i,át: a . fogyar 
a had :rnyagszá!'tlá ok ellen ·irányuló . ·tpköztársa,á::;ot. 

S TE FÁ �'\'O:  

Sem a lelkiismeret tcrrorizálásával, 
sem a kegyetlen rendőri bántalmazással 

ne1n lehet clnJ·omni az olasz munkásosztály t 
- Dioöséy n S:ovjet Hod,errynrk I rnlma ;pari knparilá íl nelTI . ha. m�••: 

-. folyto lt,1 �tefnno eh I.iir< a doli:o,i,k Ják k� k "' s1erp1hen{ r_e ltC'hk
_- . Reg1 

sziinni nem okaró é:Ijrmik<' köz pette, kere kNh•.�1 k pc,olalaÍ'I Ro,manuhal, 
amikor a munkihok ft� .. 'illva hcl\eik �la�ynroNza�!Zal, L<'n�ye,or zággal 
r<'H iit m1·, tnp"al kő ,öntötték a ha- m g. kC'llell szakltania • . Ezekne� az 
talmn.. Szovj('tuni-<'it �s a mngvnr n(p or�1n�okn_ak. zer�zón1g�epekel, �SJ:<n�efet 
naµy har:Hjút. S:tálinl -, mert fel- adoll d cs c,erel?c �uzal, zolds,,::el, 
,:111,mlítf>tln /1/nyr,nronzágof a náci dohányt, cellulózet, fal é;, állatokat 
fr. ·,:rn rnl>lrík urnlmn nlól. F. frl.•:a- kapott. 
barlitrís tette lehrtővé, hogy hn/11/mns - .\z ol-a , dol/lOZ k nem ,·i,,eliJ.. el .•:nciáli., ,ífrr/,,J,-ulri.• menjrn véghe. lllloenül ezeket a ,frPlm kel. llallgal111 /rhetöué tette a földreformot, a: i,-,,,r és dnlgozni. szcnw•dn é, hallgatni, -<íllflmositását, vnlnmint a gn:clflstiyi, ez a,z idó már Joejárt -, hang,úl)"ozla politikai és erJ.,jlcsi újjás:űletést. 

Sfrfnno J.>!vt:ir ezután az ola z el
lrn:11]:\,i mo,�alom ragyogó törtf-netft 
i mPrlclle, mrlnl ,-frükkel iTtak a 
munká ok a • tört fn.-lem kö"' ""be. 
lfangozlaltn, hog)· hiúba aka,rják a 
kiH!'üldi imperm'.hl:ík és az e:r, h:1,i 
erök mt•�akadáh orni a munká. os,lftly 
gvfüelmét, mert· cm a l<>'ki '  meré• 
lrrroriní'á-.:h ai.  'löf"m az álla t ia\an ke-
1!'·,,tlen renullri terrorraL nem khet el
") omni az ol�sz munká osztályt. 

A, ola z ,Lolgozók - folylalla -, 
szi'árchn álln,rk lábukon é bámulato 
lendiildkl, s,cnH<lé!lvel kiizdenrk 
,u.prúL-napra, óráról-órÁra. pil!anatról
J1Íllanatra az angol-amerikai reakci,í 
l a, öt k srnlg:1ló ola z hikáj-kor
m:in)· cllen. Ol�an kipróbált, hii eh·
t:\r ak ,,•zetik a harcot, mint Tngliatti, 
Di \'ittorio. I„onyo, .Venni {: má\ok:. 

- A !?""'" ágai válsáti. mely pf. 
,ira,,tja valamennyi kapilali la ors2ú
got egyre súc�·o•hodó l.-rheh·el, telj 
c,ödr.- ilé-lle az am<>rikamk különbözó 
tcrvciil. 

Stefano ehiárs - az olaszok számára 
é ez az idő nem tér �'issza soba 
többé. 

- Az olasz dolgozók végletekig véc
dik azokat a demokratikus szabadság
jogokat, amel,yrkérl _Pddig is oly 1:'"!lY 
áldozalot hoztah.. V, tl1k a munkahoz 
való jogot, harcolnak az emberibb 
bérrcndszererL 

- A szegénypara zlsá� föl<l,foSl.aló 
mozgalma, a vas.isok sra�fogla,!sa,, a 
l� ti!e ek, va�ul.asok, kozull kozleke
dé i dolgozók, vegyipari dolgozók, 
bánvászok. lengeri:szck, kikötómun-
kásÖk szlrájkmozgalmai mindmeg. 
annyi bizonyíti,k arra, hogy az 
olasz munká osztályt nem lehel 
mentörni. E harcok folyamán csak.
ne� mindí" munkásvér fn!yik a kor
mán,· dühös, elke eredell és aljas el
lentflmadása következtéhen. 

- Ez a harc olaszországban sem 
választható el a btkéérl folyó harctól 
- folytatta Stcfano elvtárs ruigy ér
deklődés mellett. - Az Amer,kai 
Egyesüll Államok elölt két út áll-. ter
veine);. kudarcát IYa: vagy tovább 
erölleli az eddigi ,·onalal, ,·as · ússza. 
kozik. A kapital' la világ régi e. zköze 
a háború. Féle: met é. szcnvedé•I zú
dítottak az emberi � és a hosszú 
�, nemzeti üs,áhok •zcllem�l éleszl
geltlk a népek között. Ez a kapita
!Lsta világ ,-á)ságainak megoldására 
mindig srivesehhen vett igénybe katon:;1i 
es,közökel, mintsem hol,')" egy gvu
mírksözó társadalmi rendet engerlclt 
volna gylízedelmeskedni. Dc a nemzet
közi prolelanálus (ber. Ezredévek hó; 
borúinak története, zázndok kél ége1 
ulón ma már mm lehet· elködösítrnl 
annak a veszéh·nek i,gui rugllit, 
nmrl�·be az emberi,�et az imperiali�
mus erői szeretnék beh-kényszerítem. 

- Bennünket n<'m a remény, hanem 
az erö, a biztonsiig vezet. A nemzet
közi proletarMtusl n ha'ndó párlok és 
a halndó <wk•zennete§< ..-ezclik. E, a 
prolel.áúátus meg fogja nkndályozni a 
háborúi és meg fogja nyerni a békét. 
Ez az út  ,-ezet at e!{ész emberi•ég fel
emc-lked?séhez. :\lin,l!'n do!gozó, aki 
e1.irt a na1-,.'1y-.szrríí ügyért, - a bike 
ügnfrt - harcol. mely eg)hen a jó
lét. és szeretet forrása. me0mentö je 

.-rmrkeinknek, ,·árosoknnk, mMeu
nioknak, megmrntöie az emheri éi;mek 
az atomfegyver puszlit.1 aival szcmh„n. 

- �!mden dolgozó azonban híve an
nak a háborúnak, m,•1'· n rákbetegsfg, 
a tulwrkulózi,. az álomkór ellen fo. 
lyik. �lrghóditn-ni a ll"malája <ziklá!t, 
meg, ál!oz:tatni a fol) mok folyásat, 
hogy lermfkrnnyt\ te� uk a puszta<á
}'lokal. mrnl ahogy ozl a hatalma 
Szo\"jehmH>han tesz'k az alont felhasz
nAlás;\, a4 el:) i<l jülei::. biztosítani a 
!61,b munkát, nas:y ohh jólé1el. mai:u
sabb élets,inYonn!at, bizto ilani a ke
nYerel az öreg�kn-ek. a gnrmekeknf'k, 
hn ili'·kol a rokkantnknal· ! 

.'itefano eh tár, ,·égiil a dol"ozi\k 
lelkes tapsnitól k' én·e 87.l a kh·án<á-
1'(<>1 fejezte ki, hoizv m · ;:i na;::vohh sk•
r,kel, mé:;: naj!vohh _i6liétet (r icnek el 
a m,u;i,·ar dol;ro,ók hn°Y �lag\ar
ors,:\� · tovább fe;Jó<ljön és -,. ,·:Já�szo
ciaUzmus vé<lr-'me ,t pt'Tlára <".�Yt• 
•10::yohb ,•rlll képú ' fen. 

A kiilföldi küldö!tek hlékes besz/J
molóin ulán Hos. ·11 János e'.vtár . a 
Kfüll'-kedé. i Alknlmarnttak Szakszet
veutén k dol"ozója, la,., . lik ósné 
eh·társnö, a F\'K\" Szá,·a-üzemlnck 
dolgozója é C,ikó Ba lint ehtárs g�
jármü,ezetó szóltak hozzá a bt- zá
mo'úhoz. Kérdéseikre, amelyek fökéut 
a do[gozók lwlyzl'tén•l é, hart"a i,nl  
fiiggölt össze, Elliort, Drow,rd és .Ste
fano eLvlársak adlák me� a válnszl. 

A ,·ó.lnszadás ut:ín Végh eh-társ 
mondott kös7.iinetrl a külföldi deleglt
lu. oknak értéke. beszámolójukt<rt, 
majd az lnternadonál;\ hangjai mellett 
véget.ért a fömühelyr aktíva. 

Aloilon5e Dro!Jnrd. a francia • vasutas sza'1szervezet fótlUo.ára a franc1a vasu a
aok harcáról beszél az tszaki JármüJav1to NV-ben rendezett aktíván. Mel lette 

a Monqol Népköztársasáq küldötte 
- Ohi'>Zország e�ike azoknak az 

államoknak a sok közül, melyn.ek ha-
Stefano elvtárs, az olasx vasutasok szakszervezetének tftlcára Ismerteti az olasz dolqozók helyzet6t • marshalllzilt Otaszorszáqban. Mellette Job'>ról a tolmica Llu-Shln '5 Tsou-Tsou elvtársaknak roaqyarázza Stefano beszéd6t 

Tesi 
, . .. 

er1 11, Tc,zlet dolgozó és tanuló ifjúságunk példaképének9 

a hős lenini-sztálini Komszomolnak! , 
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��· Jé�i�: Menietek azon az úton tovább amel11eta r ,avle,,,••n•o'm,••*nt muvezelok, a Sza l 1 1tas1 .  K.ozlekedcs1 11 'I' 'I I' J.,, I' &u, .. , Hll!II' 
!cm melleit -, összefogni és erősí
teni a béke táborát, melynek élén a 
lrn t<!lmas Si>:ovjett1nió viszi a hHr
coL Ehbez a ltgyő;,;hetetlcn ti1bor
hoz tartoznak a í:!t·pi demokratikus 
á llamok is, akik már a szocial izmus 
útj{1ra léptek. Ehhez tartozik a ha
talmas kínai nép, amely lerázta ma
gáról az imperia l isták láncait és 
ugyancsak a szocial izmus útjára 
lépett. Ehhez a táborhoz tartoznak 
a kapitalista államok kommunistái 
és azok az emberek, akik a szocia
lizmust építő országokkal együtt a 
békéért, az igazságért harcolnak. 

;!��;��t�i
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��f:�: 'és példáját követve építsétek lel a szocializmust" szal lo nagytermeben a Szakszerve-
zeti Világszövetség budapesti ülése - mondotta Dimitri j Monyin elvtárs a sztahánovista közle kedési dolgozók össze·1övetelén küldötteinek és a magyar sztahá-
novista szál l itóipari dolgozók tiszteletére összejövetelt rendezett. 

Az összejövetelen Földuári Ala
dár elvtárs, a Közlekedési Alkalma
zottak Szakszervezetének iőtitkára 
a megh ívott nagyszámú külföldi és 
szlahánovisla vendég jelenlétében 
beszédet mondott. 

Földvári elvtárs, a Szakszerve
zeti _Vi l ágszövetség szakmai tago
zatai nemzetközi szövetségeinek bu
dapesti tanácskozásával kapcsolat
ban . történelmi visszapil lantást 
nyu)to�t a szakmai szövetségek, kü
lonoskeppen szakmánk szövetségé
nek mu�k�jár�l. Hangoztatta, hogy 
a munkasaru lok, a kapital ista bé
rencek mesterkedései ellenére is ha
talmasan megnövekedett a Szak
szervezeti Világszövetség, mert 
n�mcsak, hogy nem s ikerült az egy
seget megbontani ,  de sokkal erő
sebb és egységesebb, mint valaha 
yolt. 

- Megállapítható - mondotta a 
továbbiakban -, hogy abban a 
harcban ,  amelyet a szakmai szövet
ségek a Szakszervezeti Vi lágszövet
ség keretén belül a nemzetközi pro
letárszol idarítás jegyében folytatnak 
a békéért, a népek szabadságáért 
és kizsákmányolása el len, - szak
mánk nemzetközi szövetsége is je
lentősen kivette a részét. Szövetsé
günk a Szovjetunió vezette béketá
bor oldalán, a kommunista pártok 
vezetésével viszik a harcot és dol
gozóink megtagadják az amerikai 
fegyverek ki - és berakását, szá l l í
tását. 

Földvári elvtárs beszéde további 
során ismerlelle a szabadságra 
törő, az  imperial isták e l len küzdü 
népek forradalmi harcait . Kiemelte', 
hogy a \'i lág népei előtt ott á l lnak 
a Szovjetunió nagy eredményei, 
ahol nincs \'álság, nem fenyeget 
munkanélkül iség, mini az imperia
l ista országokban. l\ incs nyomor, 
hanem jólét van. mert a Szovjet
unióban végleg felszámolták az em
bernek ember állal  való kizsákmá
nyolását. De clőfüink á l l  a dicsősé
ges Szovjetunió által felszabadított. 
szocial izmust ép itő nép i demokrá
ciák eredménye is me1vek a Szov
jetunió segíts

.
égév�l, a ·szovjet ta 

pasztalatokra és segítségre támasz
kodva, hatalmasan megerősödtek és 
megindu ltak a szocial izmus meg
valósítása felé. 

A továbbiakban arról beszélt, 
hogy Pártunk, Rákosi elvtárs veztlé
sével mi lyen eredményeket értünk 
el , majd vázolta a megjelentek 
többszöri ütemes tapsa közepette, 
hogy mi lyen hata lm as �egítségben, 
támogatásban részesített és része
sít bennünket a Szovjetunió és a 
nagy Sztálin. 

Beszéde végén arra kérte a nyu
gati á l lamok delegáltjait, hogy visz
szátérve hazájukba, küzdjenek to
vább sziklaszi lárdan az imperial is
ták által felidézett háborús veszé ly  
cl len ,  töretlen hittel a végső győze
lemért. A Szovjetunió és a népi de
mokratikus országok közel ezer
mi l l iós tábora mel lettük van. 

Földt•ári elvtárs után Alphonse 
Drouard elvtárs köszönte meg a 
sz íves és baráti fogadtatást és han
goztatta, hogy elmondják a delegá
ció tagja i  Franciaországban nem
csak az  érzelmi tapaszta latokat, 
hanem azokat a pozitív eredménye
ket is, amelyeket a termelés terüle
tén értek el. 

Beszéde további során kiemelte, 
hogy az a hála. amel lyel a magyar 
dolgozó nép is gondol a SzovJcl
uríióra, olyan hála, amelyet a S;;.,,v. 
jetunió meg ís érdemel. A hatalmas 
Szovjetunió megmutatta, hogyan 
tudnak építeni, dolgozni, biztosítani 
a munkát, az  öregeknek a gondt�
lan  öregséget, a betegeknek a gyo
gyul ást és a p ihenést és azt, hogy 
az emberek gondtalanul élnek. 

- Mi, ezekre az eredményekre 
támaszkodunk és harcunkat még
inkább edzi a kapital izmus erői el-

len - folytatta, majd így fejezte 
bP -, meg vagyunk győződve arról, 
hogy Thorez, Togliatti. Di Vittorio 
és a többi országok kommunista 
vezetőivel, szakszen·ezeti vezetőivel 
el fogjuk érni azokat az eredmé
nyeket, amelyeket a dolgozó ma
gyar nép ért el és el fogjuk crm 
azt, hogy mi is  szabadon építhetjük 
a szocial izmust. 

Alphonse Drouard elvtárs nagy 
tapssal fogadott beszéde után E. V. 
Elliot elvtárs az ausztrál iai  dokk
nwnkásoK és hajósok szövetségének 
dolgozói nevében emelkedett szólás
ra. Elmondotta többek között, hogy 

onnan is harcos üzenetét küldi, 
amely így szól: 

Ha a hajósok, dokk.munkások 
és száll ítómunkások együtte
sen fognak harcolni a békéért, 
akkor nem lehet háborút csi• 
nálni. �s mi, harcolunk a bé· 
kéért. Ugyanazon az úton me• 
gyünk, amelyen a Szovjetunió 

vezet bennünket, 
ugyanazon az uton, amelyen a népi 
demokráciák menetelnek és amely 
úton együtt menetelnek ve!íik a ha 
jó�ok, a kikötő- és  szá l lítómunk;í
sok az egész vi lágon. 

ra, a vendégek lelkes tapsa közben. 
Mo11yin elvtárs bevezető szavaiva l 

köszönetet mondott a meleg fogad
tatásért és a'l.ért a szeretetért, nagy 
barátságért, amely a magyar dolgo
zókat füzi a nagy szovjet néphez. 

Monyin elvtárs részleteiben is is
mertette a \"i lágszövetsé� �zakmai 
tagozata ülésének eredményl's mun 
káját. Hangsúlyozta. hogy ebben 11 

tarnícskozásban ré5ztvetlek kom
muni<ták, szocia l isták, pilr ltagok é;: 
pártonkívül iek. Mindegyiket az az 
egy érzés fíítötte, hogy munkájuk
kal hozzájáruljanak ahhoz, hogy aL 
amerikai imperial : sták egy har-

- A tanácskozás igazi cselekedet 
volt, amelyből l áthatták az imperiaa 
listák, hogy mennyire összetartanak 
és összefognak a vi lág dolgozói a 
háború ellen. 

Monyin elvtárs ezután a tanács
kozás eredményét foglalta össz!' a 
határozattal kapcsolatban, majd így 
folytatta: 

- Mi örülünk. mert l átjuk azt, 
hogy el fogadtátok a mi péli:lánkat 
és ennek a példának nyomán PPÍ* 
titek a szocia l izmust. 

Menjetek azon az úton tovább, 

amelyet a Szovjetunió mutat 

és példáját követve, építsétek 

fel a szocializmust! 

Éljen, virágozzék és erősödjék a 
szovjet-magyar barátság! f:ljen iis 
virágozzék az örök szovjet-magyar 
barátság! Élje11 nagy vezéretek, 
Rákosi elvtárs. aki a magyar mun
kásosztály harcát vezeti! Eljen a 
rna�yar nép igazi barátja, a Szov
jetunió és annak nagy vezére, 
Sztálin! - fejezte be hatalmas lel
kesedés, ütemes tapsok és Sztálin, 

Rúkosi elvtársak éltetése közben be
szédét Dimitrij Monyin elvtárs. 

- Neki.lnk egy célunk van - mondoUa Dimftrii Monvln elvt.irs. a moszkvai .. Tru cl"' szerkesztője - összefoQnl és e"'"ÖSi• 
teni a béke táborát. Ennek .l hata lm-as bé�<c�ábornal< é!én a leqyőz;het.e�lcn Szo vje!unió viszi a harcot. A képen balról 
jobbra: Gáspar S.lndor elvtárs. a Vasutas Szakszervezet főtitkára. Földvari A la dár elvtárs, a l(özlekedési Alkafmazot� 

Az összejö\"etelen megismerkt!d
lck a magyar sztahánovista vasuta
sok, hajó ·ok, közúti közlekedcsi dol
gozók, a gépjánnűvezetők és szál
l itéimunkások szakmánk világszövet
ségi küldötteivel. Kicserélték ta
pasztalataikat es a legjobb hangu
latban maradtak együtt. majd el
búcsúztak a kedves \'endégcktöl. 

bk Szakszervezetének főtitkára. Dimürlj Monvin, Kereső és Alexei elvtársak. 

a Szakszervezeti \'i I ágsz/jyc!ség 
dokkmunkás és hajós szakmai tagv-
1.atának elnöke jelenleg is az amr
rikaiak börtönében sínylődik, dl! 

Eliot el\'lárs ugyancsak nag) 
tapssal fogadott febzólal ása ulmi 
o:mitrij Mo1111i11 elvtúrs. a moczkvai 
.,Trud" szerkesztüje állt icl szólá,-

madik világh.íborúl ki ne robbanl
has��n1t:. 

:--;ekünk egy a célunk - foly
tatta /llunyin elvtárs feszíi lt figyc-

1 

Többszáz részt,1evő� 56 meg,1aJ.t',sí tható javaslat 
1460 forint j11. talom 

AZ ÉSZAK I  JÁRÓMŰJAVÍTÓ ÖTLETNAPJÁN 
A vörös sarok előtt hosszú so

rnkban padokr1t hrl �  Pztr-1� ci s rüg
tönzötl kis előadótermet varázsol
lak az E:zaki Járóműjavitó NV 
X IV./a műhely hídosztá lyának do!· 
gúzói. Z:' .�z!ókk:il és akácgJ J ;yttk• 
kal dí�zí lették fel ezt az , .előadó
termet". Az egésznek a célját meg
mag� a rázza az előadói asztal la l  
szemben elhelyezett ieli rat: • ,,őllc· 
leddel szervezzük helyesen a mun
kát". Az üzemben ez · volt a mi1so
dik ötlelnap, amelyre más műhelyek 
dolgozóit is  meghívták úgy, hogy 
löbbszáz résztvevője volt ennek az 
eseménynek. 

Egymá0 u tán mentek a mikrofon 
elé a dolgozók. hogv elmondják 
kisebb-nagyobb jelentőségű ötletei· 
kel, amelyekkel 

a saját és mások munkáját, 
üzemük termelését akarják 

megjavítani. felemelni. 

Az ötlelnapon olyan dolgozók is 
feiszóla ltak. akik eddig még se
milvcn értekezleten nem szóltak. 
Ez · is bizonyít ja a munkához való 
viszony megváltozás át. Nem a 20-
30·40 forint kifizetett ötletdí j  tar
totta ott a dolgozókat több órán 
keres7.tül. H iszen együtt örültek 
mások jó ötleteinek, ami esetleg az  
éí munkájukat is  megkönnyíti és bí
rálták az elvétve elhangozott ko
molytalan javaslatokat is. 

A ki lendagú szavazóbizotts ág
ban az üzem legjobb mérnökei, 
munkásai és vezetői értékelték ki 
ott a helysz ínen az elhangzott ötle
teket. ts még a kifizetendő ötlet
d íjai i s  

demokratokus szavazással ál l a
pították meg. 

A bizottságban rnlt a többi kö
zött <:sátrai József kíválómunkás 
osztályvezető mérnök, Sas József 
munkásból lett mfihelFezetü. Berta 
Ferenc élmunkás, termelési ielelő�. 

l la lvnnan szóialtak fel az  öt:rt
napon. Az elhangzott ötlekkbGl 56 
megvalósítható, 

sőt 16 ötletből újítás is lesz. 
Ez utóbbiak közé ta rtozik Simon 

József géplakatos öllete. Elmon· 
dotta, hogy a \\'orlington légszi
vattyú hengereinek megjavítá,ához 
egy bizonyos mffvelet elvégzését a 
sajlft mühelyiinkből mindig 

át kel lett  vinni egy másik 
műhely esztergapadjára. 

Mivel a javítás nagyobb részét a 
géplakatosmühelyben végz ik, az 

(',ztergamunka kíküszöbölés�re cin 
motorizált csiszolókészüléket szer
kesztett. Ezzel ugyanolyan jól, de 

sokkal gazdaságosabban vég· 
rehajthaló a szükséges mfive

let. 

A kiértékf'lő bizottság becslése 
szerint is évi J0.000- 1 5.000 iorint 
megtakarítás várható. A ké,őbbi 
díjon kívül most 40 forint ötlet· 
d íjat kapott. Romhánui Géza mííve
zető ötlete: a vasúti teherkocsik 
csapágya in:.íl a fa-porlárcsa mere· 
vítő vaslemezeinek fúrása it. fúró
gép helyett egy álta la  szerkesztett 
sajtolókészülékkel java olja elvé
geztetni. ötletét lelkesen megtap
solták. 

Lörenfei Gábor géplakatos el
mondotta, hogy a \'asúti síneket 
lalpfáboz szorító vaskörmök eddig 
duabonkénti kikovácsolás útján ké· 
szültek. Javasl ata :  egy darab  vas-

rúdból kiiwvácsolni 1 0- 1 2  vas
körömdarabnak megfelelő hosszmé
rctü vasrudat. Ezt aztán fürészgé· 
pcn eldarnbolni. 

l gy sokbl gazdaságosabb. 

Az ötletnap az előiránvzoll idő· 
ponton túl is elhúzódott. A résztve
vők megszavazták, ho,tv inkább 
m{lsnap fizessék ki a juta lomdíja
kat, csak mindenki mondhassa el 
ötletét. Sokan több ölleltel is  elő
ál ltak. 

Az elhanizott javaslatokért 
1 460 forintot fizettek ki. 

Boér fül a szerelő, i i júmunkás, 
Sí'. IT vezetős6gi tag két ölletlel ál l t  
elő . •  \z  egyik:  fémi[írészlapnak a 
régi két iránytól elt6rően egv általa 
kt;szített mozgatható �zerkezetlel Az ötleteket kiértékelő bizotbág 
több irányba való beállítása, tel- a napokban ismét felü lvizsgál ja  az 
szőleges fokbeá l l ílásban. A másik elöterjesztett javaslatokat. Ezek kö· 
öllete: a hegeszlőasztall a7, általa ziil kiválogat j ák az azonna l  meg
készítelt lábhajtásos szerkezettel va lósíthalókat. A később kivitelez
forgatl rnlóvá teszik és így az aszta- IJetőkel pedig határidő végrehaj
lon levő munkadarabon gyors, folya- 1 tásra kiadj ák az i l letékes oszlály-
matos hegesztés a lkalmazható. nak. 

Alc.ccj e,vtar:s. a szovJet hajó!;szakszer vezet titkcira. ós E. V. Ellott elvtárs. az 
ausztráliai k1kotómunkások szakszervezetének elnöke Dimítri f Monvin elvtársat 

hallq atJák, 

� 

Dolgozó fiatalok! Eljetek és dolgozzatok szép hazá1•ké1·t� 
a �fagya•· Népköztársaságért ! Szeressétek ! Védjétek meg ! 
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.lrta : .11,�án Fjodorovics Pányúi!J a StSocialista 1.llu11 l.a Hőse 
A GUDOK '1950 1r1ájus 1 -i számából. 

Az egész haladó emberiség él
csapatában menetelő nagy Hazánkra 
büszké.'1, ünnepeljük május elsejét. 
A.. forradalmi erők m ájus elsejei 
szemléjére kivonulnak velünk együtt 
a külföldi országok dolgozóinak 
százmi l liói is. Velünk együtt az 
�ö $<)fokban á l lanak a népi de
mokráciák országainak dolgozói, 
.i:kik tántoríthatatlanul a szocial iz
mus építésének az útjára léptek. 

Magyarország . . .  a ! iatal,  demo
kratikus Ma,gyarország . . .  Ezeken 
az iionepnapokon a mély szimpátia 
és a szívélyes barátság érzéseivel 
gondolok ennek az országnak az 
ec'szeríí embereire, akiknek a kö
rében nem régen volt módon eltö.1-
teni néhány felejthetetlen hetet. Az 
a szerencse jutott osztályrészemül, 
hogy tagja lehettem annak a szov
jet delegációnak, mely a magyar
:.zovjet barátság hónapja kapcsán 
J.\a�arországra utazott. 

Már Budape�t repülőterén, ahol re
pü lőgépünk leszá llt. éreztük. hog) 
barátok köi:ött vagyunk. Ezt érez
tük mind�·égig, amíg csak delegá
ciónk Magyarország területén tar
tózkodott. Mindenkor és mindenütt 
ezer jelből láttuk, hog� mi lyen ha
tártalan megbecsü léssel és testvéri 
szeretettel vbeltetik a magyar nép 
a szovjet emberek i ránt. annak a 
11agy és hata lmas országnak a pol
gárai  iráni, mely a szabadságot 
•�la meg 1wki. 

Az első napon teljl'"ÍMlük köte
lrsségünket h;izánk ama fia iva l  
szemben, akík a Budapestért folyó 
harcokban hibi halá lt  hallak. Ma
!!Yarorsz�� népe mor.11men tii l is  mii
Ht emelt emlékezetükre a Gellért
hcgv csúq;í.n, mely eg-vben a béke 
jelképe is. Ahitalos t is-zteletiel adóz
tunk hő'ejnk e'lllékének. 

Néhán):- nap azzal telt el. hogy 
'™"!1:ismerkedtünk .Magya ror,zág 
e,ouás f .. ,;áros.jnak a ne,;eze-te�é
geiwl. !]!:lak f!llenl;re. hogy a há
ború igt"n nagy pu,ztí+á�kat oko
zott a váro,ban, Budapest gyors 

ütemben épül ,  újjá ,  s szebbé l esz. 
mint azelőtt. Ujból mcgépüllek a 
bámulatraméltó hidak a Dunán. 

Oly sok meghívást kaptunk, 
annvi mindent  a ka rtunk látn i  és 
megismerni a népi de,1okratikus  
Magyarország új  életéből, hogy 
minden órát be kellett osztanunk. l .  
Bargyin akadémikus, delegációnk 
vezetője talá lkozott a tudósokkal, a 
tudomány és a kuitúra műveivel. A. 
!', o,,ikov zeneszerző és A. Zamoskín, 
a Tretyakov-képtár igazgatója, a 
művé ·zet képviselőivel ismerkedett 
ml'g. N. Tyi/w11ov költő, az irútár
sad.1 lom tagjaiva l  Yette fel a kap
csulalol. A. Zsura-;.;íjov olvaszl;,r át
adta munka mód«1,rrét a 1..ohászok
nak, és d ie;,ő sztahánovista szövő
nőnk :\ala l ja Dubjaga személyes ba
rátságot kötött a magyar text i l ipari 
dolgozókka 1.  

Én magam kél hatalmas moz
dony- l's v�gongyárban, öt fűtőház
ban, s tiibb á l lom.í,on voltam. Min
denütt olvan szabarl emberek öröm
tel i ,  lell..es munkáját láttam. a kik 
először érzik magukat orszá guk 
ga1d,íirrnk, él<!l íik i rám ílr\ inai... 
J',\ in�nü!t azt, tapaszta ltam, hogy 
ki\•�[elö. szomja:; érdPk!iidé,t la
nfö1tanal.. mindannyian a szovjet 
vasuta;ok munkamódszerei i ránt. 

Al ig-hanem magyarországi tartóz
kodásunk eg, ik !egragyogöbb em
léke lesz m indannviunk számára 
a7. azokban a napokbnn Budapes
ten ta rtott ebő magyarországi szta
hánovbta tanácskozás, melyet a 

déssel fogadták ennek a sztaháno- leneteire, a vasutasok ama népes 
I 

bánovisták tanácskozásán moodoff, 
vista összejövetelnek a résztvevői a összejöveteleire, melyek az  útvo- s melyeket lelkes tapssal fogadtak. 
szovjet delegációnak a teremben nalon tartott rövi d  megállás idején ,,Rá akarok mutatni a rra, - moo
való megjelenését. t\em akart vé- lezajlottak. őröm volt látni  az ut- dotta Rákosi, hogy a magyar 
getérni az ováció a nagy Sztálin törő iskolásgvermekek elragadtatott sztahánovista mozgalomnak - m int 
i rá ni, a szovjet nép i ránt. a rcát. Csapatokban, több ki lométe- általában ki indulási pontja az., 

Igen érdekes volt  Muszka !!YOrs- res távolságból jöttek ki az á l lo- hogy a Szovjetunió elvégezte előt
eszlergályos felszólalása.  Elmon- másokra, hogy szovjet vasutast tünk az újító-uttörö munkáját. Mi 
dotta, hogy korábban titokban tar- lássanak. vele talá lkozzanak. Aján- m ár járt uton haladu nk, mi már 
tolta azt, hogy miként ér i  el a dékot kaptam ennek az útnak az felhasználhatjuk a Szovjetunió ki
gyors munka ütemct, most pedig emlékéül - a magyar vasutasok meritheletlen tapaszta latait". 
megválluwtl a nézete a munkával jelvényét. A magyar nép, mely két év és öt 
kapcsolatban. Ez a példa minden- Nemrégen levelet kaptam Göspar hónap a latt eredményesen valósí• 
nél fén) esebben vi lághotta meg Sándortól, a Magyar Vasutas tolla meg első hároméves tervét. 
ama új, szocial i  ta öntudat kiala- Szakszervezet egyik vezetJjétől, ebben az évben megkezdte nép. 
kulását, a munka iránt i  ama új mely nag) on mee-örvendezietett en- gazdasága továbbfej lesztésére i rá• 
szocial ista viszony sziile(é::,ét. mely gem. A levél íröja jogos büszke- 1 u !ö új, ötéves terv végrehajtását. 
annyira jel lemző a mai  Magyar- séggcl szól a rról, hogy mennyire Nem lehet kétség abban a tekintet
országra. gyorsan terjed most Magyarorsr.á- berl, hogy a magyar nép a Magyar 

Néh,íny nappal a sztahfooYisták gc,n az ö1százkilométer�s mozdony- Dolgozók Pártjának a vezetése 
tanác,;kozása e!ifü a magynr moz.- \·eze1ők mozgalma. Ebben a levél- a latt ezt a tervet is a határidő előtt 
don-� veze. tök felkéré.sfre egy vooa- bC'n is wzérioni:lként húzódik Yé- fog-ja teljesíteni. Minden szovjet 
tol vezet!em Budapest .\\i:,kolc g1g ama szovjet emberek i ránti l'mber nagy f igyelemmel és nagy 
vonalon. A szerelvény súlya 2 1 00 nagy há la  kriej<"zése, akiknek mun- örömmel fogja fogadni  azokat a 
tonna volt, s 1 02 perccel a kitűzött knm<. d"'zere értékes iskola barátaink h íreket, melyek Magyarország népe 

idö előtt érkeztem meg vele rendel- részér('. itlta l ,  az új élet· ielépiléséért, a 
teté�i h.cl\ érc. Jólesik v isszngon-

, 
Am ikor ezt a levelet olvasl;im, békéért, a demokráciáért, a szol'ia

doln i  a szo,•jf>t ei:nbcrek i ránti  szc- v ,�szMmi,1keztem .a;:ol;ra a ;;zavak- l izmusért v ívott harcban elért újabb 
rctet ki fejezésének ama kedves · Je- ra , mci) t-ket Rákofi (v\ályás a szla- és újabb eredményekről szólnak. 

A debreceni ifik kongresszusi -versenyfelhívássa l fordu ltak 
Hajdu ésBihar megye össies üzeineihez és SZIT szervezeteihez 

a szolnoki és istvánteJki ifikhez 
sajtöban sztabánov i 5ta-kongresz- .. Az ifiúmunkások. az iflú- !•l'�n�. El ih•· .. ·n a harcban m;h , ann, t, 

"l(p ercdtn,-n) k. A Debrceeni Jjrmíi 
.itH 1 1 •� Kuro .... zomo1 , i·ll.amo�h<'ge'izt,1 
if_i lln11111k:1 "  Lrig:tdja f'c- ln jú1d..í 1d, .énl l- :U
l:i l ta .  hogy mújtt� t - re beft'jc•zj <'?�Yi 
lcrY(t. 

gre.,:usára a lerme/é.,hn1 t>égrehajtjuk. 
11 Pártunk áltol elénk ril/ifott f,,fadr,tn
kat. h"I/Y az ifjú.vág legyen a s:ocinlirr 
mus roJwmcsr,pat,1. 

szu�nak is neveztek. Nehéz, sZa\'ak- munkáslányok • cement sze-
ka I kifejezni annak az örömtl'li lel- repét kell, hoqy betöltsék az 
kesedésnek az aln1oszféráját. meh_' a ifjús.á.qi szövet&éqbim. Az 

ifjúmunkások es ifjUmun4.ás f ialal népköztársaság eme élenjáró lánvok feladata, hogy helyes, 
embereinek az első talá lkozásán llnfeláldozó munk.iv;,I össze-
uralkodott. kössék az eavséaes iflúsáai 

A tanácskozás a \'a,as-,zékház szervezetet a magyar mun-
tágas termében foht le. Az emelvénv kasosztal lyal." 
fillött, zá�zlókkal - d i�zitve fiiJ;güÚ {l· a,·kas Mih:'.ily elvtrtrs 
\'. {. lettin , J. V. Sztálin és a ma-

be-.;z •de az HjúmunJ.:Jso!.:: 
or!-:Wos M1nác�k()z+:1--an.) 

g\ar nép vezére. Rríkosi ,\\:1tvá,- .\,  i f i um unkasik üze-meinkhrn ,11·rh' 
arcképe. A szovjet sajtó megem!él.;c- az ur.szá,:l"'n a terqirlé, Jol-.ozh:'na:  
zett arról, hogy mekkora lelkese- b javit:h,l \a l  l-.é,2-iiJnek az ,·gyc,ü-

A brigád hill<'ljc,ítt'lte ,-,illahí
sál é� m.ir á prilis 26-án bdt•jezte 
öté"e" lenének .-!�o hi kiszabá-

sát. 

ffogu mélt6k leyylink nt1gy példoké
pünk, a hős lrnini J\om!):on10/ho:-, 
hú[/1/ •:erve:etünk a Prírt :rfa:laja a/alt 
a Korm:omo/ réldríját követoe éptil
jön frl. E: a .,:övet.,lg hatalmas tönlt'g• 
.,:erue:et it's: .  nmely Pártunk m,•//1'/t, 
mint /flrta/ék tis segédcsapat fog dul• 
yo:ni. 

ÍGY KÉSZÜL A VASUTAS IFJÚSÁG 

AZ EGYSÉGESÍTŐ KONGRESSZUSRA 

Ennél. a \z(p ere<ltnéq.}n•N a nhan 
n.Nn :&;1 t.1k R1<'g é1,, . .."ípr�:i" 1�-áu 1j�1 l,h 
Yftllal.t l telit· !.. . .\z t>·gy:,t:St'\ í lÖ L.on
grt•��z11�rn Y:ÍMalli1k, h <,gy az öl(H·"i  11:J'\' 
m:'1 -..odik fy(,iu·k e!"iő llf>-g)•ed{·vi k i•-.. 1.a 
há,úl lelje,itik. \1 el/jzele<s jó n11111ka 
alapjún bizlo"- 1wk , ehtlö, hogy a Kont 
'\7011101-hrig[td rngjai-: Béres Sándor, 
,\'ríril':a isLYÚ II, (,/yémJ Sándur . . \'hn,•l/1 

Jáno.-, l, S-::nbó FerPnc eh·tár\ak lt•l

je,ileni fo!(j:lk ,�álil a lúsukA I. 
l"!(Yanc"•·k a dehrec.-n i lü1.i"'oníc, 

mű hely „S,i k ra hrig:ín•'-ja v:1ll<1 11t1 , 
ho�y �1. ölé\:P'- ten- elsö éYl�t \lE'ptem
ber :�t -re befejezik é, ho�y 

A (;on: Hr1júqyrír ifjúmunkrís„innk 
konr,ress:u.,i fcfl1ivtí,rit e/foglldjuk ,'., 
ey_11hen felhívrís.wl fnrdu/unk littjdl'Í 
-Bihar n1ey!le 6.•sz.e.� -ü:-e,neihe= é �  
S'/,JT .s:erv,,:é/l'illP:, l'ersmyre hívjuk 
ki q S:o/11oki Járm11juvít6 NV ifj,i-
1nunl..-risait. 

Felhívjuk a= összes SZJT .,:erve:r• 
tet é, ü:eméf. hogy köuessék pt!ltián
kr,t és kapc.rn/ódjnnak be a ko11-
greu:usi munkaverserr11be, 

� T. Szerke�ztőség! li jtiságunk osz· 
tatlan lelke.-edé,sel fogadta Pártunk 
Központi Vezetőségének határozatát az 
egy�éges ifjúsági szervezet megala
kulásáról. Erre az új ifjúsági szerve
zetre hárul az a kitüntető feladat, hogy 
áicsőséges Pártunk tartalékhadserege 
legyen. 

Minden magyar fiatal büszke lehet 
arra, bogy egy olyan ifjúsági szerve· 
zetnek lesz tagja. amelyet a hős lenini 
l\omszomolhoz hasonlóan szerveztek 
meg és amely hazánkban ugyanolyan 
munkát keH hogy végezzen. Az a 
tény, hogy a Párt if júsága lesz az új 
ifjúsági szerve2et, - kötelez bennün· 
ket. 

Tudatában vagvunk annak, hogy az 
cgyl<ége;; if jú�á,;i szervezetre hatalmas 
feladatok hárulnak a szocializmus épí
té•ében. Ez a felismerés lelkesít ben
nün�et és te,z képessé arra. hogy a 
Hoe•ansta munkaversenyben az eddigi-

né! jcíval fokozottabb mértékben részt 
\együnk. 

A munkaverseny lendítökerekévé 

leszünk., és itt is a l(omszomolt 

fogjuk követni. 

Fokozottabb szorgalommal sajátítjuk 
el Pártunk ideológiáját. AktiYizáljuk 
if júságunkat a békemozgalomban való 
harcos ré.;zvételre. 

Tudatában vagyunk annak, hogy az 
új ifjúsági sz.ervezet m11gteremtéséért 
üzemeink ifjúmuokásai a munkapadok 
mellett kongres�zusi felajánlással har· 
colnak. Tudatában vagyunk annak, s 
ezt az elmúlt es2tendők során megta
nultuk, hogy minden sikerünk, minden 
jó eredményünk záloga nagy Pártunk. 

Az ifjúmunkások megmutatják mire 
kép�sek a termelés frontján a Párt 
vezetése alatt álló egységes if júsáb>i 
szervezetért 

Harc a minőségért 
Ozemiinkben a MA. V Bszaki Jármű-

, -!-vUó NV Józ�f At\ila-SZIT c�oport• 
Jának lfjúmunkásai is megértettél-., 
hogy mivel segíthetik elő a nagy jelen· 
tő.;éfil kongresszus sikerét. Felhh-á�
sal «irdulnak 11z összes vasúti üzemek 
iijúmurtkásafü� Felhívásuknak . gerin
ce: .Harc a minőségért!" Az ifik eze
ket írják vér$entkihívásukban; 

.. �1 €szaki Járműjavító NV ifjú
munkásai, megértve a Ganz Hajógyár 
�ersenyfelhívásál, c,,atlakoztaok a kon
gressz�i ve.tsenymoigalomhoz, 

üzemünk ltjúmunkásai egyénileg tet
ték ·meg fclajánlásaikát, · ezt 60-an már 
teljesítették is, így újabb határozatot 
hqzott a SZIT. Bizottságunk határo
zata értelmében az összes vasúti üze· 
m�ket 

minösé11i munkaversenyre 
ki. 

hívjuk 

A verseny célja, hogy Június 18-ig 
minden ifjúmunkás selejtmente�ea dol
gozon és munkája minőségé! fokozza. 

Versenykihívasunk megvalósításá-
val, a versenypontok betartás;í.val ki· 
érdemeljük Pártunk bizalmát és mél
tók leszünk nagy tanltónk, Rákosi 
e!vlárs s,ereletére, és bizalmára. At 
egységes ü júsági szervezetben végzett 
további jó munkánkkal akarjuk kö
vetni a hős lenini l(omszomol példá
ját, hogy niunkánkkal és szervezetünk 
kiépítésével a béketábor! erösí[sük". 

A versenykihívás 7 pontból áll és 
többek közölt magában foglalja a 
Vorosin-mo1galom kiterjesztését, jú
nius 1 7-én, a kongresszust megelőző 

napon a kimagasló eredmfnyck eléré
oél i�. 

l.'zemünk ifJúsága tettekkel fogja 
bebizonyítani, hogy a l(omszomolhoz 
hasonlóan veszi ki ré,zét a ,zocializ
mus építéséből, 

Megfogadjuk, hogy lendületünk 
nem lesz szalmaláng. 

Versenyünket állandósítjuk, kife jlcsz
szük a párosversenyt. Versenyválla:á. 
sunkal a szűk kcreszlmelszel kiküszö
bölésére alapozzuk. 

Munkánkkal, tetteinkkel Iogjuk bizo
nyítani Pártunkhoz, Ráko,;i elvtárshoz 
való ragaszkodásunkat és szeretetün
ket. Igazán lialalos lendülettel végzett 
munkánkkal akarjuk kiérdemelni Pár
tunk bizalmát. 

Éppen ezért minden fiatal és idő
sebb \'asutas dolgozó érezze át törté
nelmi Jelentőségét annak a fordulat• 
nak, amely június 1 8-án következik 
be, a magyar ifjúság életében. Ne le
gyen egyetlen vasutas ifjúmunkás sem 
aki ne kapcsolódna bele a kongresszusi 
felajánlási mozgalomba. Ezzel is bizo
nyilsa be vasuias ifjúságunk azl, hogy 
a Vi;ágifjúsági Ta lá!kozón tett fogadal
mát: hogy példaképünk, a 1(011bzo111ol 
útját járva, ,·édjük a békét, - meg
\'alósit juk. 

Vasutas lf júmunkás Elvtársak! 
Fogadahnalok és igértetek ne marad
jon üres szólam, hanem mulassátok 
meg, hogy törhetetlen ifiakarattal és 
lendiiletlel segítjük megvalósítani a 
szocializmus épitésének ügyé! hazánk
ban és il júi erőnket mozgósitjuk a 
békelront magyarországi szakaszának 
megerősítésésére! 

Elvtársi üdvözlelel: 
Hamenda Ferenc 

SZIT titkár, MAV f':szaki 
.Jár.müjavitó N V. 

átlago� trrmel,,I teljesítményüket 
júniu.s l8-r11 240 százlllékra emelik• 
A Dehrrceni Jármüj:n-itó \ \' a kii

zrlmullhan wr,enyfelhi,·á,,al fordult 
Hajdú é� Bihar megye öss1.es üzemr-i
hez és SZIT szen·ezeleibez. a szolnoki 
és i s l \án lel k i  ifi khez. Ebben a felhí
vá,ha n a kövelkezőkel írj{1 k :  

,.i\li, a Debreceni /ármújavító i[j,í
munká.rni megvitnlfuk a MTS.\Z E/-
11/ikséyének felhívását, ml'lyl,en fi: 
Egy.<ér,es Ifjúsági Szövetséynek aln
k11/6 kongr<'sszusllra az április -l-én 
elért eredményeink további /oko:ásrírn. 
a munkafe/ajánlcísokra. a szocinlislfl 
munJ.:C1verseny kis:é/esítésére selÍlíljn 
fel a mngyr,r ifjúsrígot. 

Mi. ífjúmurrktísok tudafltbHn UOfl!/lmk 
annrrk, hO!J!J a felszabadulrís11nk óln 
e/lelt ,it t'v a/fitt gn:dusági és társa
dalmi életünkben dönt6 fordulat köve/
kezelt be. Minden eredménylinket a 
nnyy S:ovjetunMnak és l,ö/cs vezéré
nek. a nagy Szt,í/in elvlár.• hősi Ju,r
cának, győzelmes Pártunknak és .sze
retett ve:érii11knek. Rákosi e/vt,írsnak 
kös:önhetj11k. 

Éppen e:érf. hogy az egy.,éges s:er
ve:et megteremtésében mé/t6k le
gylink dicső Pártunknak. Ráko.•i elv
tdrsunk1•ak az előlegezett bi-:.almárn, 
az előtl1i11k álló. feladntoknak elvég:é
.,éhe: teljes egé.,:ében magunkévá /et
tlik a /111.\'SZ Elnökségének felhivrí
•át és emJl>en csatlakozunk n Ganz 
Hajógyár S:abad Ifjúság ifjmunkás• 
brigádjának a kongresszusi felhíuás. 
hoz. 

llfel't t11datríban vagyunk annak. 
hogu rr= Eay.,t'ge. lfj,í.<ági S:övrt.,ég 
csak akkor le.,z Íflfluín a dolgozó é• 
tanuló ífjú.,cíg 111egbo11thatuf/an szövet
sége. ha ezt q szöv_etséget a n11111krí.,
ifj,ísríg fogjn r,e:etni. lla j1íni11s 18-ra 1 az Egy,-,:1,es Ifjúsági · S�fir,etsfg l.:On• 

. ,,,. ' 

' .. E�jen a bél.e és a§ épülő s•ociali§,nus 

A •eruny keretébt•n vallaljuk-, 
1 .  Hoqy az ötéves terv els6 évét 3 hó

nappal előbb, vagyis szeptember 
30-ra befejezzük. Vállalásunk sUcere 
érdekében egyben feihivjuk az alváz

&zereló briqádoftcat, hoqy az anyag 
rendszeres utánpótiásávat támoqas
�ák munkánkat. 

2. Hoqy ápri !is 4-re elért 230 száza• 
lékos eredményünket május t�re S 
százalékkal felemeljük, Június 1 8-ra 
240 százalékra. 

3. Hogy selejtünket 5 százalél,ról 2 szá
zalékra csökkentjük úgy, hogy Job
ban viqyázunk az anyagra, amelyet 
a mefeqitésnél tudunk megvalósítani„ 

4. A nyolcórai munkaid6 teljes klhasz. .. 
nálását. uqyanakkor az energia fo

qyasztását csökkentjü k  q6zben, vil• 
lanyban és szénben. 

!Ii. A tapasztalatcsere kiszélesítése ér
dekében, minden héten brigádérte,. 
kezletet tartunk és a tüzikovács ma.. 
helyben felmerülő problémát átbeszél
jük a többi szaktárssal, 

6. A brigád minden eqyes tagja rész1'
vesz a marxista.leninista oktatásban. 
Politikallaq, szakmailag képezi magát, 

ami hatalmas seqítséqet nyujt a mun. 
káiukban� 

Mi, Vagongydri ifjúmunkások tud<t• 
tában vag11unk annak, Jwgy minden 
terv annyit ér. amennyU megvalósítunk 
belőle. Azért fi felsorolt versenyponto
kat igyeksz,ink végrehajtani és f,í/tel• 
jesileni. Felhívjuk ennek érdekében 
SZIT szervezeteinket, felhfvásunkat fo
gadják el és legyenek az ifjúnrnnkások 
motorjai a SZOl'Íltlizmus építésének 
Pártunk és Ráko•i elvtárs r,ezetésévcl. 

Kocsis Gyula üb. ifi felelős 
Timár András SZIT term. fel. 

Pálfi Gyuln. Kal>ai Károly, 
Papp lll. János ifjúmunkások. 

iljú ,nagyar harcosainal,, hongress§usa! + 
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1
Yásá ro l j unk  a kö nyvnapon !  

Részlet � elmult napokban meqnyilt S zovjet Sajtó Kiállításról. Hatalmas töme
qek tel<tntetlék meq a Képzómüvészeti Fólsl<olán megrendezett l<látlltást, ahol 
a maqyar sajtó képvlselól sokat tanultak példaképüktól; a szovjet sajtótól 

Mennyi szülés!, házassági, rendkivüli 
és temetkezési segélyre van igényünk 

Különösen nyugdíjas tagjaink 
soraiban mind nagyobb mértékben 
nyilvánult meg az a kívánság, hogy 
a szakszervezetünk által kifizetett 
temetkezési segélyt terjesszék ki a 
családtagokra is. 

ságkötést, vagy halálesetet követő 
30 napon belül kell bejelenteni. 

A segély felvételére a jogosult
ságot a tagdíjfizetéssel rendezett 
tagsági könyvvel, továbbá a segély
nek megfelelő hatósági igazolással 
kell igazolni. A jövőben a kifizetésre kerülő se

gélyek a tagsági évek és a befize
tett tagsági díjak arányában emel
kednek. Az alant közölt táblázatok 
szerint Szakszervezetünk 8 osztá ly
ban ál lapítja meg ·a kifizeté:;re ke
rülő öszegeket. 

Ha valaki két hónapi tagsági 
díjjal el van maradva, elveszti a 
segélyre vonatkozó jogosultságát. 

A segélyt a tag valamely hozzá
ta rtozója csak az esetben veheti 
fel, ha a meghatalmazást két tanu 
és az OB-titkára al:\írja és a bé
lyegzőjével megerősíti . A segélykérést, születést, házas-

év 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  

Temetkezési segély a befizetett tagsági járulék után 

f o r i n t  
3 4 5 6 7 8 9 1 0  

T. 

1 50 
1 52 
1 55 
1 58 
1 62 
1 66 
1 70 
1 74 
1 78 
1 82 

1 1 .  
1 55 
1 57 
1 60 
163 
167 
17 1  
1 75 
1 79 
1 83 
1 87 

c s o p o r t  
I l l .  IV. V. 
160 1 70 1 78 
1 62 1 72 180 
1 65 175 1 87 
1 68 1 80 192 
172 1 85 197 
1 76 1 90 202 
1 80 1 95 207 
1 84 200 2 1 2  
1 88 205 2 1 7  
1 92 2 1 0  222 

\'[. 
190 
195 
200 
205 
2 1 0  
2 1 5  
220 
225 
230 
235 

\'I f .  \' 1 1 1 . 
2 1 0  230 
2 1 5  235 
220 240 
225 245 
230 250 
235 255 
240 260 
245 265 
250 270 
255 275 

A családtag után a tag részére megállapított összeg 50 %-a jár. 

Ez ismét javulást jelent, mivel tag temetkezési segélye mellett ez 

ha csak egy családtag temetkezési együttesen lényegesen felülmulja 
a multban csak a tag részére kiii

segélyét vesszük is  figyelembe, a zetett temetkezési segély összegét. 

Házassági segély a befizetett 

f o r i 

havi tagsági 

n t 

járulék után 

3 4 5 6 7 8 9 1 0  

év 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10  

I. 
1 60 
1 65 
1 70 
1 75 
1 80 
1 85 
1 90 
1 95 
200 
205 

I I .  
1 70 
1 75 
1 80 
1 85 
1 90 
195 
200 
205 
2 1 0  
2 1 5  

c s o p o r t  
I I I .  IV. V. 
1 80 
1 85 
1 90 
1 95 
200 
205 
2 10  
2 15  
220 
225 

190 
1 95 
200 
205 
2 1 0  
2 1 5  
220 
22/i 
230 
235 

200 
205 
2 10  
2 1 5  
220 
225 
230 
235 
240 
245 

Szülési segély ha a tag szül, a befizetett havi 
f o r i n t  

3 4 5 6 7 

év I. I I. I I I. IV. V. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  

1 00 
1 05 
109 
1 1 3 
1 1 7  
1 20 
1 23 
1 26 
1 29 
1 32 

1 05 
1 1 0 
1 1 4 
1 1 8 
1 22 
1 25 
1 29 
1 32 
1 36 
1 39 

e s o p 
1 1 0 1 20 
1 1 5 1 25 
1 1 9 1 30 
1 23 1 35 
1 27 1 40 
1 3 1  1 44 
1 36 148 
1 39 1 52 
1 43 1 56 
1 46 1 60 

o r t 
1 25 
1 30 
1 35 
1 40 
1 45 
1 50 
1 54 
1 59 
1 63 
1 68 

VI. 
2 1 0  
2 1 5  
220 
225 
230 
235 
240 
245 
250 
255 

VII .  VI I I .  
220 
225 
230 
235 
240 
245 
250 
255 
260 
265 

230 
235 
240 
245 
250 
255 
260 
270 
280 
290 

tagsági járulék után 

8 9 10  
VI .  VI I. V l l l. 

1 30 
1 35 
1 40 
1 45 
1 50 
1 85 
1 60 
1 65 
1 70 
177 

1 40 
1 46 
1 52 
1 58 
1 63 
1 68 
1 73 
1 78 
1 83 
1 88 

150 
1 56 
1 62 
168 
1 74 
1 80 
1 86 
192 
1 97 
202 

Ha a tag felesége szül, az összeg 50 százléka jár. 

Rendkívüli_ segélyt - a szervezet helyicsopo�t javaslata után - Szak
javaslatára a szakszolgálat folyó- szervezetünk adja. 
sít a dolgozóknak, míg a nyugdíja- A kategórikus segélyezési rend-
sokét kellő indok és szakszervezeti szert május 4 óta vezettük be. 

.i!lfil!i!P.-ii.;i.;l.,:.,-'ili:teliili�:ii:l!il!iif.i!il!ll!ll!!!l 

Június ?-án nyílik a Kön111m.ap, 
amely mind<m évben izmosodik 
mindinkább tömegmozgalommá szé
lesesik. 

A könyvnapok jelentósége nem
csak .aboan van, ho8"y az olvasók 
oksóbban jutnak a könyvekhez, 
hanem elsösorban az, hogy megis
mertetik az olvasókkal iaz új műve
ket, elősegítik a könyvpiac ki�zéle
sit.ését, fejlesztik az írók és könyv
kiadók kapcsolatát az olvasókkal. 

Tavaly a könyvnapra 42 mű je
lent meg 500.000--es példányszám
ban, az idén 46 mű 650-000 példány 
ban- Az üzemi könyvsátrak megha
ladják a 800-at. 

A könyvnapok megrendezése, a 
könyv vá'árlása ma ha.rei feladat 
e:Jenségeinkket szemben. Mi11áenki 
vásároljon 1,egalá,bb egy kön11Ve.t a 
KÖnl/l)napon! 

A Dunak eszi főműhely 
nyerte el 

a Vasutas Szakszervezet száz
kötetes technikat könyvtárát a 
hozzátartozó ízléses ktvilelezésü 
könyvszekrénnyel együtt. 

A legutóbbi budapesti nagy
aktíván Gáspár főtttkár elvtárs 
beszédében megemlékezett a 
könyvtárral kapcsolatos munka
versenyről. Hangsúlyozta, hogy 
a mozgalmat tudomásul vették 
az érdekeltek, de a központ ál
lal kívánt eredményt nem tud
ták felmutatni. 

Mindezek ellenére a szakszer
vezet központja a verseny kiér
tékelésénél figyelembe vette va
lamennyi, versenyben lévő üze
met és úgy határozott, hogy a 
oersenyszellem fokozása érdeké
ben a könyvtárat mégis kiadja 
a szocialista munkaversenyben 
legjobb eredményt elért üzem
nek: a Dunakeszi Járműjavító 
NV-nek. 

A dunakeszi doTgozók nevé
ben Schneider elvtárs köszön1e 
meg a könyvtárat és i!(éretet tett 
arra, hogy a termelés vonalán 
még nagyobb eredményeket fog
nak elérni, hogy ezáltal is hoz
zájáruljanak a szocialtznws épí
téséhez, a béke/ront erősítésé
hez. 

Az üzemi bizottságok 
és a Népszava 

Május 1-i számunkban közöltük 
olvasóinkkal, hogy az !BUSZ Nép
szava-előfizetői versenyre hívta ki 
a vasutas szakszervezeti üzemi bi
zottságokat. Azt is megírtuk, hogy 
olvasóink tájékoztatása végett sze
retnénk ennek a versenynek ered
ményét is ismerni. 

A befutott jelentések szerint a 
vcrsenykihívást egyedül az Utasel
látó NJI fogadta el, és a Népszava 
előfizetők példányszámának emelése 
érdekében megkezdte a propagan
dát, sőt már eredményekről is be
szélhetnek. 

Ezzel szemben sajnálattal kell 
megállapítanunk, hogy a vasutas 
szakszervezeti üzemi bizottságok 
egyszerüen nem vettek tudomást a 
nemes versenyről, ami nyilvánvaló
vá vált abból, hogy egyetlen-egy va
sutas üzemi bizottság nem jelentke
zett a nemes versenyre, nem tette 
magáévá a versenykihivást. 

Jó lenne utánanézni illetékesek
nek, hogy f1i1Í huzódik meg az üzemi 
bizottságok cseppet sem. menthető 
.,érdektelensége" mögött. 

Tizenhatezer forintos 
pály�zat 

A Műszaki és Természettudo
mányi Egyesületek Szövetsége 
az Országos Tervhivatal lal s a 
nehéz- és könnyűipari miniszté
riummal közösen, 

!6.000 forintos aulomattzá
lást pályázatot írt kt. 

Visszaélések és bércsalások 
a sátoraljaújhelyi pályamesteri szakaszokon 

A becsületes dolgozók megvetik a 
bércsalókat és harcolnak ellenük. Tör
ténnek bércsalások, olyanok is, amelye
ket egyesek „jóhiszemű" tévedésnek 
minősítenek anélkül, hogy megnéznék. 
nincs-e a „tévedések" mögött az ellen
ség keze. 

A szakszervezet központi Termelési 
Osztályának május 1 7-i jelentése került 
a napokban kezünkbe. Ebben a jelentés
ben igen érdekes dolgokat találunk. 

A történet meg:érreséhez tartozik, 
hogy a sátoraljaújhelyi VII. pályames
teri szakaszon az élüzem-jelvény át
adása során 5 dolgozó kapott sztaháno
vista oklevelet, akikről a vizsgálat so
rán megállapították, hogy a lellcüldött 
adatok valótlansága folytán kaplak szta
hánovista oklevelet. 

Takács József pályamunkást a szak 
szolgálat 1 49, 1 55 és 158 százalékos tel
jesilménye alapján tartotta érdemesnek 
sztaháno,·ista oklevél kiadására. Illeté
kes bizottság a teljesített munkaneme
ket felülvizsgálta és az elvégzett munka 
után Takács József részére január hó
ban 1 1 4. februárban 1 17, március hóban 
136 százalék kiteljesitési százalékot ál
lapított meg. 

A vizsgálat megállapította, hogy a 

kiteljesített százalék 122 volt a fel
tüntetett 1 52 százalékkal szemben. 

Hasonló a helyzet Veszprémi Józ5ef 
pályamunkásnál. akinél a szakvonali fel
terjesztés 159.6 átlag-ot állaoított meg, 
a felülvizsgálat 1 1 6.6 százalékával szem
ben. Végh József pályamunkásnál 1 1 8.3 
helyett 1 59.6. Dublinszki József pálya
munkásnál 1 2-1.3 helyett 156.3, ,·égül 
Rácz Józsei pályamunkásnál 121 száza
lék helyett 150 százalékot állítottak be. 

Nyilvánvaló. hog\' a szakvonal enrhe 
,,tévedése" következtében olyan elv
társakat részesítettek sztahánovisla ok
levél elnyerésében, akil:nek egyike sem 
érdemelte ki a megtbztclö sztaháno
vista címet. 

Tapasztalat az, hogy a helytelen szá
zalék megállapítása abból következett 
be, hogy a pályameslerek a normaiüzet
ben megjelölt tételeket és idöeg:ysége-

kel helytelenül alkalmazták egyes 11iun
kafolyamatokra. 

A VII .  szakasz Simon nevezetű pá
lyamestere a vágányszabályozásoknál 
az előírástól eltérően, egyéni elgondolás 
alapján kavics-ágy cserélési egység. 
időkkel számolja el a munkálatokat. 

Ilyen elszámolás következtében 1 00 

folyóméterenként közel IO0 forint 

többletkiadás merül fel. 

Kiss József, hidasnémeti X. szaka�z 
pályamestere beállított 150--160 száza
lékos átlagos teljesítményeket, de a 
hivatalos \,izsgálat megállapitotta, hogy 
ezeket a százalékokat nem a 8 órai 
munkaidő alatt, hanem 9 és félóra alatt 
érték el. 

Varga István, a szerencsi I l l .  pálya
mesteri szakasz pályamestere egyez
ményben számolja el a Yizhordókat. 

Sok pályamesteri �zakaszon az egyéni 
elszámolást olyképpen végzik, hogy a 
csapat mindenegyes tagját az átlagosan 
elért teljesítményszázalékkal számolják 
el. 

A bizottság általában megállapilotta, 
hogy 

a pályamesterek a munkakönyviiket 
hiányosan, sok esetben pedig lelkiis

meretlenül vezetik. 

Az osztál1'mérnökségck nem gyako
rolnak keUö ellenőrzést é · igy előfordul 
persze, hogy a hibákkal és hiányos5á
gokkal sűrűn találkozunk. 

A bizottság- ee-yébként megállapitolta, 
hogy Sátoraljaújhelyen Fabriczki, iizemi 
bizottsági titkár kissé elfásult munká
jában, mert nem kellő érdeldődéssel és 
figyelemmel kíséri a szolgálati helyen 
folyó. dolgokat. 1 gen sokat tarlózkndik 
az OB helyiségében és hosszú i döt 
igénylő tárgyalásokat tart. Ennek kö
yetkeztében igen ke\·c,;el tarlózko:iik 
a dolgozók között. 

Jó lenne, ha illetékes szervek utána
néznének, hogy mi történik a sátorai ja
újhelyi oszlálymérnökség pályames
teri szakaszainál é; kellő ellenőrzéssel 
elejét ,·ennék a visszaéléseknek. a libe
ralizmusnak és a közösség megkárosí
tásának. 

S ZOVJ E T  S ZTA H Á N OV I S TA: 

I FJ Ú M U N KÁ S O K  

A Jeoorovról elnevezett vaaonavár kolJektíváfa sikeresen tellesítette a váf• 

lait feladatokat. A kéDen V. Afanasz!ev (balról) és V. Cseblkln sztahánovista 
Ifi eszteraálvosol<at látluk. akik a termelési feladatokat _,.200 százalékra 

tellesltették. 

Testvéri üdvözlet a Demokratikus Ifjúsági Világszövetségnek9 
a tartós békéért9 a népek függetlenségéért és szabadságáért har�oló bátor ifjúságnak 

az egész világon I 
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Viktor B lazsenov 
Sztálin-díjas szovjet mozdonyvezető 

üzenete a magyar vasutasokhoz 
A moszkvai rádió sztahánovista 

adásában !van Pányin és Viktorov 
Blazsenov, szovjet mozdonyvezetők 
kiváló teljesítményeiről számolt be. 

A .  moszkvai rádió ezután Pányin 
�gyik élenjáró követőjének, Viktor 
Blazsenov, Sztálin-díjas mozdony
:vezetőnek magas tel jesítményeit is
mertette. Elmondotta, hogy Viktor 
Blazsenov mozdonyvezetőt, a vasúti 
közlekedés újítóját a Szovjetunió
ban országszerte ismerik. Nemrég 
választották be a legmagasabb ál
lami szervbe, a Legfelsi5bb Tanács
ba. ő kezdeményezte, hogy a teher
vonatok expressz-sebességgel közle
kedjenek. 

A moszkvai rádió munkatársa ez
után helyszíni közvetítést adott a 
moszkvai rendezőpá lyaudvar fütő
házából, ahol Blazsenov dolgozik. 

B lazsenov elvtárs a rádió útján 
a következőket üzente a main ar 
nsutasoknak: 

- Kedves magyar barátaim, ked-
11es magyar vasutas elvtársak! Mint 
111inden szovjet ember, én is Iwgy 
örömmel figyelem a magyar nép
gazdaság fejlesztése terén e/ért si
kereiket. luán Pányin, aki orszá
gukban járt, részletesen e/mondotta, 
milyel! állhatatosan kiizde1Zek a ma
gyar vasutasok a szerelvények út
iának nöueléséért, a nehézszerefoé
nyek gyorsított vezetéséért és uz 
,:myagmegtakarításért. Felhasználom 
az alkalmat, hogy a mikrofonon át 
szintén gratuláljak a magyar „öt
százas" mozdonyvezetőknek, a moz
galmat kezdeményező Lengyel Jó
zsefnek, Tóth Ill. János mozdony
'(/ezetőnek, aki nemrég 110 perccel 
a kitűzött idö előtt uezette túlter
heléses szerelvényét rendeltetési he
lyére. 

- Az én brigádom kétszeresére 
emelte a mozdony napi útját, de ezt 

a sikert természetesen nem egyszer
re érte el. Hosszú idei,r behatóan ta
nulmányoztuk a legjobb mozdony
vezetők munkáját. Minden újítást, 
amit bevezettek, felhasználtunk sa
iát munkánkban. Én mindig úgy 
uélekedtem, hogy még ez sem ele
gendő. /Jj módszereket kell ki?res
nünk, észszerüsítésre, találmányok
ra kell törekednünk, hogy minél 
többet tehessünk szeretett hazánk 
;avára. 

- Behatóan elemeztem munká
mat és meggyőződtem róla, ho[!y 
tehet fokoznunk a sebességet és 
lw�y sok időt takaríthatwzk meg az 
olyan látszólagos csekélységekkel 
is. mint a víz és a fiitőanyag felvé
tele. Szakemberektől kértem taná
csol. Figyelmesen tanulmányoztam 
a megteendő útvonal minden szaka
szát. Mindenekelőtt csökkentettem a 
mozdony veszteglési idejét, ki
/1agytam néhány felesleges me{!ál
lást és végül a brigáddal egi111tt 
egyidejülef! végeztük a tüzszek
rél!y tisztítását, a vizfeluélelt és a 
gép átt:izsgálását. 

- Helyettesem segített rögzíteni 
az alkatrészeket és felügyelt a 
mozdnmt tisztítására. Tanu/mám1oz
tam az" útvonalat és a kapaszkodó
kat, majd a lejtőket kihasználva az 
útnak csaknem egyneg11ed részén 
göz né/kii/ vezettem a szerelvényt. 
Bri[!ádnak a mu/t évben több mint 
600 tonna szenet takarított meg. Az 
intenzív me11Plrend a/apján nagy 
időmegtakarítást értünk el. A teher
vonatokat kétszer olyan ,n,orsan ve
zeljiik. mint ahogyan a norma elő
írja. Az tii módszert a többi uasutas 
is átuette. 

Blaz,.,enov befejezésül szivélves 
üdvözletét küldte a magvar va,uta
soknak l'S Ő:'Zinte szívből további 
sikereket kídnt nekik. 

1) dito nell' occhio 

-.e; or�1, 
dm•r�l Sli•�n told IJle co,,_ 

er„nct t'hat pfU,lfflt me,i.:,..t•it  wn�· C.■U�-.e& oe P1tY• e. �� ,  
o/ 

\,i 

-� r..r..a ....... ,,..'fnfw, 
,_Tke Vt.tietl\. tltTo11th Itt olt.. __ _ 

u voce d'oltremare 
I 

Ecco una ottim.i occ�sto!'e pe„ na L'Os.servatore Romano d, d•re co„ 
e J1 Va!.cano approva fa, decislone i1nguargio semp!ice che cosa P•nsa 

dl faobrícare la bomb· a 1drogen<> �- de! New York Times e de!la bot,1bt1 
Questo tito!o é de! New York T1mee. a idrogeno. 

,,A Vatikán helybenhagyta a hidrogénbomba alkalmazását" 
•· meHt:kelt lapkiváqást az. olaszországi L7Unita ctmü lapból vettük át. A r6vid 
cikkecske maQa helyett beszél, amikor elmondja, hoqy a Vatikán hozzájárult 
a hídroqénbomba qyártá&ához. Az olasz lap ki raqadott !ejcíme az amerikai 
New�York Times eqyik lequtóbbi számábol való és bizony1téka annak, hoqy a 
Vatil<án beállt Tiyiltan is az imperialisták soraiba és „áldásátto adja a háborús 
uu:itókra nem törődve azzal. hoqv százezrek és mllliók. qyermekek, öreqek. ' 

n6k és férfiak vére tapad a kezUkhöz 

A �eglédi nyugdÍjasok ajándéka 
Kedves Közlekedés! öröm_i.inknek 

akarunk kifejezést adni akkor, ami
kor kérjük Elvtársakat, hogy a ceg
lédi nyugdíjas· vasutasok á ldozat
készségéről lapunkban megemlé
kezzen. 

Nyugdíjasaink azzal is hozzá 
akartak járu lni hazánkban a ;,zocia
lizmus építéséhez, hogy a dolgozó 
tömegek szakképzettségének és kul
turális igényeinek fokozottabb kielé
gítésére .900 forint értékben haladó
szel lemü politikai, természettudo-

má,nyi és szc:píroda lmi könyveket 
ajándékoztak a szakszervezeti 
könyvtárnak. 

A KOZLEKEDÉS nagy ny i lvá
nossága előtt fejezzük ki  köszöne
tünket nyugdíjas tagtársainknak ér
tékes ajándékukért és -egyben példa
képül á l l ítjuk a ceglédi nyugdí}asok 
áldozatkészségét az ország többi 
nyugdíjasai elé. 

Elvtársi üdvözlettel :  
Hegyesi Gábor s .  k, 

üb. titkár. 

Tájékoztató 
az ·üzemi lapok kérdésében 
A közelmu ltban a Népműve

lési Minisztérium Sajtóközigaz
gatási Osztálya felhívta a Vas
lltas Szakszervezet Központi 
Sajtóosztá lyának f igyelmét arra, 
hogy az ország különböző vas
utas szektoraiban szinte gomba
módra jelennek meg engedély 
nélkül nyomdai és kézzel, sten
ci l  lehúzas úijárÍ előállított sajtó-
termékek. 

A Saj tóközigazgatási Osztá ly 
f igyelmeztetett arra a veszélyre, 
hogy az ügyészség tettenérés 
esetén komoly  pénzbüntetéssel 
sujtj a azokat az engedély nél
kül megjelenő l apokat, amelyek 
- legyenek azok bármelyik fő
műhely, vagy egyéb szakszolgá
lati ág: területi titkárságok, na
gyobb á l lomások, hajózási vál la
latok kiadványai i s  - amelyek 
megkerü l ik a sajtótörvény vo
natkozó rendelkezéseit .  

Éppen azért, hogy az érdekelt 
üzemek, intézmények, nemzeti 
vá l la l atok e lkerülhessék a súlyos 
anyagi megterhelést jelentő 
pénzbüntetést, 

felhívjuk az engedély nél
kül megjelenő üzemi lapok 
kiadóit, hogy a lap megje
lenését azonnal szüntessék 

be. 

s csak abban az esetben jelen
hetnek meg újból, ha  az i l leté
kes Vasútpol it ikai Osztá ly e lő
zetes pártoló véleménye a lapján  
az  engedélyt a Népművelési Mi 
n i sztérium Sajtóközigazgatási 
Oszlály\l ( Budapest, V., Kál 
mán-utca 7.)  írásban kiadta.  

Fentiek azonban magától érte
tődően nem vonatkoznak azokra 
az üzemi lapokra, melyek a köz
ponti Vasútpol i t ika i  Osztá ly irá
nyítása al att jelennek meg és 
amelyeknek. , engedélyezését , az 
. ' . .M. Sajtóköz igazgatási Osz
tá lyától maga a Vasúlpol i l ikai  
Osztá ly kérte meg. még akkor 
sem, ha az engedély mindeddig 
techn ika i  okokból nem érkezett 
ki az üzembe 

A Vasutas Szakszervezet 
Központi Sajtóosztálya. 

/parostanulók versenyben 
a kongresszusért 

A MÁ \I �szakt Járműjauító 
N \I iparos tanuló iskolájának ta
nulót nemrégen csatlakoztak a 
Ganz Hajógyár ifjúmunkásaiTZak 
kongresszus( t•ersenykihívásá
hoz. 

Versenykihfoásukban elmond
ják, hogy versenyiiket a szocia
lista munkaverseny irányelvei
nek megfelelően, a Párt útmuta
tása alapján szervezik meg. /gy 
harcolnak az új ifjúsági szövet
ségért, a Komszomol példája 
nyomán. I gy akarnak harcolni 
Rákosi elvtárs vezetésével a bé
kéért, hogy a szocializmus ept
tésének igazt erőlartalékat legye
nek. 

A versenypontok hat iskolai 
és hat tanmííhelyi részre oszla
nak. 

1,205.441 .forint megtakarítás 
az április havi újításokból 

A Közlekedés- és Postaügy i  
Minisztérium Uj ítási Osztá lyá
nak jelentése szerint ápri l i s  hó
napban 1026 új ítási javaslatot 
nyujtottak be, amelyekből 33 1 -et 
elfogadtak. 

A folyó hóban megítélt díja
zások .99 . 1 1 0 for int értéket kép
viselnek, míg a várható évi meg
takarítás összeg.e: 1 ,205.44 1 Ft. 

„KÖSZÖNET A PÁRTNAK ÉS RÁKOSI ELVTÁRSNAK 
a szocialista bérezésért, 
az életszínvonal emeléséért" 

,.Kedves Közlekedés! Most, ami• I Mi_: ma�yar_ m.�n_kások a, munkát �e
kor a vasutas dolgozóknak is ren- csulet es d1csoseg dolga?ak tartJu� 
dezték a fizetésüket, e.zzel én is, és hálánkat a termelesben valo 
mint egyszerű vasúti pályamunkás, élenjár?�unkkal_ mut_a,tiuk meg a feJ
olyan Nzetést értem el ,  ami lyenre szabadito _SzovJel�nto, hatal!Il_as ta
az elmult rendszerben soha nem maszunk es baratunk: Sztabn elv
számíthattam volna. társ felé, nagy Pártunk és tanítónk, 

Nem mulaszthatom el, hogy ezért Rákosi elvtárs fe!é. . . 
hálás elvtá'rsi köszönetemet ne Ezzel a munkaval szolga!Juk a 
küldjem a Magyar Dolgozók Pár(já- v(lág d?lgo�óinak_, �é�éjét, s�aha?
nak és nagy vezérünknek, Rákosi sag��rcat cs eros1t1uk a. t1 �b,m1s 
Mátyásnak, aki bölcs i rányításával usz1tokkal �z_emben .a b,�ke,�bqrt, 
és iáraúhatatlan munkáva l hazán- melynek elen a legyozhe,etlen 
l<at és � dolgozó népet a háború Szovjetunió á l l. 
borza lmaiból a békés építő munka Elvtársi üdvözlettel: 
útjára vitte és olyan életszínvonal ra Tóth Ferenc, 
emelte, amelyben részünk nem volt. pá lyamunkás, Győrszabadhegy." 

Mi, munkásból lett hajóstisztek, az iskola elvégzése után 
Pártunk, Rákosi elvtárs tanítását megfogadva, 
harcolunk a békéért, az ötéves terv megvalósításáért 

Elvtársak • ·  Szaktársak! "ézzünk csak 
vissza a multba és gondolkodjunk egy 
kicsit •é� rá fogunk jönni arra, hogy 
mit is jd<'nt ez a szó, hogy szabad,ág. 
És mi mindent köszönhetünk a Párt
nak. Emlékeztek Elvtársak. hogv ami
kor 19-15"ben a hös Szovjet Had,ereg 
fel,zabadilo1ta föváro,unkal, a fa�izmus 
rabláncát szétzúzta s végre feljöhet
!i,r1. az ó,·óhelyröl, bizony szomorú lál
vúriv tárult elénk. Nem láttunk mást, 
csak romokat Hídjainkat felrobbantot
tá� a fasiszta fenevadak, apa é, anya 
n� 1 i,i,! maradi gyermekek szaladgáltak 
,E ufrán, akármerre néztünk, mindeniitt 
k,01 lak fekikltek. Nem egy szájból 
h,,l lrlluk, hogy legkevesebb 10 év kell 
ahhoz, hogy fő\árosunkban újra helyre
ál ion a rPnd. 

De kellemesen csalódtunk, mert még 
c,,1I: öt é,·e, hogy kiverték hazánkból a 
f:i ,iszta bi!angoka( és már hídjaink 
Ja\·a, ,:,ze fel rnn épíi\ e. a romokat el
t 1! a11tot !ák, gyönyörii ú j  házakat épí· 
t,•' l( k és a dolgozó fiataloknak tanonc-
01 i1 :1wkal létcsitettek és a dolgozó nép 
g, ermd,cit telJe�en iP�,·en taníttatja 
; Pi11 l .  Igen. Eh·társak, ezt mind a 
Szovjetuniónak, Sztálin eh·társnak és a 
p :,ru,.;k, Rákosi Mátyás elvtársnak kö· 
sz.-ini·elJük. 

Eiv.ár sak, én a _!\,\agyar Szovjet Ha jó" 
z;,si Rt. alkalmazottja vagyok. 1 947-ben 
l,e1 ültem a hajózáshoz, mini hajósinas. 
B,wny el vollam egy kicsit keseredve, 
nert c„ak 20 forint heti fizetésem és 
J..o,zlom voll. De nem is annyira a fize
t,, ke.,eritetl el, hanem akkor mé.!:!' 
, ol t  néhány olyan hajóskapitány a ,·ál
lalatnál, akinél csak az számított em
br-,,orba, aki legalább hajóshadnagy 
\·c•lt. ('gy beszélt az emberrel, mintha 
legalább neki köszönhetnénk, hogy 
t•link. 

De a Párt felfigyelt ezekre a reak-

ciós elemekre és elbocsátotta őket: 
mo�I a dolgozók közül nevel úi tiszte
k•'! ts ezek közt vagyok én is. Huszon
:iégyen vagyunk, van köztünk matróz, 
u,, álykormán} os, akik eddig csak a 
1·: 0mkanak éllek és 1 !145-ig nem tekin
ltllék semminek munkájukat. Az bko
Lbr n legtöbbe! elnyomták. Vannak köz
tiink, akik csak hal osztályi végeztek, 
nn·rt nem volt módjukban (oyább ta
!;Ut111, nem bírták a szüleik pénzzel. En 
ezek közé tartozok. Iskoláimat, hat ele
mit úgy jártam ki, hogy közben egy 
kuláknál dolgoztam. Leckémet az is
kolában tanultam meg, mert tanu• 
lás helyett a lovakat kellett tisz
togatnom, etetni. De az ö gyermeke! 
sem tudtak többel az iskolbáan, mint 
én, pedig ők tanulhattak volna, mert 
nem dolgoztak. De azért az iskolai 
bizony ítványuk mindig kitűnő volt, 
mert az apjuk megvásárolta egy-kél 
sonka és egy-két mázsa búza árán. 

Igen, Elvtár ·ak, ez megtörtént sok
•<·z Psetben. hogy a lőké,;ek gyerme
keik helyett má,t küldlek el érettságizni. 
\'n/lJk ilJ én ernb�tek, akik jó pénzért 
t'lnwntek leérettségizni az arisztokraták 
fi�i iiely,•I l és hazahozták az érettségi 
hizonyítv&nyt, s ezzel szemben a dolgo
z,,k gyermekei meg el voltak nyomva. 
úe n .,,�t a dtrnokrácia módot nyujtott 
� tam.lasra. mert a nép kezében van a 
kormányzás és a magyar dolgozó nép• 
nek köszönhetjük azt, hogy tanulha
tunk. 

Mi, m�nkásból lett ha jós tisztek, az 
iskola eh égzése után Pártunk, Rákosi 
eh társ tanítását megfogadva, harco
lunk a békéért, az ötéves terv megvaló
sításáért, a �zocializmusért! 

Konczer Ferenc 

matróz, hajóstisztjelölt 

S$Sahos Estvá,a la hatos : 

S Z A K S Z E RV E Z E T Ü N K  V E Z E S S E  B E  

a� egységes tagdíjat 
Most folyó nagy politikai események 

mellett egyes szakszervezeti kérdések 
kissé háttérbe szorulnak. Igy megfe
ledkezünk arról. hogy kellő figyelem
mel kísérjük testvér szakszerveze
te1nk�t és azoknak fejlődését. 

A Vasutasok és Hajósok Szakszer
vezete mindig kissé a többi szakszer
vezet után kullogott, lgy van ez most 
az egységes önkéntes tagdíj fizeté
sével is. 

A többi szakszervezetek tagjai már 
régen fizetik az egyiéges, önkéntes 
tagdíjat. U gyanakkor a mi szakszer
vezetünkben még mindig csak egy 
részét fizetjük a tagdíjnak, önkénte
sen, az egyszázalékos szoc.- és J..ullúr
alapol úgy vonják le. Az a látszat, hogy 
a vasutasság nem elég öntudatos 
ahhoz, hogy az egységes tagdíjukat 
teljes egészében önkéntesen fizessék 
be. Ha a tagdíjat egységesen és ön· 
kéntesen fizeti be a dolgozó, az úgy 
szakszervezetünkre, mint a tagokra 
előnyös: 

1. Nem kell két adminisztráció, mert 
azzal a munkával, amivel a rendes tag-

díjat kezelik, már elintézhető a szoc. 
és kultúr-alap kezelése is. 

2- Az egyszerűbb kezelés önköltség
csökkentéssel is jár, ami esetleg a 

tagdíj mérséklését vonhatja maga után. 
3. Minden szakszervezeti tag jobban 

fogja érezni a saját felelősségét és a 
tagságának a súlyát a közösségi élet
ben. 

A többi szakszervezetekben, ahol 
már az egységes tagdíjat fiz�tik, n1oz
galmi élet fellendülése következett be. 

tn biztos vagyok abban, 110gy ná
lunk is így lesz. Kérem a szer· 
kesztö elvtársat, hogy rövid cikkem
nek lapunkban adjon helyet, r,1ert így 
valószínű, hogy több megnyilvánulás 
fog érkezni az elvtársaktól és e;:en 
hozzászólások egy egészséges v1t,, J.e. 
retén belül előre fogják vinni a szak• 
szervezetünket a fejlődésben, célunk• 
hoz, a szocializmushoz. 

Elvtársi üdvözlettel: 
SZAKOS ISTVÁN 

1lozd. lakatos 

lljú,nunhásoh!) iljúnau11hásl,in901' ! Jó,nunhával hés!:Süljeteh a 1'011gress•usra ! 
Enaeljétel. a naunha ter,nelél.enységét!) �söhhe,itsétel. a selejtet és 1u:s ö11l.öltség.et. 

nsflárdítsátoh naeg a niunl,,ilegyelm�t!) mutassatol. példát ,.., srsocialistu 
naun"l.aversenyben ! Állj11toh a ·n1u11l.a hősei,iel. első sor11ibá ! 
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Hogyan jelentkezik az ellenség 'fö 

o kocsirendezóknél 

Levél 1t SZOT határozatáról 

A SZOT május 7- i határozata olvan 
területeken jelöl meg- feladatokat, me
lyen leginkább dolgozik jelenleg az 
ellenség. Ezek a normacsalás, norma
lazítás és a munkafegyelem mcglazi· 
tása . Minden öntudatos dolgozó li,zlá
ban ,·an azzal, l.ogy a szocial izmu;; 
építésének jelenlegi szakaszában kuk3· 
kérdés: a termelés. Tehát mindazok, 
akik akár tudatosan, akár tudatlanul 
a termelést akadályozzák, az ellenség 
ma·,mara hajtj.ik a vizet. 

�-e:g:i_n�ultak a vasutas M H K-próbá,k, ahol dolqozóink nem akarn.711< lemaradni a fübb1 uzemek d':'lqozój n,ögölt. Tavaly csak 3500, ziz idén több mint 25,000 vasutas dolq':'zo Jelentkezett MHK-próbákra, hoqy Jobb erőnléttel áll!ák meq helyüket a termelés frontján a békéért vívott kilzdelembcn 

Nálunk, kocsirendezöknél, kik a fi
zetést jelenleg még nem az eh·égzetl 
lelje�ítmény ulán kapjuk, hanem idö
hérben dolgozunk, a normacsalás, nor
malazílás alakjában nem jelentkezik 
az ellenség. Jelentkezik azonban a 
munkafegyelem meglazítása, a ponlat 
lan szolgálatra jelentkezés és a mun 
kaid6 ki nem használása formájdban. 
.Jelentkezik abban, hogy az elvégzendii 

· tolatási miiveleleket nem elörelát6an 

Az ÜB titkárok és szak1;onali vezetők 
niutassanak példát 

az MHK edzéseken i,a/ó részvételükkel 
. A s_zocializmu�.l építő _ ,�a�yar_ dolgo- 1 ennek„ ell�nérc is kezdjék __ m�g �z cd�é:�· 

zok tumegsportJaban feJlodest es nag1 1·ezelok es ennek megtorten!el kulon 
szerepet játszik az MHK spor!mozga- lapon Igazolják, amit későbbiek lolya
lom, mely megedzi az egészséget, ki· mán a már rendelkezésükre boc$álotl 
fejleszti a szívósságot, munkára, harc- eredménylapon ismernek el. Az edzések 
rn edzi az embereket. kommunista szel- brezelésél él-, jó-, kiYáló sportolók és 
lemben neveli a népet. Az üzemi dolga- különböző zako�ztályok edzői végcz
zók magas arányszáma az MHK sport- zék, de ha ezek nem ;lllnak rendelke
mozgalomban igazolja, hogy dolgozóink zésre. úgy a testnevelési taní,rokal kell 
felisnJ.erték, hogy munkatel jesitményük felkérni az cdzés,-k le,·ezetésére. A 
növe!ését a sportolás elősegíti. sporttelepek beosztásával kapcso:atosan 

A sportolás által elért magasabb ter- az iizem spor!íelelősP keresse fel a 
melési eredmények biztosítékai a szo- [enni emlitetl sportielügve!öségeke!, 
eializmus építésének, aki az M HK-moz- mert ők hivatottak arra, hogy bizlosíl
galom telkészitö edzésein részt ,·esz és ,ák az üzemek részér� edzések és pr6-
a próbákat leleszi, a saját erejét növeli. bázások idejére a sportte!epeket. Kisebb 
Ezáltal a termelésben nagyobb teljesít- faluban jelentkező va,ulas dolgozók az 
ményben teszi képessé magát. Terme- 8POSZ-szervezettel együtt vég-zik az 
lés növelése békénk megvédésének biz- az MIIK-val kapcsolatos tenniv�lúknt. 
fos alapja, ezt szolgálják a munka1·er- Az üzemi Bizollsá1;ok sportfolelősei ed
senyek és a sztahánov-mozgalom, mely- zések, valamint próbák elölt tartoznak 
ben egyre nagyobb számban vesznek három nappal a hozzájuk tartozó, Buda• 
részt a sportolók. M Hl(-ban érhetjük el pesten a kerületi elöljí1róságok, 1 idékcn 
azt. hogy dolgozóink helyt tudnak állni az OSH , ármeg-yei Sporlfelügyelöinek 
a termelésben és a béke megvédésében. bejelenteni, akik intézkednek a pálya 
E:ppen ezért tekinti ma minde:i beneve- használatáról, Yalatnint az edzések i!!a
zelt hazafias kötelességének, hogy a zolásbról. 
mozgalom edzésein ré,ztvegyen és a A próbák ideje alatt az edzések to
pröbát teljesítse, meri tudja. hogy azzal nibb folynak, épp ezért .íllandó össze
hazáját erősíti. Vasutas Szakszervezet köttetés! kell tartani az üzem spor!lele
Sportoszlályán a Területi Titkárságo- lösének a sporlielügyelőkkcl, hogy za
kon keresztül megadta az Czemi Bízott- rnrtalan edzések és próbázások bizlo
ságok részére az edzésekkel kapcsolatos sílva legyenek. Az MHK edzések és 
irányvonalakat, melyeket az üzemi B1- próbák az elsö idÖS7.akban három ké
zottságok sporlfelelösP,i hely! viszony- pességbö:- tesznek, ügyesség, súly'.öki's, 
latnak megfelelően üt<:>mlen· szerint dol- talajtorna. Az edzést vezetőknek ezen 
goznak ki. sportágak válasz(ásárn kell irányítani 

üzemi Bizollságok feladata, hogy a a jelentkezők figyelmét. 
jeler:lkezések _után rlökés�íl_sék a d?l· Az /11HK-próbák e!sö időszaka má
gozokat _ edzeseken a_ probakra. :z�rt jus 1 5-löl július 3 1 -ig tart. ezen idö 
lsmertetm kell az edzesek fontossagat, alall minden Czemi Bizottság tartozik 
meri. általában a jelentkezők azt gon- üzemében jelentkező dolgozókat lepródolják, hogy elég ha bene,·ezlek az báztatni. 
M HK·ba vagy a próbákat felkészültség A e ·• . . : • 

. 
, r.<.!lkül is letehclik. üzemi Bizottságok ,. z , H_-lllkarok, szak\ onal_beh veze-

6portfeleiősei. az üzemi SZIT sportfele- tok, peld�tmutalva a_ dolgoz_oknak . . V';· 
!őssel kozösen 1 éu;zik az MI-IK-val ,::ycnek re zt _?Z_ ed.zeseke? es a proba
kapcsolatós minde11nemií elvégzendő k�n, de leheto�eg<;i �ell, nogy ad_1anak 
feladatokat. Azokban az üzemekben, mmclen dolg-ow reszere, hogy reszt•se 
ahol még az ('zcmi Bizottság Buda- leg-ye_n az MI:J� spo'._tmozgalmon kc
pesten á kerületi elöljáróságok sport- reszlul � s�ocialtsla lomegsportnak. 
feliigyelöilöl ,·idéken az OSH várme- Vegye! reszt az MHI< sportmozga
gyei sportfeliigyelőjétől nem k�pták meg lombai;i, hogy a szoc:alizmus ép(:éséér!, 
az eredmény!apokat, az edzeseket en- munkara, harcra keszen !egy�.! 

BOLDOG 
ARATÁS 

A szovjet nép bízik a bol:;evik párt- leni Jaskin rekordját. A cikk azonban 
sajtó minden egves be1űjének igazsá- hibás vol t :  Tonja nem járt utána az 
gában. E�. a bi1.alo111 mi_nden �g,·es lap_- igazságnak, elfogadta l(oroi jov vádas
szerkeszlore komoly kotelessegekel ro. kodásál, akiről a továbbiak folyamán 
A szov jel ujságíróknak keményen k_cll kiderül, hogy öntelt, basáskodó ember, 
harcolnink az igazságért, fel kell lar- szűklálókörü és hibáját nem is hajlandó 
niok a hibákat és építő kritikával kell elismerni. 
seoitcni a kommunizmust (pitő szovjet Tonia nehéz helvzetbe kerül. Tudja, 
e;bereket munkáJuk eh-égzésébeP. hogy ; sajtónak tekintélye ,·an és azt 
Erről a problfmáról beszél a „Boldog hiszi, hogy cikkének cáfolata mégrcn
aratás" cimíi új szorjet film. díli ezt a tckintélvt. A pártli\kM azon· 

A film föszerepiöjc. Tonja Uvaro\"a ban megmagyarázza neki, hogy a szov
díáklány, aki ujságírúi szakiskolát vég- jel népe.!, amel;• bízik a szov_iet sajló
zelt Disszertációjának elkészílésére egy ban, nem szabad félre,·ezetoi. Tonja a 
kolhozba küldik, hogy a kolhoz ujságjá- Párt szadra felismeri a helyes utat. 
nak szerkeszlésé,·el bitor.yítsa be. hogy Hiába próbálja l(oroljol' befolyásolni, 
mélló a �zovjet ujságíró ki\iinlel_Ö meg- majd terrorizitlni, · nem tántorodik cl az 
bizalására. A kolhozban elsonek Korol- igazság úljánil. a •kolhozú jság má,napi 
jon-at, · a li-er"iileti végrehajiúbizoltsá_g szárrában önkritikát gvakorol ·és kcmé· 
elnökével lalálközik, aki megmutat 1a nyen megbfn11 j ii l(aróljovót, a hanya
neki /l kolhM.l és .megisme�!eti Jaski�- gul dolgozó Jaskinnal egyült. Ezzel a 
nal a legjobb kombújnvezetovel. l ll elo- csclekedellel még jobban megerősíti a 
szőr nyílik alkalma a iialal lánynak. hogy sajtó tekintélyét a kolhoz egy�zeríi dol
kritikál gyakoroljon az u iságon keresz- gozói elölt. 
tü!. Meg is teszi, mégpedig igen éiesen. . . . 
Cikket \tör.öl .h5kin munkájáról . é< Koroliov me�e�d�mel len kap Ja . . nen;· 
ugyanakkor gúnyos sorokkal, karika- csak a lap kri(1kaJat, h�nem _a . Pa;t cs 
túrával szégyeníti meg Arhipovot, a a k�llmz_ tagJa11!ak keme_�Y b1ral�tat 1s. 
kolhoz gazd{isút, aki - K_or�ljo_v s:'.:e• TonJa Jot, nzsg-azot� :  a Jo! s!kerult„ bo_l
rint _ ,.kal)lkában él" é� e!m_e!el1 szo�- 1 dog ?r�las eredmen) essegehez o 1s 
szálhasogatassal 1gyeksz1k enenytelem· hozzaJarult. 

::& nem terYszeriien 1·égzi, han�m 
.�ssze-Yissza ,·aló tologatással, mdy 
károkat okoz népgazdaságu,1lrnak az· 
zal, hogy megnöveli a iolat:isi idóL 
U c,yanakkor a vonatösszeállításl k"s· 
leÍteti, mellyel akadályozza a \'cnat 
menetrendszerínli i ndítá,;át. A learlási 
koc�ik k�s,·e ,·aló beállításával csök
kenti a kocsiforduló sebességét és 
felesleges kiadást jelent a fuvaroztató 
feleknek azzal, hogy az elszállilá•ra 
kirendelt [ogzlok, vagy gépkoc�ik v�
rakoznak a beállításra. Maga a moz· 
donyra esö kiadás óránként L rangú 
mozdonyoknál 50.- forint, I I .  rangf1 
mozdonvnál 30.- forint, nem sza
mitva 1Ílég a személyzeti kiadásokat, 
tehát látjuk, hogy a hiá?a.ya!ó,_ ten
szerüllcn munka, mely 1dohuzast Je
lent, mennyi haszontalan kia�ást r6 
országos viszonylatban a \"asutra 
népgazda�águnkra. 

A SZOT május 7-i határozata volt 
az amclv ielhh·ta a iigye!münket erre 
a ·kérdésre is. Nemcsak a vezetőség
nek üb-funkdonáriusoknak, bizal
mia'knak. akt i\'áknak, de minden egyes 
dolgozónak köleles�ége az:. bogy ezt a 
kérdl-sl ne kampanyszernen. hanem 
állandc\an szem c,Jött {artsa. Allandrían 
figyeljük a munkamenetet �� . h_u i lyen 
jelenség·et . l_átunk, �zonnal_ h!VJ�k fel 
rá dolgozot�rsa1nk _ _Íl!0·e_lm_et ef a1 land? 
nevelőmunkaval kuszoboliuk ezeket k1. 

Szabadság! 
Lőrinczi LajQs 

kocsim estet· 

A maL..ói ifik 

a kongrt'"-SZU"-ért 

A műhely if i-dolgozói élenjárói 
a termelésnek. Már május l - i  
felaj ánlásukkal átlagteljesítmé
nyüket 1 00.5-ről 1 2 1 .5 százalék
ra emelték. Most is m indannyian 
(számszerint 25-en) megtették 
felajánlásukat. Például Szücs 

J I. Sándor l akatos 1 07 százalék
ról l 17 százalékra, 'Kádár János 
lakatos 84 százalékról J 30 szá
zalékra, Gyürlli I stván hegesztő 
1 42 százalékról 1 55 százalékra 
akarj a teljesítményét emelui .  

A DU\AKESZIEK 

ÉL\lUl\K.ÁS ÉS ÚJÍTÓ KÖRE 

elhatározta, hogy az am_erik?i 
háborús uszítóknak adando ya
laszul. a béke megv�désének elő
segítése érdekében, a hatalmas 
Szovjetunió és dicsőséges Pár• 
tunk mellett i hűségük bizonysá
gául, termelésüket még maga
sabb fokra emelik. 

Elhatározták, hogy megfogad
j ák Rákosi elvtárs február 10- i  
beszédében ioglaltakat, meg
szüntet ik a soraikban még iel 
lelhető szindikal izmust és  ma
gukévá téve a Párt es a SZOT 
tan ítását és határozatát. a mun
ka- és normafegyelem döntőfon
tosságú kérdésében is  rendet te
rc,mtenek saját  portájukon. 

Ezenkívül vál lalj ák, hogy a 
műszaki vezetőkkel szorosan 
összedolgozva 

üzemük átlagos teljesítmé· 
nyének havonként 5 száza
lékkal való felemelését elő
segítik. Végül pedig vál
lalták, hogy az ötéves terv 
első tervévét október 3 1 -re 

llefejezik. 

szUHnabádi 1 .  számú vasutt!SÍ$kola hallgatói maqasfol<ú kiképzést kapnak :- vüsúti száll ítás vezető foglalkozási aq�inak funkciói elnyerése céljából. Az. iskola sz�nios hc1llqatój.a fútöké:it dolqo..:,k a képünkö:, latható kil<épzó-mozdo-nyokon, vagy pedi'1 mint lakato!: seqlt kiJc:ivi!c);ni a mozdonyokat, v.aqonokat ós qcipkocsU-:at, Többen közülül<, mint brlqád!)arancsnokok dolgoznak az ashabadi vonal Javií.:ó munk.ilatainál. A képen Huszcin TurS:.'!:1,tnov {ba;ról) és Nlkolaj Morqunov, az iskola kitünöen véqzett t„ nitványait látjuk eqy mozdotlYon meq-
tett próbaút után 

A MESZHART kultúrcsoport ja nagy sikerrel adta elö 
a szovjet dalkultúra legújabb alkotásait 

T. Szerkesztőség! Nagy kultúré'
m(-nyben volt része a p11ksi közön
sfgnek május 20-án a MESZHART
do:gozrik ku ltúrC'Soportja ,·idéki elö
adássorozalában. 

Igen öl:elcs vo!t a kultúrcsoport 
kon:era:ásának mego:dása, amelyet -
szokástól e:téröen - három személy 
kiizremiiköd"sé,el oldottak meg. A 
hemondók rámutattak arra, hogy nem
C$ak a munkahe:yükön \"annak munka
\'Prsenyben, hanem a színpadon is nr
si:nye,tek egymássa!, hogy minél ni· 
vosabb munkáYal vegyék ki részüket d 
szoc.iatizmus épí ,ésében 

A MESZHART zenekara Fáb1a11 
üyörgy vezetés.e mellett o:yan nívOts 
műsort adott, hogy büszkék lehetü,11-. 
<lo'.gozóinkra. Az oros1. népda!ok és 
mozgalmi da:o:, előadása olyan átütő 
s:kerl aratott, hogy ;:,, közönség egybe 
lorr\"a a zenél-el, együtt Qnekell, amel) 
nekünk, fővárosi dolgozóknak :eirha
tad�n örömet je!entett, meri láttuk, 
hog} a Yidéken is ugyanolyan harcos 
épitőm1mka fo:yis. mint nálunk. A 
zt'nekarbol ki kell még emelnünk Vi
rág Gábor Poljakin :  .,Kanári•' címíi 
hcgedííszó!ójá.(, ame:ynek e:öadás1 
után nem maradL ei a megérdcme.t 
�iker. 

S,hláth Antal énekszámai a .,Dohá
nyon Vett kapitány·' cimii operettbö! 
és „Sulikó'' grúz n�pdal, Sztálin e., · 

társunk legkedvesebb da:a. o'yan óriási 
sikeri aratott, mini amilyen művészel
lP: ezt előadta. 

A színjátszó gárda és a tánccsoport 
tgaja: Kovács Eva, Dobo:i Melinda, 
Sugár Tiborné, Kovács István, Gcs,. 
tonyi L:\sz;ó, Láng Jánosné, Varga 
Ar2nfrn. !{ispéleri Jenő, laubál Ferenc, 
Barabas János és Lukácsi l(álmiin 
o:yan e'.öadást nyuJtottak, ame'.lyel 
megmutatták, hogy do: gozói nk fej:et• 
lebb müvJs,i stílussal szolgá'.ják né
pünk ku!túrszínvonalának eme.keM
st't, min_L a ré-gi lökések zso:djúban 
áilcí és az ö érdekeiket kiszol-gáló 
„művészek". Amíg a !etiinl kapitalista 
vi'.ág úgynevezett „ku!túrelöad ásai" ar, 
imperia!isla cé:okat szo!gálták és a 
h�tlérből irányítva a vil5g do:gozóit 
uszították egymásra, a mai kultúra a 
\'ilágbéke meg,'a'.ósítására törekszik 
és ku;tilrgárdánk nívoo elö11dásán a 
hajós dolgozók békcszeretete jutott 
mind, égig kifejezésre. 

Kü:ön meg kell m�g em'.ékeznünk a 
Hajó,< Tanu,ó Oltho11 r.ö1·e11dékei út
őtÖ" énekkarának miisorárol, amely 

négy�zólamú e:öadásával , B'.a,sek 
Frigyes neve:ö tanár beianításában és 
yezt'r.yiésé,·e! igeic nagy hatást é'> !P.!
kesedésl yál tott ki a hallgatöságból. 

Brandstatncr Józseiné, 
a Hajózási és Légügyi 
Szakosztály dolgozója 

A Vasutas Szakszervezet mozgókönyvtára 
nagy népszerűségnek örvend 

A Vasutasok és Hajósok Országos 
I 
a marxista-leninista irodalom klassziku• 

Szakszervezetének mozgókönyviára sai és Pártunk yezctöinek munkái íránt. 
1948 január óta működik. A kezdeti szc- Számszeriien legtöbben s.z0pirodalmat 
rény keretek között meginduló mozgó- kérnek. Jg-en nagy a sikere Azsa jev 
kön)Tlár 1200 kötelével sorbajárla az kün)"\"ének, Gorkij: Anva cLnü rnüvé
ország-ot. Ma már négyszeresére emel· nek, \"3lamint a szov jel reá lista iroda
kedcll a könyl'lár könyv-állag-a és az lom többi remek alkotásának. 
1 !) 18-ban lálo1;alott három ya;;úlvonal 
helyett, ma már 18 vonal állomás« dol
g-uzóit látja el négyhetenként és rend
.czeresen jó, haladószellemii könyvek
kel. A könyvtárat jelenleg 12$4 olyiln 
vasúti dolgozó használ.Í11, aki· eddig- egy
általán nem vagy csak igen ritkán ju
tott künv,·ekhez. 

A kön.nlárkocsi miiködésének súlv
pontját 1nég: vidéken i, az egész kis ál
lomások képezik, amelynek dolgozói a 
multban teljesen el voltak zán·a min
den kulturális, szórakozási és míive!ödési 
lchelöségtül. A va utas dolgozókban 
pedig: igen nagyfokú érdeklődés él az 
irodalom és könyvlmltúra iráni és min. 
dcn módol felhasználnak (az óhajtott 
künyYek címét már elöre közlik, sok 
eselb�n az állomás szabadnapos d,,1,go
zói 1-2 �llomásnyira a köny\'lúrkocsi 
elé jönnef,), hogy ra menetrendszerint 
érkező künyvtárkoc:sit 111inél jobban fcl-
használjúk. . . · -

l(omol)'an érdekiődnek a nap jaink 
minden prohlémá jára felvilá,gositást i•.rló 
lársadalomludomán,vi könyvek. főként 

Pártunk jelenlegi falusi célkitűzéseit 
olyan köny,·ek ter jcs1.lésével támasztja 
alá, mint SolochoY: ü j barázd{,t szánt 
az eke, Panfjoro,·: Vir;ígzó élet és Nap· 
iényes mez(ík cimíi miivei rngy A,-zta
los „Sz�I fuvatlan nem indul" e. nagy
sikerü könyve. 

Nagy az· érdeklődes természettudo
mányos felvilágosító népszeriicn megírt 
könyvek iránt. söl ez oly mérlékii, hogy 
sokszor csak hosszu várakozás után 
tudjuk a kh·ánt könyvel eljultatnl. Tech
nikai problémá 1úkkal is bizalommal 
fordulnak az olva�ók a könvvtár felé. 
(pl. gépészeti szak1:önyvel vagy egyéb 
technikai szakkütiyvef kémek. aminek 
egítségé1·el rossz.. használaton kíl'üli 

gépek';t, n\iiszer�ke{ , probálnali ú [ra 
has,na!halóvá lenni.) - ' 

Az 'ifjúságnak új �zellernben· való 
hel,res , nevelé_él szolgál in a sok (j�rn
részl szöyjet irodalo1, ,búl fordl1o1 l). me
sekönn- és ii  iús.i:,;i iimerr\L r jeszlö 
mü, amibő'. majd .mind·en ◊h·asó11k y;sz 
haza családjának. 

,.. 
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VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

Dolgozó és tanuló fiatalok! 

Kövessétek győzelmeink szervezőjét, 

boldog jövőnk megteremtőjét, 
nagy Pártunkat! 

XLH- ÉYFOLYA)I 1 1 - SZÜi- * I\IEGJELENIK MINDEN Hó 1-ÉN ES 15-:FJN * 1 960 június 1 .  

A Szakszervezeti Világszövetség Végrebajtóbizottságának határozatai 

újabb lendületet adnak a békéért vívott harcnak 
A Szakszervezeti Világszövetség amerikai fegyverszállítások meggál!á- 1 ennek a klil,knek tagjait a Világszövet-

Ncmzetközi Sz;tkmai Szövetségének ta- sáért. 1 iég soraiból. Ez a kizárás azonban 
nácskozása után a Végrehajtóbizottság A szakszervezetek szerte a világon semmiképpen sem jelent szakítást a ju-
is befejezte budapesti ülésszakát. tevékenyen vesznek részt ezekbt>n az goszláv dolgozó tömegekkel. 

Ezeket a rendkíviit fontos tanácsko- akciókban. A Végrehajtóbizottság mi
zásokat nemcsak a magyar dolgozó kor megállapítja ezeket az eredmfnye
nép, hanem az egész világ kísérte ket, egyúttal rámutat arra is, hogy a 
fi(!yelemmel és fo2adtn forró együtt- szakszervezetek lényegesen töboet te
érzésével a nemzetközi munkásosztály hetnek és 1,eli lenniök a háború, gyujtc
és a világ minden dolg-ozója. aki sza- gatók ellen folyó általános népi kiizde
batlsár.ra vágyik és békét akar. lem k ifejlesztése, a béketábor tov:,l,bi 

A Végrehajtóbizoltság rámutat arra, aklívizálása terén. 
hogy a szakszerv�zctek tevékenyen Megmutatják ezek a határozatok, hc
vcsznek részt minclazohban az akciók- gyan teljesítsék a sz.akszervnelct_ a 
ban, amelyeknek a btke megvédése a felad:itaikat, hog}·an segítsék még [oko
célj::... Annak a békének, amelynek meg- zottabb mértékben a hatalmas ncmzd
védésében a béketábor őre, a hatalmas közi mozgalmat. 
és legyőzhetetlen Szovjetunió, s vezére, A Végrehajtóbizott�ág külön határo
s z t á I i 11 elvtárs áll. Magasra csap a zatot fogadott el a titóisla snkszerve
legvadabb elnyomással szemben is a zeti klikk ellen, leleplelle a szo,; je!cllc· 
nyugateurópai vasutasok, k il<ötő- és nes, a munkásság- és a uf,,cmoz�a•om 
szállitómunkások cselekvő harca az ellen irányuló aknamunl<:"tjit, s k izárta 

A határozatok a Szakszervezeti Vi
lágszövetség békevédelmi levékenysé
géver és feladataival, a s.zakszervezet; 
egységért folytatott küzdelemmel a 
munkanélküliség és a teljes foglalhozta
tot!ság problémájával, a Világszövetség 
propaganclamunkájának frhdataival é5 
m · d ze•cvcl, a f nnországi szakszerve
z�!ek helyzetével és végül a nemzetközi 
s7�1kmai s7övetségek bud�pesti ért�kez
letének eredményeivel foghlkoz!a� .. 

A végrchajtóbi1.ottság m�g;Llapitottn, 
hogy a nemzetközi szakmai szövet-
5égek budapesti értekezletén,:\; poziti'v 
jelentősége volt munkájuk további meg
jnvítisára abban a harcban, mdy a 
nemzetközi szervezeti egység mci;:szi

Az SZVSZ Vég,ehajtóbizottságá
nak tanácskozásai és hdározatai újahb 
nagy lendületet adnak a békéért vívott 
harcnak, újabb segítséget nyujt:.mak 
a béhcharcot vezető kommunista pár
toknak. Szorosabbra zárják a mug1<ás
o�7tály sorait, hozzájárulnak a munka
nélküliség elleni harc fokozásához, is
mét lelep!ezik a Marshall-terv és egyéb 
imperialista tervek csödjét és egész sor 
határozattal fokozzák a szakszervezetek 
aktivitását a békemozgalomban. 

Dolgozóink nagyon jól tudják, hogy 
ezek a határozatok nemcsak a kapita
lista ors1.ágokban segítik a béketábor 
erősödését, hanem a mi szocializmust 
építő hazánkban is. Dolgozóinkban el
mélyítik az internacionalizmus és a 
prolctárszolidaritás szellemét. Erről tet
tiink hitet a május 24-i békenagygyülé
sen is, ahol harcos búcsúüdvöz!ctet tol
mácsoltunk a nemzetközi szakszen·ezeti 

mozgalom küldötteinek, drága e!vtár
sainknak, akik azon lesznek, miként mi 
is, hogy végrehajtsák a budapesti ta
nácskozás határozatait az imperialista 
lláború és a kapitalista kizsákmányolás 
ellen a békéért és a szabadságért folyó 
hatalmas küzdelemben. 

A közlekedés szervezett dolgozói jól 
tudják, mit jelentenek a �zakszervezeti 
Világszövetség határozatai és nemcsak 
támogatják a világ dolgozóinak szabad
ság• és békemozgalmát, de a termelés 
fokozásával, a szocializmus minél előbbi 
felépítésével, a tömegek bekapcsolásá
val a mi békemozgalmunkba, melynek 
döntő ereje és zászlóvivője felszab:idí
tónk, a. hatalmas Szovjetunió - állan
dóan erősítik. 

Dolgozóink el vannak szánva arra, 
hogy a Szaks�ervezeti Világszövetség 
Végrehajtóbizottságának határozatait 
maradéktalanul megvalósítják. 

--------------------------------1 1,irditásáért, a békéért, vaiamint a mu11- 1 -------------------------------• 
!,ások társadalmi és gazdasági l,ii,•etelé- 1 

1 nemzetközi munk�sosztály 
teljesíteni fogja leiadatát 
Írta : D!MITR/J MONYIN, a „Trud" szerkesztője 

Q römmel [ellem eleget a 
vasutas dolgozók felhíl'á,ú

n�k. l!<'gy írjak a h.1pjukba: a 
KOZLE KEDÉS BE. 

meg_ a h);ke niclel111éért és a dol
gow m:p frdd-:e:ért folyl.,lul, 
harcra. hi5si k[izdelemre az i111pe• 
rial isták, az új húborúra t1sz í ,ók bü
nös terveinek 111egh iusításLra. 

Mi.  szo,· jet e111bcrek, büszkék va
gyunk arra, hogy a mi nagy orszú . 
gunk ú l l  a 1.,ékeiront hab ,111;;3 és 
lcgyőzhetel len (:'il)()ránn:, élén, 
amely több, mint tiuO mi l 1 : j  �1,1bcrt 
egyesíl magában. 

Ma, Szovjelorszái�unk úri ;ísi fe!
emelkedé�nck tanuja. f\a1;y lclkcsc:
déssel dolgozunk a kommunirn;us 
építése habilmas tervének m<"gval.i
sitásán, melyet nagy vezérünk éi; 
tanítónk, valamennyi győzelmünk 
szervezője, Sztálin elvtárs tűzött 
elénk 

\'égéhez közeledik a háború utáni 
ötéves terv határidő előtti teljesí
tése. Az ipari termelés színvonala 
már az elmu l t  1 9-!9-es esztendőben 
is csaknem ötven százalékkal felií l 
mu lta a háborúelőtt it. A mull esz
tendőben olyan termést taka rítot
tunk be, amilyen még nem volt. 

,\ Szo\•jetunió küldöttei azért jöt
tek Budapeslrr, hogy részt vegye
nek a Szakszerwzeti Vi lágszön't
ség tanácskozása in :  a nemzetközi 
;,zakmai szövetségek koníerenci,í 
j;in és a Szakszervezeti Vi lág�c;::·,
YC,!ség \'égrch a j ló Bi zottságj11ak 
ülésein. Munkánkban ré�ztvett0k a 
lcgkiiliinbözőbb orsógok szakszer
vezeteinek kü lliöttci : a szocia lista 
Szovjetunió, a népi demokratikus 
országuk, a nagy Kínai Népköztár
saság, a kapi la I ista országok, 
Afrikil (,s Azsia legtávolabbi gynr
malainak szakszcn·ezeti funkcióná
riusai. l<:ülönbözű foglalkozású em
lr,ck \'Olh1k kiizöltünk, akik külön
böző politikai nézetet val lottak. De 
\'alamennyiünkct egyetlen gonJ ilat, 
egyetlen nagy, nemes érzés !u,to(t 
á , :  semmiféle erőfeszítést és áldoza
tul nem lúmél:.h'. az egész ,fiild
go/yán egyesíteni !ú[1ánjuk az e,w
szerii emberelwt. hogy megm,,11 '.�uk 
az emberisé�et <'/1!/ szörnyií ltabr,rú 
[enyegeiésétől, amelyet az a:1g,,1. 11 város és a falu millió és millió 
amerikai imperialisták készit>?nek 1olgozúját lelkesiti Lenin-Sztálin di
elő. csöséges Pár/ja és ennek vezetésé-

A Szakszervezeti \' i lágsz:ivctség vet résztvesznek az egész 11emzetet 
\'égrel iajtó Bizottságának tagjai álfogó szocialista mw1/wversenybe11, 
ünnepélyes keretek között í rták alá tovább fejlesztik az ipart és a 
a Béke Hívei Allandó Bizot!3ágá- mezögazdaságol, megsokszorozzák 
nak felhivását az atomfegyv0r. fel - hazánk gazdagságú/. 
t�Uen betiltásáról és arról, ,ngy 

A
z egész szovjet népet halal-

háhor(1s bűnösnek kell nyi 1 1iini:an i  . míJs munkal.elkesedés ,ra-
azt a kormányt, amely clsó,tt>k gadjn níagáva 1 ,  mely · egybekap
haswálja ezt n barbúr kg\' ut A csolja egész, végeláthatatlan orszá
\'égrehajtó Bizottság felszól ított a gu nkar a Balt i-tengertől a Csencles
rn lamennyi ország dolgozóját óceánig. A Szovjetunió péptömegei-

nek jóléte napról-napra nü. A szb
nemzl'liségre, politikai és va/lúsi cial ista társadalom feltét lenül ér
meg{tyőzödésre való te!lintet nil!úil vényesülő törvénye a néptömegek 
-, hogy l�C,ve:c;s�k péld'áját és a li1 - jólétének növekedése. Pompúsan ki
ír-ásukkál 'is erusíts�k meg ezt a virágr-ik or::;zágunk .népeinek szo
törlénelmi cfokumenlumof. cíalisla kultúrája. Ragyogó jö� 

A 1tel/lzet!,özi munkásosztály 
teljesíteni fogja feladatát. J\ 

Szakszer11eze!i Világszövetség a 
dolgozáf< tíz. és tízmi l lióit szervezi' 

nyílik · i fjúsá;:unk, az �g-ész fiata l 
ncmzPdék előtt. És mindez a szov
jet kormány bölcs politikájának 

(folylatása 'a 2. oldalon.) 

sének teljesítésMrt ro:yik. 
A végrehajtóbizot!slg elbafirozh 

hogy: 
„ l .  jóváhagyja a határozatot, am�lyet 

az értekezlet egyhangúlag elfogadott 
és úgy véli, elengedhetetlen a nemzet
közi szakmai szövetségek tevékenysé
gének fokozása abból a célbiil, hogy 
csatlakozásra bírják olyan országok 
i..zaliszervezetciti ,,n1elyc--knck or�t:iges 
l;özponlja nem tagja a Szakszervezeti 
Vi!dg.szö\ ctségnck ; 

2. megbízza a Szal,szervezeti Világ
szövi::tsé,r titkárságát. hogy a nc1n2el
l.özi szakmai szövetségeknek állandó 
támogatást nyujtson munkájukb3n és 
idejében tájékoztassa őket a Szakszer
vezeti Világszövetség lépéseiről; 

3. javasolja az elnökségnek, hogy ve

srye tudomásul a ldilönféle nemzetközi 
.:zakmai szö\'etségek tevékenységére 
"onat':czó jelcntésel<et annak érdeké
ben, hogy támogathassa az SZVSZ ta
pasztalatainak felhasználását a munkás
�ág éíetérdekeinek védelmében és ab
ban a kiizdelemben, amely a békéért és ' 
a �zakszervezeti ei;ryséir me1;szilárditá
sáért folyik; 

4. javaso�ja a Szakszervezeti Világ
szövetséghez tartozó országos köz
pontoknak, tegyenek lépéseket a 
nemzetközi szakmai szövet�égekhe2 
még nem csatlakozott szakszerve· zetek csatlkaozásának meggyorsítására; 

5. a végrehajtóbizottság javasolja a 
Szakszervezeti Világszövetség titkársá
gának, hogy a nemzetözi szakszervez.�ti 
szövetségeknek a gyarmati és függő 
országokban kifejtett munkája támoga
tásának megszervezésére használja fel 
a Szakszervezeti Világszövetsé" �,siai 
és latin-amerikai összekötő irodáját; 

6. időszeríinek tartja, hogy valameny
nyi nemzetközi szakmai szövetség kép
viselője tagja legyen a Szakszervezeti 
Világsrövetség Végrehajtóbizottságá
nal,. Ezt a java$latot jóváhagyás végett 
a Szakszervezeti Világszövetség Fő
taná�sa elé terjesztik. 

A Szakszervezeti Világszövetség-
Végrehajtóbizottsága azt a rt1eggyő
ződését fejezi ki, hogy a nemzetközi 
szákmai szövetsége[, bevonva a 
munkájukba a dolgo;,ók széles tömegeit 
- sikeresen végrehajtják azokat a fel
adatokat, melyeket a Szakszervezeti Vi
lágszövetség kitűzött eléjük, még élén
kebb te\'ékenységet fejthetnek ki an
nak érd�ében, hogy tömörítsék a mun
k.'isokat a s�aksier'vezeti egy'1ég meg.; 
szilárdítá.sáért,. a dolg�ók gazdasá"'i 
és társadalmi jogaiért, a demokrafitis 
szabadságjogokért, a szilárd és tartós 
világbékéért vívott harcban." 

Szakmánk nemzetközi szövetségének 
harca újabb fel lendülés felé halad 

Írta : STELIÁN MORARU 
a Szárazföldi- és légilcözlekedési Dolgozók 

Nemzetközi Szövetségének főtitkára 
.\ Swkszcrv�zcl.i Vi lágszövebég 

;:.;emzetközi Sz�kmai Szövetségei 
vezetőinek tanácskozásait olyan 
időben tartották. amidőn a nemzet
közi munkásosztály elöntő ha rcot 
folytat a béke megvédéséért, az 
angol-amerikai imperia l isták hábo
rús készülüdései el len. 

A Wkés és gyarmati országok 
szárazföldi és légi közlekedési dol
gozóinak harcos gazdasági és szo
ci.í lis követeléseik érvényreju ltai:í
sáért, a békéért és demokráciáért, 

,zervcs része a nemzetközi 
munkásosztály - á l la János ha rcának. 
Franciaországban és Olaszország
ban, Északairikában és az imperia
l isták u ra lma a latt á l ló számos 
más országokban az u tóbbi időben 
a közlekedési dolgozók sztrájkok és 
egyéb akciók egész sorával t i lta
koztak az amerikai fegyverszál l í 
tások el len és harcoltak a munká
hoz ,·a ló jogért, a békéért. I I ven 
tömegakciókkal találkozunk a�ok
ban az országokban is, amelyek
nek szakszervezeti központjai a 
jobboldali szociáldemokraták és a1. 
angliai és Egyesült Allamokbeli 
szakszervezetek vezetőihez hasonló 
„nagyfejűek" árulása iolytán a 
Szakszervezeti V i lágszövetségből 
kiléptek. Ezek a tömegakciók a dol
gozó tömegek harci lendületének 
és a dolgozók nemzetközi szol ida
ritásának fokozódását bizonyítják, 

Ezek a sztrájkok és egységes ak
ciók, melyek szorosan összefügg
nek a béke megvédéséért folytatott 
harccal. nyi lvánvalóvá teszik Nem
zdközi Szövetség.ünk fontos sze,re
pét a közlekedési dolgozók szak
szervezetei állal  az e szakmában 
dolgozók gazdasági és szociál is 
követel.Ssei érvényesüléséért, szak
szervezeti jogaik megvédéséért, a 
gyengébb szakszervezetek megerő
södésúért és úi i,�akszervezefok lé
tesítéséért folytatott harc egységes 
i rányítása tekintetében. 

A népi demol,;ratil us országok
ban, a l\·1agyar Képköztársaságban, 
a Romún l';épköztársaságban és a 
többi népí köztársaságokban növek
vőben van , a dolgozók szocialista 
öntudata. akik munkájukkal immár 
népük jólétének emelését szolgál
ják. E7,eknek az országoknak a 
közlekedési dolgozói lelkes munká
val vesznek részt a szocializmus 
alapjainak a lerakásában, szocia
lista munkaversenyben teljesítik és 
túlteljesítik feladataikat. Ezzel ha
zájuk védelmi képességét és erejét 
gya rapítják, · erő$ítve a béke és ·a 
demokrácia tóborát, melynek élén a 
Szovjetunió á l l ,  és meghiusítva a 
háborús uszíto"k terveit. 

Főfeladatunk most és ezután is 
az, hogy szakmánkban a dolgozók 
harcát megsze�vczzük, nemzetközi 
egységüket megszi lárdítsuk, az 
üzemekben és helységekben támo
gassuk és előmozdítsuk a Békevé
delmi Bizottságok felá l l ítását, ame
lyek megválasztásában valamennyi 
dolgozónak nemzeti6égre. fajra, po
l it ikai felfogásra és val lásra való 
tekintet nélkül részt kell vennie. 

A nemzetkö;;i tagozatók vezetői
nek Budapesten, 1950 május lü-
1 -t között tartott értekezlete külö
nös jelentőséggel bír, mert a rra van 
hivatva, hogy az egyes szakmák 
dolgozói á ltal folytatott harc irá
nyítása terén a Nemzetközi Szövet
ségek vezetőszerepét és befolyását 
megszi lárd ítsa. Ez aktív előmozdí
tója annak a harcnak, melyet a vi
lág proletariátusa a tartós békéért, 
a munkások anyagi helyzetének' 
megjavílásáért és szakszervezeti 
jogaik megvédéséért folytat. Har
cukat, s tőkés. és gy,moati országok 
munkásainak követeléselk érvénye
sítésére i rányuló akcióit ténylege
sen, erkölcsileg és anyagi lag támo
gatva annál jobban fog sike
rülni a közlekedési dolgozókat az 
egész Vl iáRon a lqpití!J izmus ·igitJa 

(fo{'!Jtatása a 2. ol'dalon.) 

-. . 
· Di�sőség a ·béke első har�osának·. 

felszabadítónknak ' és· ianítónknak� a nagy Sztálinnak! 



KIRÁLY ILO!\"A BÉKEBIZOTTSÁGI TAG : 

Mi, nők, /Joldogan látjuk az ellená//l,atatlon ereji 
/Jékemegnyilotkozást - és megvédjük a /Jékét ! 

_ T. Szerkesztőség! Feleilhetetlen 
élmény volt számoínra a május 24-i 
hatalmas béke11.agygyűlés. Boldo
gan és büszkén vo11tútunk fel mi is 
Cl Kossuth Lajos-térre, a végelátha
tatlan vörös zászló-erdőben . . .  

Milliónyi akaraiot egyesített ez a 
lobogó zászlóerdő, feteme/öen im
pozáns volt ez a feluonulás. Meg
mutattuk akaratunkat és elszántsá
gunkat az imperialistáknak, de meg
nuaattuk . azt is, hogy egy ember
ként állunk a bennünket felszaba
ditó nagy Szovjetunió oldalán a 
{)éke védelmében. 

ba. Erez/ük, hogy ma ennek az ut
r:ának a neue mást jelent, mint ré
gen. Nem a régi fecsegő úri parla
menthez vezet most már, hanem 
nda, a/tol a dolgozó nép parla
mentje áll. 

Rendőr mosolyog ránk. ö is a 
11ép fia, és a mi alkntmányunkat, a 
mi szabadságunkat védi. A téren a 
honvédség sorfala fogad bennün
ket, erő és büszkeség uan arcukon 
Harsogva kiáltiák: "A béketábor 
győzni fog!" 

Mi, nők, boldogan látjuk ezt az 
ellená//hataflan ereiű békemegnyi· 
latkozást, mert nálunk öszi,ttébb 
híve nincs a bekének . • .  

A menetben táblát vitt élőttem 
egy mw1kástársam, amelyre az volt 
írva: ,,Megvédjük a békét!" 
Megvédjiik! - kiállottam én is, de Senki nem érezheti nálunk job
közben azokra az elnyomott mun- ban, hogy mit jelent a béke VP
kástestvéreinkre gondoltam, akik delme. mert mi su,wed,ii,,k a le1<• 
nem tüntethetnek ilyen szabadon a utóbbi háborús időkben is a leg
bélw mellett. akiknek most is vér- többet. Például a ml óvohelyiinkön 
áldozattal kell harcolniuk az éle- 19 gyermekből 16 meghalt, pedig 
íiikért, szabadságukért . . .  még alig tudták az ártatlanok. mi 

Aztán dallamot hozott felénk a az élet • : • Csak mi tudtuk, akik 
szél és mi is átvettük, hogy együtt megszűrt ltóléuel szerettük volna 
énekeljünk más üzemek dolgozóival mindenáron megmenteni őket . . .  De 
o szabadság dalát. Szabadság! _ egyik11ek még az anyját is elvitte 
milyen szép szó is ez! Azért lesz az éhhalál - • • 
szabad mindenütt a nép, minden Mi, nők, me{Ivédiük a békét! DP
tmperialista mesterkedés ellenére, nemcsak mi, hanem mindenki. aki 
mert a világ minden dolgozó;a élni és dolgozni akar. Ez a béke
szabadsúgot akar. Szabadságot liinletés az élni akaró emberek tö
akarnak az imperialista államok meglün/etése volt. A békéál har
dolgozói. de szabadságot akarnak a coló dolgozók éltették itt vezérei
gyarmati népek i.s, hogy hozzánk kel, a pro/e/ár nemzetköziség ie
hasunlóan, felszabadultan, szabad gyében. 
,mberként építhessék hazájukat. Erősebb lettem ezen a napon, és 
. Vzemek. gJ,árak dolgozói vonul- most már még hangosabban kiál
tak fel fef;(yelmezettm és mindetl lom a világ sok-sok millió békesze
arcon elszántság . . . Kemény m11n- relő asszonyával és leányával 
kúskrzek emelték ma1<asra a vörös együtt: \ ·uág proletárjai egyesülje
logobókat és szúzezer torokból tört rek _a b_é�e ellenségei ellen, a 
fel egyszerre a kiáltás: ,.Et;en Szov1elut1to vezetéséueU 
Sztálin elvtárs. a világ dolgozóinak \ 

K l  RÁL Y ILONA. 
bölcs t•ezére!" Terményforga lmi NV 

Befordultunk az Alkotmány-utcá- békebizottsági tag. 

A továbbtanuló i f iúság rádión és sa itón 

keresztül kap· tájékoztatót a különböző 
iskolákba való felvételekről 

Oléves tervünk vég.ehajtásához 
szüksége�, hogy az új iskolai évben 
legalább I 1 .00U - nagvrészt munkás
és parasztszármazású fiatal - kerüljön 
be egyetemeinkre és főiskoláinkra. 

Egvetemeinken és íőiskoláinkon terv
szerűen iolyik a továbbtanuló ifjúság 
jelentkezése. 

A szakérettségi tanfol,amokra, egye
temi esti taniolvarnokra, az állami mii
szaki főiskolákra és az ipari szaktanár
képzőkre a jelentkezés ma jd az üze
mekben történik. A ie!vételek mód já
ról a közel jövőben rádión és sajtón ke
resztül kapnak tá jé',oztatót a fiatalc:k. 

felhív juk az ér<lekell szülök figyel
mét arra, hogy a törvény értelmében 

iparo,tanulúul csak az szerzéídtethető. 
aki a nép-, vagy általános iskola Vi l i .  
osztályát elvégezte. A törvénycikk 
végreha jtása lárgvában kiadott ipari 
miniszteri rende:et értelmében ugyanis 
egv bizonyos időn túl csak az szerződ· 
telhető iparo�tanulcínak, aki az általá
nos iskola V l fl .  osztál,át elvégezte. 

A szülők jól teszik, ha gyermekeik 
jövője érdekében, a szebb és jobb jövő 
érdekében nem zárkóznak el gyerme
keik továbbtani1ásától, annál is inkább 
nem, mert az anyal!ilag rászoruló hall
gatókat kol égiurnokban helye,:k el. a 
jó e!ömenetel üeket pedig ösztöndijJ al 
jutalmazzák. 

(Dimitrij Monyin cikkének folytatása) 

eredménve, ann11k a soha nem lan-
1 
tént, nemcsak létrejött, de meg is 

kadó gondosl�od��n�k a ryümöks�. erő�ödött_ a ,!lépi de�1okrati_kus rend
amelvet a nep Jolete rrant tanu 11 szer, donto csapast mertetek a 
szere.tett apánk és tanítónk, Szlá- 1 �el_�éí rea�ció és :. reakció_ �merika_! · 
lin dvtárs. ttto1sta vcdelmezomek ereJere, gyo-

A szovjetek országa a szorial ista nyörű és boldog jövő útjá t  nyitva 
�azdaság-ra, népének a történelem- meg az ország számára. 
ben még nem tapasztalt erkölcsi- Tanui voltunk annak, mi lyen lel
pulit ikai egységére támaszkodva a kesedéssel építi a magyar nép új 
bék.e. a demokrácia és a szocial iz- életét, a Szovjetun ió és a szom
mus • táborának élén halad,  halai - szédos népi demokratikus országok 
ma� zászlóvivője a békének és önzetlen segítségére támaszkodva. 
mc1;IDf.'(alhatatlan támasza a népek S i_kerrel, i_dőel�t!_ .  _tE:lj�sjtett�tek � 
szabadságának. nepgazdasag UJJaep,tesere cs feJ -

Hosszabb időt töltöttünk el szép le,;zt0sérc i rányuló há roméves ter
orszácrotokban, a dolgozó nép f ia ,  vet. Ez a terv szocia l ista hi ísada
közötl őszintén örültünk. amikor lom a lapjainak lerakására szolgál s 
lá ttuk azokat a nagyszerű eredmé- en�ek �1egvalósításáért fáradozik 
nyeket, amelyeket az á l lami ,  gazda- egesz nepeteket. 
sági, és kulturá l i s  építés terülclén L áttuk, llogvan haladtok bát-
sihrült elérnetek. ran és határozottan Plőre a 

f udjuk, hogy súlyos örökségei szocial izmus építésének útján a 
hagyott az országra az át- Szovjetunió őszinte barátságára és 

kozolt fasiszta-rendszer: szétrom- seg,tségére támaszkodva. Nincs ma,  
holt városokat és üzemeket, özve- elvtársak, olyan erő a vi lágon, mely 
gyek és anyák könnyeit, el lenségek megzavarna benneteket abban, hogy 
seregét. akik megpróbállák gátolni felépítsétek _ a _ _ szo_cia�ista lársada-
a, új élet építését. lom ragyogo ep1tmenye�! _ _ 

A magyar nép azonban a Magyar Ezen a h:lyen ado1!1 at !van FJO· 
Dolgozók Pártjának és vczéréne�. dor�vics Panyin el::t�rsnak, a _ Szo
Rákosi Mátyás elvtársnak vezete- C)a l �st_a �unk� Hosenek forro elv
sével nagyon jól használta fel azo- tarst u?vozlet�t a m�gyar vasutas 
kat a lehetőségeket, amelyeket öt dolgozoknak es tolmacsolom azt a 
évvel ezelőtt mPJ:(teremtett számára kívánságát, hogy haladjatok újabb 
felszabadítója és barátja, a Szovjet- és még nagyobb sikerek- felé, a szo-
11nió. Azóta jelentős haladás tör• cial izmus felépítésel!ez vezető úton. 

1950 j6nlus 1. 

Több mint másfélmi l l ió forint megtakarítást érhetnénk el" 
J de nincs meg a kel lő együttműködés 

a nemzeti vál la latok, a BELSPED és a vasút között 
- Beszámoltunk a l(özlekedés hasáb. 

jain arról a mozga:omról, ame'.yet a 
darabáruforgalom megjavítása céljából 
március 14-én tartottak a Bud�pest 
Nyugati pályaudvaron 4 1  nemzeti vál
la lat, a BELSPED és a vasút szervei· 
nek közreműködésével. 

KíYánc,;lak vo'.tunk, hogy mi lyen 
eredményeket howtl az érlekez:et. 
Utánanéztünk és megá!lapítottuk, hogy 
ugyan a tanácskozást megtartották, 
megál lapodást is kötöttek, de a nem
zeti vá: laJatok ezt a megál:apodást 
nem tartották be. 

Patkós Lász!ó elvtárs látva, hogy 
a rendszertelen, szervezetlen munka 
tovább lo:yik és ezzel hatalmas káro
sodást okoznak a nemzeti vál :a:alok 
nemzelgazdaságunknak, javaslatot do:
gozott ki, me:yet szakv.onalon megkül 
dött U:etékeseknek, hogy tárgya!ják :e 
és hasznosítsák. A Budapesti MA V 
l ga,o-atóság 7. Osztálya május 8-án 
áttetfe a m:nisztérium Vasúti Föosziá· 
lya 1. 5. szakosztályának elbírálás vé
geit és kö1.ölte, hogy a javas:at nem 
új í tás és hivatali kötelessége Patkós 
elvtársnak ilyesmin törni a fejét. (/gy 
segiiik elő az újítási készséget? S=er/.,.) 

Rends„e,t& len rnunkalcezdés, 

az á,u elölcészitésének 

elhanyagolása 

és egyéb hlbálc 

Patkós elvtárs javaslatában �:. 
mondja, hogy a, áruterme.ö és érlé
kesitö nemzeti vá:lalatok a videki fo. 
g) aszlóh�yeket mind nagyobb meny
nyiségben látják el szükség'.e!i cik· 
kekkel. Ezeknek útja a vál a'at raktá
raihól a vasútra kiíuvarozti BELSPED 
NV 6za! l ilmányozó apparátusán és d 

vasút szervezetein keresztül .-e,et. A 
három, szoros együttműködés a lapjim 
Jolgo,o szektor 

munkája ninc• összeb:111g11lva, 
niu�s n1cgszerv�zvt•., anarchlsz.. 
Ulrns, amcl�·b/il a közi.isséguck 

óriási kára van. 
A javaslat célja az volt, hogy a gya. 
kor;ali megiigyelések alapjan ki�rté
kell hibákat _kiküszöbölve, a je;en:eg, 

1munkar11�nelt�I sz�mben jobb munl:a
m<ids,ereket ,·ezes:senek be. Ezze! óva
to,; s,ámitá,ok szerint is hi 

1,6:l-!,4i2 forint megtakarítást ér• 
nénk cl. 

A nem,eti válalalok rendszerint el6zii 
nap délután 16 óráig köz,ik a kifU\ a
rozást vég,ő BEL "PED-del, hogy 
músnap há11X métermázsa áru kiszálJí
tását igény,ik. Ezeknek a, igény:é
seknek a:apján vezényelík azután a fu
vareszközöket. Az esetek je:entős ré· 
s1.énél azonban a ténylegesen e!fuvaro
zandó áru súiva nem a:o,ws a, elűzo 
napi beje1emessef, ami a program 
felborítását jelenti. felborítja a pro
gramot a kocsi kihasználásánál, de ha
s,1n:óan nagy kárt okoz a jármü,ek 
vczény!.,'-sénél és a többi válla.a.tok ki
szo:gálásánál. 

A rendszertelen regge'. i  munkakezdés, 
az árunak szál lításra ,·aló e:éíkészité
sének eiha11yago: ása, a fuyarJevelek ki
ál l í tására való várakozás azt eredmé
nyeZ:k, hogy a reggel i  órákban a vas
úti felve, ii he!yek munka né:kül van· 
nak, viszont déltől kezdve tor!ódás 
van, a járómüvek egymásra várnak 
késik a második fuvariorduló, ez a, 
esti vasúti raktárzárAs ide jét lo! ja el, 
ami a vasutas do:gozók túlórázlatása 
ban je'.enlkezik mint többletkiadás. 

Patkós eh-társ javaslatában a tür
hetei'.en ál lapot megszüntetésére 10 
pontban rendszerezett munkamenetet 
jayasol, amelynek végrehajtása után 
az a 'ábbi meglakarilásokat érnék el a 
pontos megfigye:ések alapján végzel1 
�zámitások s,erint: 
1 .  A BELSPED NV irodái

nál naoonta átlaa 55 fu
varszeker 32 oercet ácso
roa. várva a fuvarlevelek 
kiáll ítását. Ez naoi 29.3 
munkaóra. Eav fuvar 1 óYai 
köttséae 24 forint. az 
ácsorQás havonta 25 
munkanapot véve alaoul. 
17 .580 Ft. eavévi mea-

takaritás , . • • • • 21 0.960 Ft 
2. Nem BELSPED fuvaresz

köz �tlaa naoonta 1 1 8  
Jármü iaen szerénv és 
ovatos számitás mellett 
a torlódás miatt átlaa 20 
oercet veszít el munka
ideléböl. ami óránként 
24 Ft költséaet véve naoi 
39 ó�át és havi 23.4;)0 
Ft túlkadást lelent. az 
évi meatakaritás 280.800 Ft 

3. A vasútt 20 mérlea hefvett 
1 4-avcl el tudná látni a 
szoloálatot. ami 6 seaéd
tiszt és 1 2  munkásmea
tal<arítást eredménvezne. 
ami havi 600 Ft átlaake
reset mellett 1 0.800 Ft 
meatakarítást ielentene. 
Ez eav év alatt 1 29.600 Ft 

4 A torl6dás miatt a vasút 
raktárainál átlatiban havi 
51 7 tülóra merill fel. ami 
3 forintos átlaQaal szá-
mítva. évi meatakar{tás • 1 8.61 2 Ft 

5. A szervezettsét1 követ-
keztében a BELSPED 55 

fuvarnak leakevesebb a 
felével. 27 fuvarral nem. 
kétszer. hanem naoonta 
háromszor tudna fordul
ni. ami naoonta eQ'v fét
fuvarraL 1 20 Ft meat:3-
karitással többet lelen„ 
tene. ez havonta 8 1 .000 
Ft-ot Jelent. Eav évben 972.000 Ft 

6. Az eaves ncm;z:eti válla-
1:itol<nál a ielenleoi rend
szertelenséa miatti vára
kozás. idóoocséko!ás csak 
nil.oonta 50 vállalatot vé
ve alaoul. 30 oerccel és 
3 ft.os órabérrel. évi 
megtakarítás 22.500 Ft 

összesen 1 .634.-472 Ft 

A javaslat, ame:y egyúttal megsziln· 
teti a fenná'.ló szervezet'.enséget is, 
töhb hónapig tartó megfigyelés és a 
kérdésnek hosszú idő óla való tüzetes 

tanulmányozása után született m�g, 
NyI:vánva:ó, hogy i lletékes szervekneK 
végre komolyan kell fogla!kozni ezzel 
a kérdéssel, nehogy ez a javaslat is, 
mint i;ok más hasznos javaslat, j)Uszta 
érdektelenségből elkenődjön, vagy egy 
kéz'.egyintéssel „a meg nem va:ósit· 
ható Javastatok'� lomtárába kerüljön. 

A forgalom áltandó növekedése sür
gős közbe:épésre kényszeríti úgy d 

közlekedési, mir1t a be'.kereskedelmi 
szektort. Nézzürtk utána tehát, hogy a 
javas!at niegv"alósílható-e, vagy rész
leteiben alkalrnazhat6-e• és gyors, ma
radéktalan alka,maz�sával seg[tsük 
nemzetgazdaságunka! egy újabb, ha
talmas megta�arításhoz. 

ID ŐJtlÉB Ö-ÉB TEKEZLE T 
a Vasutas Szakszer,,ezetbe:n 

Melius 22.én orszáoos idc5mérö-.érte
kczletet iartottak a Vasutas Sz:al<szer
vezet központJában. 

Az értekezleí:en a hozzászólásokból 
k1tllnt. hoqy majd minden üzemben 
általános hiányossáa. hogy a munká
átvcvől< nem értékelik ki minőség 
szempontiából az elkészftett munka
darabokat. Sok esetben fennán. hoaY 
a raktárra készített anyaQok csak a 
felhasználásl<or lesznek meqállapftva. 
hoav beépftésre. illetve elhasználásra 
alkalmatlanofc. Meaállaplthato vott a 
hozzászólásból az is. hoqy azokban az 
esetekben, amikor a s:zerelés fofvama
tos munka. csak a telles e� l<éazltésé
nél van meo a munka ellenőrzése. de 
az időközbeni munkc:folvamat minden 
m1n6séQi eltenőrzéstöl mentes. Ennek 
a köve��ezménve az. hoav reftett hi� 
bákkal kerülnelc gépek. kocsllc i.izcmbe 
és ezek képezik a visszatérö mun-
kák naov részét. 

Minden szatcvonati. minden moz-
qalmi támoqatás és iránv itás nélkill 
véaezték. i l letve lelenleq is véqzik a 
munkájukat. A szakszolaálati vezetők 
határozott i rányvonalat a munkáiUk 
elvéqzéséhez nem adnak. Minden tám
pont nélkül véqzik a munkáiukat. A 
szal<Szolaálati vezetök nem 1s tekin
tették és ismertet< el ennel( a munká· 
nak fontossáaát felentöséoét. ezt: alá
támasztották azzal ls. ha valamilyen 
kimutatást kellett készíteni vaav ad
minisztrációs többletmunka volt. ezt 
rendszerint az idómérökre ruházták 

'ann::"k · dat:2.ra.. hOOV""aZ -d mttnkiiitef"Ole• 
tilkön ebből l<ifolvólaa hhirlvossác,ok 
méa csak tovább növekedtek. 

Komoly hiánvossáokent említették 
mea. hoav az idömér6ket, il letve mun� 
káJukat soha senki nem ellenörizte. 
munkájuk maid cétné\kLHI és csak ta
lálqatásokon es a szerencsén alapul. 
Ami iránvftáshak nevezhetö volt az. 
hoav sztahánovistánál nem szabad 
időt mérni. esetfeq abban t�moo.atták 
őket hoqy iqy-ekezzenek és hassanak 
oda." hOQV az ilzemüknek sztahánovis
táik mennél naqyobb számmal leqye
nc,1<, az eredmény pedia. mint naqvon 
sok esetben be is bizonvosodott. csak 
felszínes volt. ami a bércsalásnak eQy 
külön válfaját merítette ki. 

A müvezetőknek naqv többséqe el
lenséanek tekintette az időmérőt, nem 
hoqv támoaatta volna. A müvezetők 
könnyen a bérdemaaóaok uszályába 

este'< és az olcsó népszerlf5é.1e♦ t;l
használva. az öntudatlan do!qozók er• 
ctekében kiálltak. hoqy minél kedve
zöbb id6meaállapitást eröszakol lanak 
ki az idöméröb61. 

Az idömér6k, minteqy ütközőpont• 
nak voltak haszná�va az üzemof'.'l!<bnn. 
ha a munka e:véqzesének idejében, vaqy 
mi néSséqében hiba esett. ezt a hibát 
iqyekeztel< áthárftani az idömér�l.cr�. 
nem pedig a mfnőségi átvev6ben es kÜ• 
1önbözö visszaélésekben kercs�él< 
a hiba okát, Ha néha és ritkán egy-eqy 
hibát fel is fedtek, azt igyekezte� szol
gálati vonalon házHaq elkenni, sőt 
naqyon sok esetben a csalóktC?I majd 
méq bocsánatot is kellett kérr11 .  

Továbbá -lZ idömérők és a bérelszá. 
mol ás kCzött is ellentét� vannak. mert 
ha helvtelen bér„lszámolás követt<ezté• 
ben a dolaozó reklamálta a hiánvossá• 
qokat. - annak dacára hoav semmi 
J.,t',)!e az üqvht'-z. nt>m volt - a do'aozók 
előtt az időfelvevót tették néoszerűt-
le

'l.
n

z
é. 

Uzf'maazda.sáQi osz!'átvon helOI 
hiányossáq a� éberséq elmulasztása, 
hoqv tútrivomó rész.b•n kiilönb?7'Ö 
okokból kifolyölaa büntetésből oda-

helyezettnek. s6t naqyon sok esetben 
a muft rendszer klszoZaálói t5.uk be 
ezt a kulcspozicíót. akiknek a szocia
lizmus épftése nem sz.ívüay. 

Előfordult olyan eset is a szolnoki 
műhelyben. ahol a müvezető azt a ki• 
jelentést tette: ha valaki 200 százalé
kon felül mer teljesíteni, le foota 
Jeavzókönvvezni. Műhelvekben az el
lenőrző szerv meavan. de nem derít 
fénvt semmi visszaé!ésre. semmi helv
telcn munkára. Az ellen6rzö szerv csak 
akkor avatkozik bele az üaybe. ha tál• 
cázzák neki. 

Hiányosságként emlft!Uk meq, hoav 
a minöséqi munka általában veve 
nincs arányosan diiazva. Kisebb képe
s·tést iaény!6 munkák általában veve 
so:.Ckal lobban vannak d l lazva. mint 

az a munka. amely naqvobb kvalifikáclot 
igényel. Az értek.::zleten vilácros:ln rá
mutattak arra. hociv a normában dol
aozók nviltan meomcnd ia\c. hoav a 
százalékomat én meacsinálom. senki
nek semmi köze hozzá. hogy a nyolc 
órából hány órát dolqozom. 

Hiba volt. hogy az értakez!et részt• 
vevői a névszerinti és a konkrét hiá
nyossáqol� meQnevezésétól tartózkod
tal<. Azonban az eQyik leunaavobb 
hlánvossáQot meqemlitették: azt. hoqy 
a s:.::akszervezetnek má!'" róctebb<:"n fel 
keftett volna venni a kapcsolatot az 
ld6mér6kke!. hoav mf?afelel6 módon 
leavenel< tálé'-<oztatva és a munkájuk ... 
hoz kell6 seqítséqet kapjanak. 

Nemzetközi Gyermeknap"' 
lesz június 4-én és lelkesen ké
szülnek szerte a oilágon a Nemzet
közi Gyermeknap megünneplésére. 

Lengyelországban ái iskolálwt, 
gyermekstadionokat, iidülőtelepeket 
és bölcsődéket avatnak. A Bolgár 
Népköztársaságban ezzel a jelszó
val készülnek a gyermeknapon tar
tandó ünnepségekre: ,.Harcolunk a 
békéért! Megóvjuk a gyerrtzekek,,t 
az új háború borzalmaitól, biztos't
;uk ;övőnket." Az indiai Szakszer
vezeti Tanács felhívta India asz
szonyait a gyermeknap megünneplé
sére és felszólította ők� .. · hogy 
csatlakozzanak a Demokratikus Nők 
Vi / ágszöt'el sé géhez. 

Dolgozó népünk is lelkesen ké
szül a Nemzetközi Gyerm?knap 
megünneplésére. 

Propagandist�k. dekcricióf cldösiik 
f i g y e l e m ! 

A közületek, válallatok és üzemek 
,a vartalan dekorációsanyag ellátására a 
Müvészeti Alkotisok NV központi de
korációs- és zászlószaküzletet nyitott 
Budapest, V., Kossuth Lajos-u. 1 2. szám 
alatt. 

Telefon: 1 88-523, 189-497. 

(Stelián Aforaru cikkének fol;ytatása) 

a lól felszabad ítani, s a szocia l izmus ért folytatott harcában mindenkor 
d iadalának dicsőséges zászlaja a lá  védelemre, támogatásra é„ úlmuta-
mozgósitani .  tásra ta lá l. 

A népi demokratikus országok Növeljük tagjaink számát és 
közlekedési dolgozóinak építőmun- szüntelenül leplezzük le a londoni 
ká jukat még lendületesebben kell sárga internacionálé áruló szaka
folytatniok. Az „ötszázas" és a dárjait, akik a rra igyekeznek rá
,,százez res"-mozgalmat á l landóan venni a munkásokat, hogy szol
szélesíteniök kel l, hazájukban a gaian köve sék az imperial izmus 
szocial izmus építésének meggyorsí- háborút, válságot, munkanélkülisé
tása érdekében meg kell tanu lniok get és a dolgozó tömegek életkörül 
alkalmazni a szovjet emberek óriási ményeinek á l landó rosszabbodását 
tapaszta latait. hozó politikáját. 

Az impt:ria l isták és szakadár Valamennyi közlekedési dolgozó-
ügynökeik minden mesterkedése nak konkrét harci  cselekvésekre 
ellenére szervezzük meg munkán- való rnozgósításával megh iusítjuk 
kat úgy, hogy m inden egyes közle- az angol-amerikai imperial isták, 
kedési dulgozó, bármely ország- háborús provokátorok bűnös mes
ban is éljen, vil ágosan megértse, terkedéseit, megvéd jük a békét és a 
hogy ez a harc, melyet Nemzetközi vi lág valamennyi dolgozójának lét
Szövetségünk folytat, neki életbe- érdekét. 
vágó érdeke és hogy ebben az erős €!jen a Szaksze,vltZeti \'j lágszö• 
szervezetben a kenyérért és a béké- vetség! 



Mo Június 1. K O Z L E K E D E S  

� 

A vasutasok 1nunkájá11ak középpontjába kell állítani 

az "500 kilon1éteres" - mozgalmat 
mondotta Horváth elvtárs, az Északi Főműhelyben tartott országos terrnelési értekezleten 

A vasutunk szoc1alista átalakitás.it a Párt vezetésével hajtjuk véq;re és oz.en 
a t�rUletcn is fclhas.ználjuk a h6s :.:::ovjet vasutasok példáját és ütmutaiá
sát - mondotta Horvath elvtárs a:: ,,500-as'' értekezleten. A képen bal..-ól 
jo.:>bra Naqy Piro5ka, az efsö női moz-donyfató, rnozdon�•vezetöjelöit1 Horváth 

Janos elvtárs, G.ispár Sándor elvtárs. főtitkár, 

(Vrp::cír'a ut(\11 érkezett,) Május 
!!5-á n  az ország minden részéből 
ö.,szegyúltek a VD.SUt3SOk. m:nte;;y 
500-un, hogy megbeszéljék a Par
tunk által elindílo! L .,500 kilométe
l'<'s" -moz3'a lom t apaszt.:i.!atJit és 
�zok:it a fela�atoicat. ameiyek a 
mozgalom ki,zélesílésében, a hibák 

kiküszöbölésében hárulnak a vezető 
tényezőkre és a dolgozókr�. 

A n, gyj<':entőségű értekezleten 
mej<?lenl Bebrits Laio, elvtárs, köz
lekv.:!f.:;- és po�laügyi minisz.er. 
Prieszol ,József elvtárs, közlek.:!dési 
íill�mt it!ttr. Csanádi György elv
társ, az A'. lamvasutak \·ezérigazga-

tója, a Vasutas Szakszervezet és .a gazd:a�ág fejlesztési ütemét és fej-
szakszolgálat ve-�etöi. lődését. 

Az értekezleten Gá.spár Sándor _ Ennek elérésére elsösorban a elvtárs, a Varntas Szakszervazet fő- mozdonyok kihauná.lásá1. kell megt itkára elnökölt. E:nőki megnyitó- javítani _ fo!yta.tta Horváth elvjában üdvözölte a me_:sjcl�n,2kc:,, társ. A pár1.szervezeteinknek élen majd a Szakszervezet-i Vllá)?szövet- kell járni valamennyi szakszolgáség budr.ll)e,tí tanácskozá<ával kap- lalci ágbsn és minden va,'l.ltas dolcsol atos ha,,\rozato.knak döntö fon- gozónak _ áúfogó po!itikai felvii.átosságáróJ beszélt. Felhívta a vas-
.i:osíló mun.káv„l _ meg lre!l mautas dolgozókat , hogy a hataimas gyarázni az ,,500 k i lomét.eres'·-moz-Szovje( unió vezztre béketábor galom döntő je:entőségét. ügyéért, Pártunk és a Ráko�i c:v-

ti,rs tanítá�án:ik felhasználásával A szakszervezetnek munkája kö-
harcosan szál;jr,nak sikra, hogy zéppontjába kell állítani az 
mel!akadályozzuk az imperialista „500-as·' mozgalmat és a maia 
usz.i'ól( háborús terveit. vonalán szervezni, támo!?ami. 

Hangsúlyozta, hogy a magyar hogy min�! szélesebb mozgalommá 
vn,,utasságnak milyen fontos szerep nőjjön ki. 
jut a krmelés frontján a béke meg- Az ,,500 kilométeres•'-moz_galom tu-védésében é;- abban. hogy mind· 1 azok,t- a határoo:niokA-t. amelyeket lajdonképp-cn az. őszi csúcsforga om 
a snbadság. a fügl!etlenség, a világ elökészít�ét is jelenti. Ebben az ~ esztendőben <'!.z ő•zi csúcsforgn-'om népein!:'k felsuibadítása, a béke o:yan feladatok elé áilítja a vasút mc�védése nagy ügyéért hozt.ik a dolgozóit, amily<?n fe'adatok előtt a vég,eh3jlóbizottsági ü1�"'n .  a maga 1113gyar \. .. ;:sutasok még nen1 á11ot •  erejével se�ll"'e n1e9;valósítani. tak. Az egyre fokozódó ipari tern1e-Gáspár e'vtárs beszéde további 

Iés és a kivá ló  terméskHá tiiso•,, során felhívta az ér:ekezl.et részt- amilyen még szintén nem volt Ma�vőit _ a_i:ra. h?gy l<;r�:_;káju]<.kal .é� . gyar országon me" fO-'.;Ják követelni onkrib',aJukk�· seg,t,ek elo az er- hogy a k�csifo�duiót le�zorítsuk t<?kezlet sikerét, hogv jól kiér:é- szükség ese!én és a gazdaságossá .'.{ keke a moz,g.:,l0m <'l'edményeit "" szemclött t,3.rtásáva-l, a ta,-aly őszi h:báit. még- hatln tósabb·•n mozdít- legki;ebb alá, 3-8 nap alá. Ezt a >'i'< elö a mozl!'P'om kiszéle<íté,ét, a fc.ladatot a „2000 tonnás"- és az ,-f�ható megtak�rítá<-t, am�l!ye l je- .. 500 kilométeres'· -mozgalom továbbleni éokcnv mérté',ben járnlun'<. fejle;zlé-"e és összekapc.."Olása nélkül �,07.,"?á ncmzetgazdrl �á:;unk mc-g"eró- elérni úgyszóh�án lehetci:1ens-?g. södr?s�hcz. a $ZOcializmus évítéséhez. 

A szocia lista építésben Pártunk vezet'ésél7el, 
- Az &,--zi. forg·a lom megköveteli .  

hogy összekapcsoljuk 3. ,,2000-es'' 
és az ,,500-as·' i rányvonat0kat va
lamint a menetsebe: �ég növelését, 
Ez nem len kis fehdat. Ezt a fel, 
adatot csakis a pol itikai osztályok, 
a p:\rtszervezetek, a sz„kszervezet, 
a műszaki vezetők és valamennyi 
va·ut:is dolgozó együttes munkájá
val tudjuk megvalósít .>ni, me lynek 
C'őfe l(ételc a pol-itikai megyőzés 
és t udatosító munka, valamint a 
műsza i feltételek megteremtéice. 

a Szovjetunió gazdag tapasztalatait felhasználva, 
építjük a szocializm ust 

Ezután Horváth Júnos elvt-árs, a 
V.:.;útpo:iLkai 03Zlály vez�töje tar
to ·a meg b:szódét. 

Szovjetunió gaz.dag tapasztal : i tait 
felh:i,ználva, a Szovjetunió példái 
nyomán építjük a szocializmust, 

A vasutunk szocialista átalakítá
sát a P árt vezetésével hajtjuk 
vé grc és ezen a területen is iel
haszná!juk a hős szo,jet \ 3s11ta-

ol. f'él<iáját i s  útmutatását. 

egy mozdony ne menjen át az egyik 
igazgató.:..,úg terüietéröl a másikra, 
hogy �;;-y1k moz.doay á mene: ileg 
ne kerüljön az egyik fűtőház úgy
nevezets haló-;ug.Jrából n má�ikba, 
hogy egy mozdcnyra m,ndig ugy..1n
az a mozdonyvezető kerüljön. Horvá th eh·társ ezután rátért 

azokra a konkrét kérdé_-ek1·e, ame
lyek sl- mozf;'alom továb];)fejlesztésé-

nek alapkérdései s amelyek egY"' 
ará.nt vonatkoznak a Párt, a szak,.t 
szervezeti és a szak.mai 1unkcioná• 
riuso!�ra. 

A Párt és Rákosi e'.vtárs vezet-é
Eével minaen bizonnyal fronráttö
ré,, fo3'unk elérni a vasútnál is a 
termelékenység és a sztahánovist• 
módszerek uevezctése terén - fe
jezi e be a Párt és Rákosi eli;társ 
lelkes ,!ijeiizé�c közepette bc•s::édét 
Hori;áih eivtá rs. Le fogjuk 
győzni azokat a reakciós ,,hc.i,irörö
ket", akik a régi normák ha•tárán 
őrködnek és görc,:ören ragaszkodnak 
a régihez. A Szovjetunió vasutasai
nak példája nyomán nálunk is meg 
vanna:k már azok az élenjáró vas
utasok, akik bebizonyították saját 
munkájukkal,  hogy kitűnően lche� 
a mi viszonyainkra i.i alkalmazni 
a szovjet módszereket. Az új szo
cia lista munkamódszerek ocvezetése 
új v1stitast, ú]',ípusú embert for• 
mái. Vannak már i lyen üjtípU5ú 
embereink, akik a Párt vezetésével 
egyre i nkább kapcsolják be munka
társ-ainkat a sztahánovista munka
módszerek �Jk-3lmazásába. Ezek a 
mi biztosítékaink arra, hogy sikere
r en fogjuk megoldani 11:z előttünk 
álJó !cladatokat, hoZy ,;ikeresen 
logjuk átalakítani vasutunkat szo. 
ci ali ;ta vasúttá. Előre a Párt éll 
R�kosi elvtárs vezetésével a szoch• 
li ta építés útján! 

Honáth elvtárs beszéde után Gás
pár e!vtárs isme1·tette az országOll 
lenne:ési értekezletnek küldöt t táv
iratokat Üdvözlő táviratot küldöt.t 
a MA V 

.
Hídépítő NV, a MÁV l'i:szaki 

Főműhely, a Dllll.ake5zi Járműja
vító NV, Szolnok állomás, a Kelen, 
földi Q<zlá lymérnökség, Pécs Fűtő
ház, Pécs Forgalmi dolgozók, az 
Istvántelki Jánnűjavitó NV, a 
Dombóvári Fűtőház, a Budapest 
Déli Fűhöház. a Miskolci-. a Fe
rencvárosi Fűtőház, a Debreceni 
Jármű.iavító NV, Kál.kápolna és Deh• 
rectn állomás, melyeket nagy lelke
Eedés közben vettek tudomásul az 
értek:,:zlet ,réö.ztvevői. 

Hori:á'h elvtárs be0zéde e'.ejé:n 
váwlta a ncnzetl:.özi helyzet-"t , 
amelvet az cr,h·i.szonvok eltolódása 
jell�!nez a Szovjetunfó \�ezette anli· 
imjXTi:iíisltl fa bor javára. A 
Szovje\un]ó nen1zc,közi tekintély� 
és súlya döntő mértékben megnöw
kt.>dét. 

E'.mondocta  Horvá.lh elvtárs azt í!á, 
hogy n-1i lycn gyakorlati segítségd 
kapott a magyar vasutas5ág a ha
i:,lma, Szovjetuniótól a Pártunk 
kc�d<'ményeúsére és Pánuin elv
társ közvetlen s�gítségéveJ megszer
,·czett 6s februárban meginJi ,o:t 

,500 kilométcres"-n1ozg,1.lomban. Az 
irány,·onatok bevezetésénél. a koc�i
fcrdulók csökkenlé'énél, a sztahá
novistn újítások gyakorlat; felha ··z
nálásámil s ál ta'.ában a �zocialista 
munk,1verscny minden területén 
é,·ezti.ik a barát i Szovjetunió tám<>
gatását-

Ezek a jele:n��g't,;.k, megnydvánu• 
lá-ok k.s�ékkö{oi a mozdonyok ga;;
da5ágos kiha�zná'.ásának, ukddá
lyozzák a mozdonyok évi kiiomó
lerte ljesítményénck növekedését. Az 
ellcn�6gne� nz az érdeke, h1>�y 
minél élesebb legyen az ;�·azgató
süg-L fűtőházi sovíniz1nus, mc:rt. ez 
akadáh·ozz.a a mozg2lmat. Az el
Jcnségriek. érdeke, hogy megga.tolja 
az ,,500-a;•mozg:i!om" ki széles: dé.:-é�, 
hogy meggátolja a szovjet sziahá
novista munkamódszerek beveze
tését. 

Hozzászólások 
- A háború utáni évek bebizo

rwiiott-ák mondol!'.l Horválh 
eÍ•t�árs hata!n11s lelkesedéslől kí
G�rvc, - hogy a ne1nzetkö�i pol i t i ·  
kúb□n a Szovj:\?tunió né�kül és el le
nére m m  lehet dönteni. A szt álini 
bé-'i.i,politikának következményekép
�n 

a d0lJ:(076k tíz- fs százmilliót 
szá�nak lnrcba a háborús gyuj
togató, imperialista hatalmakkal 

szc,mben. 
A 10,-:,bb:nkb·,n arról b�•zél t, hogy 
11 n froi demokratikus országok az 
ulól:Jbi esztc11dóbm minden Fkin
tetb2n n�D!J;<7.l:árdultak a Szovjet
unió scgí� ,É�ével és b:z!os támaszai 
az impfri�list3.cl !ene-; blokknak. 

Hang„ú:yozta Horváth elvtár•. 
hogy a népi dcmokraiikus or:;zi-
1;ok er�dménycL'<<i és megszilárdu
lásukat a Szovjetunió se/;itsége meL 
lelt az crö, kommun:sta pártok irá
oyítáfának, vczcté�nc'.;: köszönhetik, 
majd ré.�zleteiben i::;. isn1.ertetic a 
nemz.elközi é, beloolitik,i helyzetet -

- A szocialis�a -épí1. ésben nem já
_runk ki:�po•atl3n u :akcn - foly
t,tta Horvátli elvtárs -, hanem a 

Horníth <'lvlárs erntán rés,Jetei
ben irniertette :iz „500 ki lcméteres''
mozgalom eddigi eredményeit és 
kirmelt,c, hogy a fi.::Lal mozg-nlo:n 
le!jcsílménye reven az elmúil 

három hónap alall közel hár�m
milliót takarítottunk meg nemzct-

gazd�ságunknak, 
ami mozdonynapokbcn kifejezve, 
10.261 mozdonynap megíakarílást 
jeleni. 

- Az ,,500 kilomé!eres1' -1no1.<!a· 
lomnak azért van h-ülönös je'.entő
sége, mert nc1nc'iak egy szolgálati 
ágnak: ,a fülöháznak mozgalma, ha
nem az összes �zakszolgá'.atnak 
mozga:ma kell, hogy legyen. 

Mindazok a hiányossáe'ok, 
ame:yck megmutat koztak e rövid 
idő illa:( az „500 kilométere,•'-moz
ga lomban, az ellenség malmára hajt
ják a vizet. E1.ekből a hiányos..,á
gokból táplálkozik az ellensé/1'. 
Ezek mögött a hiányo•ságok mögöt t 
nem véletlenségek húzódnak meg, 
hanem - az Cl1enség keze. 

A p,írtszcrvczeteinknek a szakszer
\ ezetnek, de a szak vonali vezc
tőlmek is döntii feladatuk, hol!y 
leleplezzék az ellenséges mgnyil
vánulásokat a dolgozók elött és 
harcra mozgósítsák a dolgozó�at 
az ellenség mesterkedéseivel 

szemben. 

A ,nozgalom hiányosságai 

Eredményeinket és h iányosságain
kat mérlegelve, megáilapíthatjuk, 
hogy ismerjük azokat a t ényezőket, 
amelyek nz „500 kilométeres''-moz
galom továbbfejlesztésénél és kiszé
lcsité;énél óöntö befolyással bírnak. 
Most az a feladatunk, hogy az ed-
digi utat - amelyet három hónap 
alatt mc.;tr:hünk -, Pártunk veze
tésével, a szovje1 vasutasok pél
dája nyomán kiértékelve, meghatá
rozzuk. mik a tennivalóink a 
jövőben, 

Horváth elvtárs ezután rátért a 
mozgalom h:ányo,,ágalra és beve
zetőben el1nondo:ta, hogy a mozg"a
km cgyfa fő hi&nyos;,ága éppen ab
ban ,,1 1 , hogy lónycZébcn lekorlálo
zódett a vontnt 'lsi &1:••1g-ál;,t moz
g2hn·.lvá, A mühe\·ek, � forgalmi. 
l,ereskedelmi sz.nlgábl, a pályafenn
t;,rtás szereue az ,.500 kilométeres·' -
n1ozg.alvmbafl igen je1enlós és nél
külüzheteticn. 

- A másil,: hiányosfó.ga, hogy a 
vontr�téisi �-znt.::-'-:zo:�aiat. :, n1ű�z,3ki 
vezetők nen1 i:::rnrrt�k fel a n1�z.:;a
lom döntő, átütőerejű jelentősé
gét és 

nem áolgozt.\k !.i a mozgabmban 
való részvétel műszaki fcltélcl�it. 

Az .,500-� s"-mozgalom továbbfej
lesztésföen hibá1. követtek cl e;;yes 
párlszervezetcink és �2ako;;zervezeti 
csoportok, amelyek nem folytattak 
&éles, minden vasúti dolgozóra ki-

, 

terjedő politikai ielvilágosító mun
kát. 

- Az „500-as'·-mozg:alom másik 
hiányossá�n - mondotta a továb
biakban Horváth elvtárs -, hogy 
nem tudtuk kellően Ö'szekapcsolni 
a „2000 tonnás''-mczga'ommal. NJgy 
jelentö:;ége van annak, hogy össze. 
kapcsoljuk a két mozgalmat. ho!;'y 
úgy szcr\'ezzük meg a munkát, hogy 

az ,,500-as•' \"Onatok túlsúlyt 
vigyenek és hogy a túlsúlyos \ o-

Az „500"-o.s mo.zgalom 

o.:: öszi csúcsforgalom 

elökés;:ílését is jelerili 
natok „500-asok" legyenek. Ezután Horváth elvtárs elmon-A ,,2000 tonnás'·-mozg·alom még dotta. hogy az ötéves terv egyre 

meg se1n köze' itette azt a pontot, sikeresebb mcgvJlósitása, iparunk hogy már tovább nem lehet fej- fejlődése, a munkaverseny által 
leszteni. egyre növekvő terme lés úgy az 

- Méa egy hiányosságról kell iparban, mint a mezőgazdaságban beszélnü;k mondotta -. ez az azt jelenti, hogv mind naeyobb fel
igazgató•áJ;i ,  fűtőházi és az úg"yne- adatokat kell ellátni a szállítás terűvezell J;épsovinizmus. Az , 500-as''- '.etén é, n közlekedésnek nemcsak 
mozgalommk igen komoly nkadályo-

, 
lépést kell tntania az egyro nö

zója a-z. a nézet és az a szokás, vckvö termeléssel . hanem ál l andóan 
amely abban jut kifejezésre, hogy meg kel l előznie az ipar és mező-

A táviratok felolvasá!'a után szá
mos hozzászólás kö,�etk.:-z-:!L, an1e'.y
lycl a dolgozók előbbre vitték a 
mozgatom ügyét. 

Len9yel József e:vtárs szlaháno
\•is ta mozdonyvezető, az első „500 
ki lométercs·'-vonat továbbítója el
mondctt, 1 ,  hogy nem tudták volna 
a szovjet vasutasok példája nyo
mán elindított mozgalmat ismert si
k ereihez elvezetni. ha a Párt és a 
szakszervezet nem segítette volna. 

Találkoztunk ol)••n problé,
mákkal - mondot ta  többek között 
LCn?yel elvtárs, -, amelyet nem 
tudtunk megoldani, ekkor 

Vasútpolitikai Osztályunk scgit
sél(ét kértük és támogalásukkdl 
jutottunk el oda, hogy mai ered
ményeinket !elmutathatjuk s ame
lyek fényesen igazolják, hogy a 
magyar vasutasság jó úton hal,1d 
és mei,rértetle P ártunk és R.ákosi 

elvtárs szavait. 
Lengyel elvtárs ezután ismertette 
az ,.500-as mozgalom·' eredményeit 
és azt, hogyan vatósították meg a 
mcz.cr�lom kiterje,ztését. Beszámolt 
a hiányosságokról. Elmondotta, 
hogy kérték a Po!il ikai Osztályt, 
hogy töröljék el az igazgatósági 
hat árokat azért, hogy a mozga,
mat úgy tudják szélesíteni, mint a 
Szovjetunióban. 

Tólh JIJ. János elvtárs, Ko,suth
díjas sztahánovista  mozdonyvezető 
felszólalásában hasonlóan beszámolt 
tapasztalatairó l és hangsúlyozl-, , 
hogy az eddig el én jó eredménye
ket a Párt útmutatá�ának és a 
hős szovjet mozdonyvezető, Pányin 
elvtárs tapasztal atátadásának kö
szönheti. 

Prie.szol József elvtárs elí�meré
sét. fejCzte ki a 2000 tonnás és az 
500 kilométeres mozgalom részt
vevőinek, akik a vasút területén is 
bevezették a szocialista munkamód-

szereket és sorra megdöntötték • 
régi normákat. Vannak azonb2n 
még ma is régi normák. amelyeket 
meg kell dönteni s akadnak még 
cl lenségfk, akik meg akzrják aka• 
dályozni a moz.;ra.Iom kifejlődését. 
Ezek ellen ha!adékta;lanuJ fel kell 
venni a legkíméletlenebb harcot. 

Ezután Bebrits Lajos elvtárs, 
közlekedésügy; miniszter szóhlt fel. 
Hangsúlyozta : az idei terrnéskilátá
sok olyan biztatóak, hogy 

ebben az esztendőben az ősznél 
jóval korábban elkezdődik a vasút 

csúcsszállitási ideje. 
Már az áprilisi és májusi forgalom, 
cg.yes napjain is túlhaJiadták a ta• 
valyi őszi csúcsfOrgalmat. A minisz. 
t-er ezu lán vázolta a vasút. hatai
ma, szállítási feladatait. Bizonyosra 
ve•szük - mondotta -, hogy az 
.. 500 kílométeres"-mozgalom kifej
lődésével ezt a feladatot is sikerrel 
Oldjuk meg. 

Az értekezlet határozati javasla
tot fog3dott el, amelyet lapunk má
sik helyén közlünk olvasóinkkal. 

Ezután került sor az „500 kilométercs''-mozgalom élenjáróinak díszoklevéllel történő kitüntetésére ame
lyet a K. P. M. I. Vasúti Főosztály Háromszög Bizottsága nevé. 
ben Horváth elvtárs nyujtott át a 
mozga lomban kitünt 30 kiváló dol
gozónak nagy ünneplés- közb�n .  

Az értekezlet résztvevői távira,ti
lag üdvözölték Ráltosi elvtársat, a 
Szovjetunió hős vasutasait és Apró 
elvtársat, a Szaktanács fótilkárát. 

Az értekezletet az Internacioná� hangjai zárták be. 
A vasutas dolgozók tanulmányozzák az országos értekezlet határo• za,\át é, valósítsák meg, mélyítsék el a mozgalmat 5'3.ját munkaterületükön, hogy hozzájáruljunk hazánkban a szocializmus mielőbbi felépítéséhez. 

Eljen forradalmi ifjúsági szövetségünk tanítómestere, 
a magyar dolgozó Hiúság legjobb barátja, a mi drága Rákosi Mátyásunk! 



óra. 
A valósigban azonban januárban 
14S órit, februirban pedig csak 16  
6rát dolgozott teljesítménybérben. 

A felaiánlások és el!'Vénl versenyzők 
nyílviintartásának vizs2álalánál pél
dául feltfint, hol!'V a lel?!Jllgyobb osz• 

tályban: a rnozdonvszereldében, 600 

dol!lozó közül mindössze 85 dolgozó 

tett e!l11éni felaiánlást má jus l - re, 
Yal!'Vis a dol2ozók 14 .2 százaléka. 

Ugyanakkor a VII I/A eszterga• 
műhely 132 dol2ozója közül 122 lett 
felajánlási, tehát a dol,zozók 92.4 
százaléka. Megállapíthatóvá váll te
hát, ho,zv ahol az osztálvvézetéik jól 
viszonyultak a dolgozókhoz, ott a 
munkaverseny, a kezdeményezés és a 
azervezés eredményes munkát mutat 
fel. 

Az Ellenörzéi Osztályon me,:ikérdezte 
a bizottsá2 Bódis Ferenc osztálvveze
töt. hoJZV milyen időközönként lar1a
nak ellen6rzésl A felelet az volt, 
hol!'Y csak konkrétum esetén tartanak 
é'lenörzésl. öntevékeny ellenőrzést 
ntm Jl.ezdeményeznek, bár feladat
�rükbe tartozik. 

8abi mlivezetö nem fordít kellő 
ROndot a dole:ozók szerszámutánpót
.fásara. 

A főműhelyben három do[,:(Ozó, a 
XlV/A osztalyban névszerint Ma/ó, 

Kiss és Galambos lléplakatosok csak 
o'yan normákat akarnak elfogadni, 
amelyekkel maximálisan 150 százalé· 
kot tudnak elérnL 

Munkánkbo:n van javítani-való éppen elég, 

meg er ssük a ibákat és ki is ja ítjuk 
Ollikdtw.a �kül nem l\\hel�s a 

Párt, az osztá y, a töm gek hel e ne
velése - tanítja Sztálin el\'társ. 

Az önkritika szüksége ebb, mini 
valaha. Partunk nagy feladatokal ,·ál
lalt, amelyeket c�ak úgy oldhatunk 
meg, ha ti:sztán .k'iljuk es tudjuk a 
hihúbnkat, - mondotla február 10-i 
be�zédében Rdkosi elvtárs. 

Munkánkat mindenkor, mindenütl 
Pártunk irányttásával, .ezeté-sével vé
g<Jzzük. 

RÁKOSI ELVTARS FEBRl'AR 10-1 
BESZ€DE YOMAN' f<'lül'ViZ gúl1uk 
iizemi b�otlsá�unk munkáját reszor
tonként. Allal<ih�n üzemi bizottságunk 
jó munkájának alapkö,·e a b:zalmi 
hálozal kiépllése és müköMse. Ezen 
a téren bizonv �ok hi:ínyo ságot ta
pasztallunk ·em ,·ol t  meg a rend ze
res kapcsolat az üzemi bizottság és a 
bizalmiak közöli. Ezenkh ül b'zulmi 
hálózatunk sem volt teljes egész az 
állandó dllodsok miatt, de ezenfelül 
mi • em i1trckeztünk az! kiei;tészlleni. 
Ha ez hhínyzik, adva van :  hiányos a 
bizaJm;ak munkája. Tehát n incs meg 
a kellő irányilás, ellenőrzés. Ilyen 
hiányosságokkal jó munkál ,·égezni 
nem lehet. 

f:szre\·ettük ezt a hi:in ·oss,igot az 
üzemi lnzollság rMzorfiai11ak minden 
eF(,·es vonahln belül. Példllul a sztálini 
müslrnk alatt 196 százalék litlaglelje• 
sfbnénvl értünk t'I s az utána követ
kező idökben csökkent az egyéni \'er
senvzök z5ma. l'gvszintén csökkent 
a 1eliesltménvek mizaléka. A mühe
J.vek közötti �er&env hanvatlóhan van. 
E.z1>knek az oka mind az volt, hoRY 
a sr.tálini müszak eredményei alapján 
ön<-lé-!>iiltsé� mul„ikozotl itzemi bizof!
sógunkort beliil .  Rákosi eh1árs besz<'de 
mut11to1L rá é!e..en ezekre a hiányos
ágokra. Azóta a minöséi;ii munka 

szem elöfl tartíisá,·nl terme\é<;f,nk szli
zalt<k.os aránya 1 �'; sz/izalékról 1 50 
slátal kra emellkedett {iflallOSBll 
F, , éni vel'setl'Vzllink s:dlma 040-röl 
1 400-ra SY.A noTOdott. M<Jgindul! a mll 
be! ·ek közötti verseny. 

Gi'nkoc ivezeUlink megindl!ollák a 
1 00.000 km-es mozr!hlmat, melvnek 
kerPtén belül tekintélyes összeitet ta
karitunk mell nP'UZetf!Rzdaságunk ná 
múra Le!epleniik a normacsalásl ki• 
sérleteket Peldáut 'flarco, Emil bo11-
nár úgy kh�rel te mt!fi a csalást hog< 
e,iyiok tnunkfi ra l!O stlital�ot �zlimolf 
el. ttte-rl tudfa azt. b� 80 sr.Azalfli:ol 
w -· ... 

. 

1 50 száalékol írt. ljO' .akuta becsapni 
a mun-ká oszlál)1, a , l'lalu tol e• 

mnnká társai'!, Tohb zori e, lekedeté rt 
,nllnln tunk fegyelmi bizoll ága elbo
csfüottn. 

Sokszor elófordull az a klsérlel, 
hogy II megkapott időt ( lermészeleSen 
l csiill idörul van . zó) n<•m tudják 
200 sz:íznlékra teljesíteni, pótidöt kér. 
lek. Tehát lgy kíséT1•'ttk meg a 
normucsa ás!. Vag · pedig selejlkészi
tés 1, i,g:ckeztek nagyohb százalékot 
rl�rni, mmt  pélrlnul S:uhó Ge-r11�ly 
kovaic , aki 10 forint pénzbüntetést 
kapott. 

Rákosi eh tár beso:éde után � 
hiányosságainknak felismeré e nrntatla 
meg azt, hofl\' ro sz volt a bizalrniak
kal való fogla!·kozás. Hozzáláttunk a 
hiha k ja,iláSlllhoz. Leellenőriztük a 
h'7.a(mi-11k munkáját s ezekben az mu
tn lkozolt meg, hogv mncs meg a szo
ros kapc olai az üzemi bizol tsiig és a 
hirnlm' •k között. Ezután rendszeres 
ruszorlértekezleteket tartunk a bizal
•11rak bevonásával. Veliik tárgyaljuk 
me" n hiánvosságokat ,  a hibák k ikii• 
s,iibölését k azoknak rnódj,it, Ererl
mmv az. hogy a munkafeg ·e!miink 
i mit a nom,ac nlási kis{"J'letek rsllk
kPntek és a páro ver 1n--mozl{lllom 
mind szél<Jsebb terjedelemben fokozó
dik. 

c.'ZEllfl BIZOTIS!GL 'K megtár-
g,·a l la a párosversenv-moz&?alom ki
széle llésí·t, nmeJ.,,ból me11iillapf1ottuk, 
hogy a nárosverseny-moz11nlmunk tel
je en el111posodnl l  s ezért elsősorban 
mi vR�vnnk a felelóeiek. E hil'ln os<ál! 
, .. ,·,m .. rése után a mílhr'vhizolts,i�i 
lilkárokkal á thesr.él tük n ré!Í71.-tfel11da
loko! .  termel ',i felelósiin-k össz<>hlv iíl 
az l' i íl/1 és 1'1mnnkiis Kör-1. a míl
heh'hiznl fs,ígok ti tkárai, a bizalmiak 
és lrv összes nkl ív{iiTik cselekvöen ki
... sz'k � ... ükf'f a DórosveTsenv-moz�n 

lom ki zéle lté éh/11 és tudatosltásából. 
Propa•rnnda vonAlon nem tuda1osf

lol tnk elt111!é az l'lfrt nedménveket. 
a h'úm·os•��okat. , • m hfvluk fel a1. 
eTvflirYlk fil!'Velmé't a M1,�k ki lavit�
sárn. A ver•e�odával Kocsi• Lajos 
nropa11andesta nem tariotln a s7.oros 
knn�sola tot és mi is me11el,-,zedtünk 
a,"'81, hMV u eredmé-nveket /.• 
hiA„vo•sá<>okat mi tndlnk és ez el<t'r;i 
i'!I. Ez 1� düntc'i hiiba \'olt a munkónk
han.  HoRV&n t!Tjenek el clvt/irsninlr 
lohb er,-dmF.n"'. hlljzyan favfl9'k • 
h"-Anvo•sAC!oklit, ha nem tudatosfttuk? 

� ·· �� �&2• � 

dókon, f<llt(áblákon keresrtül az eh tár
�k m'nden eredol6nj<röl hldato il P 
�annak. De mt',g ma is kevé""-1é var, 
uak ludatositva a hiányosságok és ezt 
SI. hibát sürgösen ki  kell jadlani. Ki• 
iavithuka'l a következő képp�n fogju!. 
elvégezni: 

Minden egyes műhelyben frlállítju!. 
a mlihelvi la liujMigot, amibe el'V!ár 
saink befrják észrevételeiket, a 
hiá11J osságoku4 é's ezen keresztül ja
vítjuk meg a munkánkat. Ez ma telje• 
en ellaposodott s ezéfli az üzemi bi-

zottság a felel&. ·cm ludatosilotta a 
fnliujság jelentös 'gél kellöképpen. 
Ugvsúnl<'n n<-m ludato,l!olla a sajtó 
jelentllség ·t em. Ennek eredménye 
az, ho!IY például a kocs· zekrény
mühel,v dolgozóinak 60 sz-ízaléka fizet 
elő nem beszélve a szellemi munka
viil-hnh\król, akiknek harmmc száza
!eka fizet elö ,·alameh 'k lapra. Ezt 
a hhin�osságot ter,·szerüen, kellő fel
' ilágoslló munkával klvánjuk a jövö
ben megoldani. 

NEM GYAKOROLTtl',K KELLO 
ELLENŐRZÉST. n<Jm s<-gilelliik kon
krétan. tanAcsokkal, . iránymutatással 
ak l l\"llkikat. Ma mlndi'n resszortfele
lös rend<ierea htcltezletet tart. ezen 
kPrcsztlil közö�en beszélik M a felada 
lokll , homak határozatot és el4<Jn
órzik. hogy a bafározatok hogvan 
Li>llek végrehajtn. Enn<>k eredménvc
ként javul! meg a mumuink Rákosi 
l'Vlárs beszéde óta. 

Mé!:: ma !s h iba a« üzemi bizottsA 
!(okon bl.'lül, hogy egv-egy re�szort 
ki1ár11yalásánál nem szólnak az Plv
társnk konkrétan hozd a kérdések
hez. nPm tárják fel resszortokon belü! 
a h iányossAgokat alaposan. Rtíko.,I 

el\tlár,; februlir 10-"1 mondotta · , Hi
hllk k ikü5Zöbölését meg!(Vor llia és 
megkönnvlti, ha bolsevik önkritikával 
magunk 'mutatunk rá," 

E,:en az úton haladva. Pártunk ir1í · 
nvl!áslival, Rákod elvtárs útmulatásá
,·a l és a nagy szociali ta Szovjetunió 
annak szeretett vezére, a magyar nép 
n.a11-v barAtja: SztA!in elvtár& egltségé 
vel beCffl"etesen fog juk telj<'slleni azo
kat a Mad8'1okat maradéklalenul. 
amel'Vek az ötkes férvvel a soeiaii41ta 
társa-dalom �flé e1 a béke megvédke 
éordelf'be11 a MÁVAUT Autobuszközle• 
kéd 1 '.NV fizemi Jmott á�ának aktf
váiorll rajtuk keresztül dolgozóira 
hAnll:nd. 

forQalom, állomási, renchzll
pályaudvarl és vonatklsér6 dolaozók a 
vonllllUII dolclozólclcal komplex-brfq:idba 
tllnlllr01f111Jc a totatómunka qyors és biz
tos elvéQYáe érd.eleiben, Mlriden azol
qálat meqkezdése etlltt Slodallata 
munlcaverseny-szer-zo5dést kiltilnlc. 

t. A forqalml szolailat dolqozól to
llus hó 15-la vétlalJllk. hoav u soe 
km.as �ami.t\ � addlQ.I; U,.. ,a6i,
menetek szám:it olymódon csllkkentlOlc. 
hoclY álland�n szem e16tt tart.luk az 
500 lcm-ea vonatok 6rlcéz4solt. Eh"
mérten készitJl.ik e16 az Induló vonatlllk 
lndituit Is ezzel bbttositJuk, hoav az 
500 km-es mozdonyok a forduló il10l'l't6-
son llt órllnát tabbet nem tartóz odhat
nak. A foroalml szolgálat dotaozól vil
latJuk, hoay az 500 km-es vonatokat 
percnyi késés nélkül foaadJuk ás lndU1, • 
luk. 

10, A pályafenntartás! dolaozók vil
latluk, hOQY a lassüleleket mlnlmáll,sra 
csöklcentiUk. A pályafenntartjsf munká
kat auausztus hó 1-la naayrTMrlékben 
befeJezzUk. 

Tudfuk 161, ha munkánkat Osszhan
aotluk 6s mindenki a maqa terlllet4'1 
maradéktalanul elvé<Jzi a rihiruló fel
adatokat, akkor komoly eredményeket 
érhetünk el. Több éa fobb munkival a 
termelés terén el&rt úlabb eredmények
kel válaszolunk ellenséqelnknek. A hJ. 
bák feltárásával, az etlenséq klMolletlen 
leleplezés6vel harcolunk határozataink 
maradéktalan véqreha 'tásáért, Mun
kánkban fol<o-zott mért6kben kell han
nálnunk Pártunk élu feqyverét a ktt
tlka és önkritikát. hoay tiermetfsQnlcet 
meaJavitsuk, Pártunkat meaer6sltJOk. 
Tudtuk. hoay haz,nk aazdasáal helYZ4-
ténelc meqs2ellárdl :isávat, az ellenHae■ 
erók fels:támolásiva!, a munk6sosztil'I 
nemzetközi felszabad1� harcát. az ...._ 
haladó emberiséa békéért folyó k�el
m6t támoaatfuk, 

Mai értekezletQnk határOZatal mir „ 

6szl cstlcsforqnlom sikeres lei,onyolt
tasát kész1t1k el6. Népaazdasiaunk fe.1-
kklése eredmenveként a maavar vasöt 
el6tt soha nem Ismert hatalmas relada
to•c tiltanak. A gyárakban. (lzemekben a 
munkaversenyek kllvetkeztében .,.. 
több irv lcészQI. a dotaozó paraptsq 
odudö munkáia r6vén naoysz9111 · -.;:; 
méseredményre szátnithatún1c. Mlnil •• 
IDarl, mind a mezllaazdasllinl termén� 
,.,szilt tilsa naa .-fs-rt a ml tela�"1111có 
Ezért kell ket UikéJ>pen telkészUl!il • 
�,;�. 

csllcsforqafom slf<eres tebony!!flfl,, 

Több tellesitménvOnkkel. a � 
teavelem measzllárdlt4llivat Jt.lfllliitlí!k 
kifejezésre ck:ílaozólnk elsz6ntsifllt ■ 
béke m8(!6rzésére és h tártalan ...... 
tetOnl<et a v!láobél<e llre a na"V Szöv
letun!6 a bélcolfl"t folv6 harc ltitct..O 
vezet6te. a naav !lzt61 n és 19<1 obi, -
qyar tanitványa. R6kosl -,,,Ura lr"'t. 

ltlfenek P61dak1JM!nk a h6I -vfel 
vasutasok! 

va:�e.:,�rhinovl� a uoclatlsta 

11:Hen qyllz•TmeOtlié � • Ma
gyar Oolqozók Pártt. 

ko�•:;i�ón ....... VO:tfrllnk. U 

ttlJen • hadnkat felszabadlt6 naiw 
hovletvn161 

11:IJen n811iik 11aov bart!ifla. • 
�• 4i!'t,.; a � �  
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A vasutasok, hajósok, közúti köz-

s k , k • 1 , t ' e k •• J d •• tt • lck�désr a.,kalmazottak, gépjármüveze- za man VI agszo·· ve sem U O e1 tök és i.zál lítúmunkások sza<kszen cze-
ri,.a. 

· 

!:L:}�fk
1
t

:1.f!t�k :ttiiii�::� közös aktivlin szlin10/tak be dol1iozóik he{rzetéröl tagozalAnak kiildölljci h. Ő ' � 
A do!gozók zsúJ'ol'<isig megtöltötték a 

az E
"' 

sz ak1· Ja' rmu"' J. av1'to' han főműll('ly nagy kullúrtexm-'t i,s fo-
stült fi\:,'}"clem közepette haU1gatták vC:-
gig az ausztráliai, a frunci·a, majd az 1 f á"'b' kt Ett· tt l 1 · az olasz képvi�elök felszólalásai L ,, ov u 18 · ,an � 10 e '  ars 

ausztráliai do;•gozók helyzeléröl szá-Az aklhát Végh Lajos clv lár , a moll be. Elmon<lolla töhl>,· k között, Yasula�ok éis Haj<Ísok Országos Szak- hogy a Komntuui�ta Púrt é.s a swk&zervetelének elnöke nyitotta meg, szervezetek kommunista n,zelői nagy majd üdvözlő szava<i után E. V. Elli- befolyást gyakorolnak a teng�rf,1.ekott elvtárs áll<t r,., szólásra és tartolla re_ dokkmunkú,okra, bányászokra, meg beszámo16Jál. va,munkárokra „5 épílömunkásokra. 
Bcvezctö szavaiban elmon<lolta, hogy Az au,zlráhai• kormány lörvenycn kí

az ::iusztráEn•l {s lljzélnndi teng-erészrk viil akar ja ]i„J-vezni must a Púrl n1in„ 
ús dokkmunkások testvéri üdvözletét d·r'l tagjA!. , !Ö,t van a parlament 
tolmácso;ju. l'' őtl az a -1 ;·r,�t:nyia,va�l.:a t ,  amely a 

- Mi tízezer mérföldnvixe élünk in- Párt fdoS1.-lal,1 ;.; ·,, minden V'1'.!Voná
nc11, - folytatta - a Csend<>,-O�e-.'in nak elkolmi,;11 J. öve teli és arn.c'Jyd 
tlt.ii r&szfn j de mégi'� tcstvé'rei Ya-:;yunk meg a1

· .,..jr; l;. tP'.nni .  hor:ry krnnnn-.ni-;
a m· yar do�•gozó n ·pnek a johb Hel- túk �,i;aJ..;�7.f'r\'e1 !j f1mL;_r:011úrh1�nk i,.
(rt fo1vó harchan. �fogyarorszúg 1·égi �Yenf"lL A ,C.,zor··í!d•·mnkra'.a P:u-1 tá
állum. -A mi 01�zitgunk ·fialal, alig .\zá.z mo�FJ!j:1 e1J a j1vn�l:)!ot ts Í!!V nth[rny 
l•·ye élnek benne fd1ér emherek.. 1'.h">gi'S h.�lrn bellll , a�úl.zfnú lrg lört:énnyé 
hosszú é,·ek óla erö,, harcos szak- Y1 "k. 
sz, n:ezetein,k va11no k. 1ln.ga a t,engr- :\ hho1. per�we, hoqy nH:}?Prtsi�lt a 
n' z szaksz-ervez�l 78 éves. :\lli mr� ka-

1 
korm�·q1y i1·,·,cn r-Ijárr1�áf, - h 1 r!n; kell 

r� ?u.'i  ... tri• eln-y01
.
n3s- ulntl é.r.ink. míg t.iz aT.t -, hogy 11z an z'r1• ' i:rd k.01 m:�n�: 

rb: fár":t�\k �lag-vnron,zágon már a szo- h;iború� k,...rJ11{1 ·;y. flmf''y nz !1nl''nkat 
ciat�zmu&l épllik. :mperi'"':!zmu engcdclrni?!) C!szköze. 

. EL L ltr, T T: 

A halatlást nem lehet a törvénnyel te.tartóztatni 
Ausztr.Hiáhan ,·an a ,Hág J,,gna

g:.uhh \'-:! fegyverf:yára . .  \ kapi1a1 ·,1a 
!Ajtó ét:. rádió naponta ontja mtlgáhó! 
a háhm ti, prop: g,mdá1. Amerika há
zi �"lk akuria ft�ihn.-.ználni Ausz1ráliút· 
n hatalma; SzoYjrluniú és a • Kinni 
1'{vköztársa"iJ·g megtúmaclása céljá
bol. Az angolok aus,lráliú kalonúka l  
/.s fee-v,·errkPI abrnak a mal;iji n é 
p J; :,abadságharcának lneré-sére kül
den·. 

\ Kommunbln P:i rt (, a szak,z�rve
�et: �.,..,zrtök az ausztráliai munká ol\.al 
har<'ra sz.,.rveúk e,ek rll�n a. h,rn-k 
et ren. Az au�ztrtil ia i  trngert"�zrk ls 
d,,h.k. 1un1dsok h:'irom ,tv óta P'ndszp
re, en aha,Hlvozzúk a hnlhmdnk által 
Jndonéz.iáha \ü;tli\l l  h., io�al r,, így 
�l'�íl ik az in<lon:z;,ü t"iiggell,•nsPgi hnt·· 
cnt. .\7. au,zfriHiai IPngrrt-.:zt ... k é, az 

nkaria n1 gförni a 1{011 n�u·1 · 'a P:!r
tot hon- ·törvénvl hoz fr10s1la t:'t1i:U1·2, 
-- 's.1íl\�;;�an t 'yp�J. \ h·\larl ·u•l 11t m I, -
htl tÓ;\·-t·n,·,,kkd fc1tR-rt(Jztalni .  l'�·nn
c�ak n<:-m leht'l tfirvé-nn"-'E"i f• 1-os:datnj 
a n1unk;.{ ,·ok pol i ti kai é,- 'p3.fr :-.zrne
zelP-i'I, m 'H1 (lho:�y fü_'ITI h1hd lürvé-
0\'tJkkcl nw�;íllfluni a h(1�&l:Tt é, c-.2:1-
h3dSiígüt fo'�·ú harc·ol. f:4, nem lt•hrl 
tön·f.:nv h 1· rl m ,,.Htílaní a kapilnliz 
mu er('tÜ k !�z,l('1 mt t cs a hal.acLbl a 
szocir.1;znu1'i fp;{•. 

Elliott elvtúrs hec.zlde YL:g�n a "IZ3k• 
mn•i lagoza!ok konrercnci.\jitval fs 
haláro,aiúval foglalkozot t, mujd anal 
zárta vavai·I, hog'.'-· a S1nk ..,z1•rvezr1i 
Yilágszöveht� lo, Uhh erfi!\üd:k. hogy 
a hatalmas Szo, i..-.tuniú. a bd· c lábor  

ú 'ztfundi d:ikkmnnk:bok már  hn·!á- őrének seg[11éghrl mrg,zahudílsam,k 
roza!oi is hoz' k. nwhr \Zerint S"'lll m",ndl'n n�pel a fél-t.,,ll'mi.úf. a nyon1or
k t0n\1l .  1.:pm frf' H'r! 

·nr.rn , ,k füdr-nrk 16·} �� a knpila Li�\lil kiz1;,úk1n..íJ1) olú�llil, ''!":l:'1. j-ffl!dtt az ·Plh .... nallo n 'PJ lrnclM' · . 
r-e" r' len. 1 hogy a vi'ág mimkn ru p·t ""hndda. 

Az au�ztráliai J...ormúny hn úgy für,gt'lI-enn,é (!'! l)oldoggfi. · 1c-gyt�. 

. I L
t
PHO„VSE D B O V.I  R D: 

A francia vasutasok 
1negalkuvás nélkül harcolnak 

El/inif c•tvt[trs na;!y tr-1p.,ohkal íoga
do • he.-sz rle u tán A:phon,,.. Dro1,11ul 
c�I\ Ll.- : - .  a Franc!a \ n utas .. "zak.�zcrv�
z ·r .. _'zö, ·ts.t� fi, l ' 'k[ra \jlúll az ab. tiva 
töhbszu.z ré ·z, PYű;��,H"z. 

Drc,uftrd P1 1"1 1  ._ 1 l�c:ztd� riej.tn h
nl:'J"klte a m-ar I c1.•11! 1za l l  J rancii.lor�1.úg 
fl_\ Ull10!'Ű'iágf1's hel. zd�I és k ifrj ldlt•, 
ho�• r· ttz orszúg mi11dl'n eröforrú&[i t -1 
, l unni gyarninti h:tllOf'Ú és cgv ,-:
l 1"'h·l.horú f:) nrm..1 li elökésziil.etei 111e
rí "k ki .  A kormún� C' l l ru:k., aiz Amtri
h:J t k i�zolcflló pulitik��na k  mindPn gy:',-

�zos. hö,·etkezrn(uyét a llulsozók ,ál
lnira hárilja á t. 

A fran•c:H , U'.1-Uhlsok fif!) t' 11nt't mem 
kerüii t.:i f'Z fi po:; U.'ka t� hr-mt·•n)fl'n 
harculnasc hú·.:avi1:iS:rl. amely je:,m
h·g az 1\)38. évi b(r :,;i sziizalékúnak 
fe d 1m·g. Ezi'rl "lrájkollak munkás
társaink mult év uovcml)erl:lwn l'.s 
ez év fehruúrjrd,nn. A kormán.· <'s a 
S. X. C. F. ve,, lfü l:ímad,bra hn'2nál
l:H. f�-l é� a1t ú l i ilol t.ik,  hogy a sztrájk 
poiilikai jdlei:ii Yoll. A szakudúrok a 
n102gal-lnunk le!üré,tre azt hírr\ztel
lék, ho�y b(•n�melési kl'rt sün kel tt•lje� 

�ílettc a kormány. Dolgozóink azonban töm ;:harc jc-llege \ 3!Il. A rendőrség ál
n<'m ü l<lek fd a hazuJ;s:\gokn11k é, lanclúan ké,zenlélbeu áll, a rohamrend-
80.000 szolgillalban álló vasuln•s . kél őrök<'! állig felfegyverezték. Párizs
ór:m keresztül lPáJlílol la a munkát. han, Renne�hen, \[arseíl!éhen, Bor-

A kormr,nv k •''m lel<en volt. :, ·z;h:1- rl•ou:s.hnn, Rouanban, Nan1-esban, Sl. 
léko, fize té,emt'l<'sl eng<'dély('7.ni .  E1. E'iennPhen és több más városban tett
azonban nem déltili ki , asu lasuinkat. leg<>sségre is sor kerii!I. Brestbc-n pél
a sztrajk továl•h fokozódik.  dául <·gy fiatal va,úli m unkást a 

A francia \.·asulasok bíznak s1.ö,et- rendőr!--(J :u·áv�n megflt. Hatalmas 
sé-gükbcn, n1dyn.ek 2±0.0flO tagja Yan .  liriiakozú g) űlés.st:'l egybekötött napot 

Xapró!-napra crőwdik az akc,ó a rcnd, zi.ek a bresti , asul�sok &, 48 
munkahe!yck,•n a háborús clökészlile- órán k<>rcsz,ül tc,lje�eu sziineleHeHék 
lek ellen. A fr.ancia Yasut.."l,ok i., j0l a forgulmal. 
ludj(lk, bogy a d;csöS<égc, Szovy.t,mió Vro1.wrd elvtárs ezután a példák 
mlnden nemzetközi lanár�koz•t1.on kon- cgc.:�z �orál hczta fel, amellyel azt b!·
kr(t ja,:1c.iatokat lerieszt rU <•�ö n blkP zonyilolta, bo�y a. barc se1nmit n-em 
v..'.:ds:i-Im ·re, a fcgy,·e.rkezl s c'-Dkkenté- !ankad l:.S soh�un lc�zni�k hajlandók 
�éTe, az atom!,omba bc!Ht:i ,�1 ·a.  .:\ roh� mrendörök jc!cn l��(·bt!n dolgozni. 
franc,a vasutasok azt is llilt;) ou jó; A chcrbourgi szaklársnink bcszün-tutljúk ,  lelték a munkát é s  köYelellék n rend-

a hatalmas Szovjetunt6, mint • Ör!-!C!'g \'i<ir,,;zahfrá!'-{ti. E�y toun,i kalauz 
t,/:1· , {á or őre. (H•·elelí.F .,,.(•t ,;,·e!, ffif'-0 ta;ndta., hogy a vonattal eUndul-
péhlurnuta�llsih;oJ, a bé?�ctJbor jon n1:1:d:.1ddi'f?t n1íg a rohumrendörük 
t'lén l:ulad, • tfn,-ll'i:escn hcfi"li j,•,cn nnnak. E6y St. Picrre des 
a vih'i!( dqlrmz(1ln:ik sz.iznifliói Corps-i vonah·ezel6 11,em volt hajlandó 
k!i:i:ölt lrán;vitó �zerepél a fü;:!(rt- a , onallaL elindulni m indaddig, míg a 
lenség, a szah:i•lsli:! kivívása felé r<>ndCrS.:.::: d nem hag}la a pályaud-

•·<>zető títou, rn rl. Drouard clvl:i.rs több példát ho-
A zt ji;: fil lndj{tk n fr:,n<-:�1 "�"ll'n sol, . zn1L ff'l Fr:u1cl·!'lorsz(1g n1inden részé
ho ey � })[lfnr Sznvjcf H·u-'!S<'1·r·� h{1. hii! arra, hogy hogyan kUzdenek a 
rrYr · kn!m1 •í "ánnk hé' · {; 'ri i;r<l f{lv;i.' franc ·:.1 va .... ulasok a bél\.ehnrco.'iok.ka1 
7.{11.hatH!i .'-1.tl a hil::•ri hari •n� �70 ,,�, ü 1 t a httdii't1bZf'rclé:stk �zállitása e} 
h dosz[:\,yú! ,.,. rsukés e! [Pite lPhe- 'e,i. l::imoqdolla, hogy ft>ldöntik a te
fiin\ hor1Y m!l sr�,h�cion cm .  1-w,;k f,j h�1 Jutnkat, l.:irlobj:lk az ágyukll'.t é.r.; 
�r.a,·nklll (,1:, h:Jrrnn-,�•!nak ,n��r•lltln,._ .·_ szC:t�zorják a ha'dian1.1got. 
giikt'rt. A S1oy · inn :'Q nr'pc-i ! ínn;I.H) - Ez az akció cs,ak akkor fog 
pn:�ári halot! i!in�k is soh!l cl nem vlgl•llrni monclolta hefejczé5iil 
múhí h :i ' ·lvn' nrJll:r.nr1. k .  ho�,· ,·i"i""ZH- /Jruuard r;vtúrs a dol,gozók Ieike� 
fl) Prl i:k Franr·nor-.-:zág fiig�tlE-11i;;lc::\'t lUfJ'-•l ktnbt>n -, amikor a korn1án) 
a núr; l i", I. , · Hzn zcrzi f ii.ggcl,1.:n. t'gél é.::i önilll(l 

- E,ért o�m aJ,arnnk " francia pol ik,ít fo_yfahu,  a héKcliihor mellé 
va1..utp ,,uk h:ihorút ,·t L" ni a Szovj, . .. L· sn�ődik. Ez a kor1n:t11y, amelyért n1i 
un ió <-s H !l l�pi CT �mokrat :kus or.;zá.!.-:-ok har,·oltrnk.  r:?y n�,pon mégi�.csak 
eHeu - foly:;1Ufl Dro11nrcl eil\·lúr1-; h<'- 1-ctr-e fog jilnai, m.ert olyan országol, 
szúmol<,r t. - Ezfrt hrircolnuk: rg� mint Frandnorszilg, OPffi lehel tl uép 
szl\mylr, 1,,11,n,J,í húhorú Plők(sziilelei :1Jrnr:,L1 cllrn, a nép nt" l·kül kom1ii
t·llen. · Eh·�. r 'llÍnk Pl(rt fol,ozz;.\k a 1.ycuni. Ezf�rl kih l 1�11wk a fra nd-a 
fc�� \"-er'-:r.ú.Llít:hnk PHt--n ,·ivoll harru- ra�nla'-ok de-moJ...ratiSu.s r-gység:kor
kat l•, �z;1vnzl!.!k m.P� kh :tel n �J.kiil u m:'lnvt, i:tmrh· hlkéér-1 küztl, hogv 
b!:keharcosnk f,•lbínbál az :! lom. har{Úi l"a.pt·�c;tatoknt létc)íf a hnf;;1!m·r;s 
bomba lwfrl lú,:\rn. Szm 'PIUtúi, al és a nfpi demokrá-

- A ,a,utasok e,rt';l l>ün1,,11,k mPg emkkal. 
nálunk é, I,oc,:Holliik cl állá,ukh<il. Sle{w,o elvlars. az olasr kÖ?lekr-dési 
mrrt rŰ!,Zh ttck :1 bét.P�kc--i,lb.1 0. .\ 

1 
dn tzozok tii kúra ál:t ft�l !-1<H.'i.sra 

!>i-ZÖ, ('t.li1.:� l i lk.Úruil bíróság t•lé úliífjú'li., Dnn,,,rd e:yt;hs ut[rn.  B��T.étlé-hen el
d<' nem törik meg dol::1nílinkr:.t� huot'nl mon<iolln. mi!:yrn nagy ororn szá
mé-.g jnkabh �zoro�abbra ftizik k:tp- mukra. hog� a T)udap.P li dMgszövel-
csolata : kal a B 'ke es Szabad úg !far- ,,�í  tan ir,kozó, lehrtőYé lel te. 
co ai 13�.7.0l l .,úgin at ho�Y nH"�!{i l('�'-l lha,�:Ui. a 5-zo-

\z akl'ii",nak m:i már a fc;;�·ver- (,< ria " " ,•a liil•nr fiatal hajlását: a :\la,,"Jar 
a hadianyagszállilások elku irúnyUió • "épl.iizlúr,u"igot. 

,'i TE F,1 , ·o:  

Sem a Ielkiismet'et terrorizálásával, 
sem a kegyetlen rendö„ i h{1ntabnazással 

nem lehet elnyomni az olasz munkásosztályt 
- Dicsfíség „ S:ov_iet, l/rui"'rran,•k I tu l�,i.s ipari kRpaei�,,�ál n�� .  hasrn}l: 

-. folyl3 1 1a St,·frmo f'lvlars a rlol;•oz(ik Jak kr, kt11 }_szerp1henesr_e 1 lel1k_ . . !legi 
sziinni nem akaró é-.ljenzé,. közeJwlle. keresl,c,!elnu kapcsolata ,t Romamaval. 
a.mikor a munkú,ok fl�l· .. l'ha 1u·ht•ik� Magy.aror�zúggaL Lenr�yc•l1országgal 
r1'1 üteme, !npssal köszöntöllék a ha- Illl'H kci lcU ,z:,kítauin. Lzckuek az 
talmas Szo,· jctu11iól t's a m;1gyar 11t�p or. z.igot�i,U.K S-Ztrsiá1ng„pekd, 1-izÜYelel 
nagy bawútj:' it ,  S:iólint -, m11rt fel- ado�t P1 t•!) C!<ie�(-�c 1:1ízút, z?ld�t!gl'l1 

,w/wd/lolln .1/rir,uarors:á[Jnl „ m,ci cloh,rn)·t ,  c-cllul•ozet, fa l Gs alla tokat 
fasi.,zta rnl>lók 11ra/mr1 alól. R fels=a- kapott. 
badftris ft.'tlt• lehctlíoé. Irnm1 lwtolmn.� - Az o!iP,z duigozúk nem yj.�cli;k el s:Oci<t.lis cítrrlnkulr;., mt•nin1 n(yl>e. lélir11üt CZl'kl'l a stre'rnckrl. I ial lt,r-a tni lehdéívé fPtte a {6/dreformnt. n: ipar é!-. d0Jgo1.n .. szenvedni � hallg:.1.lni, -ríllnmosil<í.1.ríl. ,mlanlint o r,a:cía.wí9i. l'Z az idő múr i��jarl -, hang!SÚlJozla po/iti1•rti és crJ..-iilcsi újjás:ület,1.,;f. 

Sfefrmn elvtárs ezután az olasz el
!enálliisi rno7galom ragyogú lürtl�netél 
ismertv>I IC. m,,Jyet ,·ériikkl'l frlnk a 
mun·kások a L törlé-ne!em körn,,·fbe. 
Ifongnzl,it1u. hol-?)' hi.áha aka1·j:ik a 
kiilfölcTi impern'isl:ík és az egyházi 
e:n3-k mrgakadúhoznt a munk�,o"zlálv 
győzeln1él. ffiC'rf • sem a lrlki i.smerfI 
terrodzú!ú."iih·nI, _t;:;('lll az úll-n l ia..,nn ke
;.'yellen rendőri terrorral. nem l,·hel el
nyornni a1. olau;z munkásoszhHyt .  

A, olusz dolgozók ·- folytatta -. 
. zHárdan állnn-k lábukon é, búmul1ttos 
lcndülellel. szenn,dé.h·el küzdenek 
uapról·-n.apra 1 órárúl-órÍlra, pH'.anatrói
pillanalra a1 angol-a1Jnt-rih..ai rr'akciú 
és az öl k i,wlgál-ú o:asz lukúj-kor
mány rllt•n. Olya1J1 kipr<'>I,:í ll, híí <'iv
lársuk vt·zeli<k :, harcot, mint Tog/iatti, 
Di l'iltorin, Lo11yo, Xe11ni é� mások. 

- A gazdasagi viilság, mel:v el
:ira\ztja va1nmrnn��j kapitalhln ·onz.1-
gcrt . .. gyrc súliyosho<ló ft>rhe:Yel. tellt•S 
csö,lre llélle az amerikaiak különliözi.i 
lervei<I.. 

s 

Stefaao elvtárs - az olaszok számÍlra 
és ez az idő nem tér vissza soha 
többé. 

- Az olasz dolgozók végletekig �é
dik azokat a demokratikus szabadsag
jugokat, a-mel'yck.érl eddig is oly nagy 
á!dozaloi hozlak. \"(dik a munkához 
való jogot, harcolnak az emherihó 
bfrrendszerérL 

- A szegényparasztság föld�ogl_aló 
mozgalma, a ,·:,sasok gyárfoglalasa1, a. 
textil.esek, va5ulasok, közúli közleke
dési dolgozók, vegyipari dolgozok, 
bányászok. tengeré•s,zck, kikötőmun-
kások sztrájkmozgalmai mindmeg-
annyi bizonviték arra, hogy az 
olasz munká.�osr.tályt n e m  lehel 
megtörni. E harcok folynmm csal,.
uem mindig munkú�vér fo') ·k a kor• 
m:íny diihös, elhsercdel l  és aljas el
l<enlámadf. s.a kövclkezté½ien. 

- Ez a harc ol•a.szorsz,,gban sem 
választható el a br.'k.éért folyó harctól 
- folytalla Stefano elvtárs =gy . éf-: 
rlel,lödés mell.etl. - Az Amcriknt 
Fgyesiil l  Államok előlt két út áll-, ter
veinek kurlarcút l.i1Ya: vagy tovább 
t!rő:1eli az eddigi ,·ona1at, vagy v�s�za
korik. A kapii.ali.sla világ régi eszköze 
a háhorú. Félelmet és szenvedést zú
dítoll:lk az embPri-ségre frs a bosszú 
és nemzeti yl,zályok szellemét é-leszl
gelték a népek közöli. Ez a kapila
lista világ- ,·úlsrigoina.k n1e�oldás-ára 
m,ndfg szívesebben ,r-11 ig(nybe katon __ i 
es,közökel. mint sem hogy egy gyu
mölc�özö lársada mi rendet engedett 
yoJna gyözedel,meskrdm. De a uemzeJ
közi prolclarifüus (ber. Ezredh-e_k ha: 
borúinak törlénelc- szfizadok kelsége1 
nté1 n  ma már nem J,,het elkörlösfl ni 
annnk a ve<::.z:'h niek igazj rugóit., 
�me�1yhe az e1nl!'Cri�tgel 01. imp-erJaH� .. 
mus erői szcr.e!nék hekkénys1�rflem. 

- Denniinket nem a remény, hanem 
n erő, a bi1lonsúg vezet. A M:mzel• 
köti prol.elari•:\tust a haladó párlok és 
a halarló szakszerv<'zelek vezet ik. Ez a 
prolelár':i ius meg fogja akndályorni a 
háborút és mrg fogjn nyerni a !,ékét. 
Ez ri, ,H "�z-et az cfl -'sz e-mbetisC-g fr-1-
em1..•'kedf .• ,hr1.. �tind,�n dolgozó, aki 
�z�rl a 11.agy�rcrti iigYt1·t1 � a b ke 
ügv({rl - h�!rcol mely egyben a .i<J· 
lét és 'lerelr.t fonása megmentő.le 
a-,t.�rn1L· ke-inknek, vúrosoknak� múzeu
'ri.ioknnk. megmcnlő ie az emberi·•é"nek 
:11 afomfe�yver pnsz:it-'sa:vnl sz-•rr.J,tn ... 

- �Iind „n dolgozó azonban híve an .. 
nn k a h:\ horún•ak,  mely a rákhetegs · g, 
a tuhcrkulozi" az á l omkór ellen fo
lyik. '.!e�hó<lltnní a Hirn'.>lá_ia szikliut, 
megváHozlalni a ro1,�.rn10k folyását, 
hogy tnmo<ken nré trg� iik a puszlasá
goknt, mini  ahogy ar.'I a hatalmas 
Szm·.ktuniúban l<'vik az atom felhasz
núl:is:'1ml egyidejfi) g, hiz!oslleni a 
töhh munkát, nagyolih jól(,'{'t, mri"-1. ... 
'h1.hh életszln,011.a�aL biztosí!�ni a ke„ 
1wcrrl az örr"eknek a " ·ennekeknek, 
haj"·kot a rokkanlaknnk! 

Stefano eh-tin vénül a dolgozók 
lelhs tap,n;lúl k;s(1ve a,z t  a kíváns:\
�ot fc-jPzle ki, hogy mtn nsg�·ohb �i' p .. 
r ·1H�l. m,ég r„J..g·v ohh i )' ' t t tr_icn" k el 
a m:,grar rloigoz/J.,,, hogJ· �:ngyaT
or5zj1i to,-ábh fPilödjöh és fi ,,iJfirn:zo
riaiizmus yf(Je, ·mp. 1;:zúmára egyre 
'111 /!YOhh erlil k 'p,i •!jen. 

A kiilföldi küldüllck frtékes hesz:i
moló{a után llnss:u .Frnos Pl'Vt!lrs, a 
Közlekedési Alknlmazot"lak Szakszet
vezl'tént"k dolgozójn., K r s �1ik1 llsné 
e:vtúrsnő a F\ K\' S�á, a-üzeménck 
<loll(uzf, ja és Csi�•,s llli1in [ ehlárs gép
j.\rmihczrlö sz0aak ho7.Zá a beszá
mo,nhoz. Kérdéseikt · amelyek föként 
a <io!gozúk helnetheL fs harcaival 
fiiggöll össze. /Wiott. Drouard és S/e
fnuo cLvlár�ak ad-titk mt.·g a váliaszt. 

.\ vtila'2adás ul:ín Vt'r,/J elvtúrs 
mondott köszönet l a külfö!di dclegá
lusoknak értt-kes hes,dmolüjui: Jrt, 
majd az Intf>rnacionáh: hrngjai n1cllett 
v�gctfrl a rőműhelJi aklivu. 

Alohonse Oro •::xrd. a fr.::\ncia vasuta_s s;a�szorvezet főtitkára a francia vc1�u.a
sok harcáról beszél az Északi Jármuja v;to NV-ben rendezett aktlván. Mellette 

a Mongol Népköztársasáq kllld!hte 

- Oh1c:.zország egyike ar.oknnk az 
álhmtoknak a sok közül, melynek ha-

Stefano elvtárs. é!Z olasz vasutasok szaks�ervezetének titk�ra fsmertetf az ofa� dolqo�ók hely�etet a marshafliz�lt Olaszországban. Melleitte Jobbról a tolmács L1u�Shin es Tsou-Tsou elvtarsaknak maqyarázza Stefano }?eszédét 

Test,"'éri öd,Tözlet dolgozó és tanuló ifjúságunk példaképének!' 
a hős lenini-sztálini Komszomolnak! 



• K ö Z L E K E D lt t  � 1S50 Június f. 

te.)d�:,:�_�{t���n���It'.aa{s��· Géj���: Meníe tek azon az úton torábh ame/�atn r.zo •fÍ!b. *n"l:o"m,•1"'":t m uvezelok, a Sza l 1 1 t ,�s 1 ,  J<:ozlekedesi 11 'I' 'i' l l!ii  UJJ r,9�ill1JEJII E'iM lem mclldt -, összdogni és eros1-t,ni a bé:,e táborát, mclrnel, élén a hnla lmas Szovjetunió viszi a h:•rcot. Ehhez a leg} özhctetien táborhoz tartoznak a nt·p i  demokratikus �l land, is, akik már a szocia l izmus úlj.ira léplck. Ehhez tnrtozik a hata lmas kínai  nép, amély lerúzta mngúról az impcria !hlák lánca i l  és ugyanc-1k a szocia l i m1us útjára lénctl. Ehhez a H1borhoz tnrtnznak a ·  kapita l ista ál lamok kommunis,iii és '1Zo'., az emberek, akik a szocial i z.mu·0\ építő orsú.gokkal egylitt a békéát, az igazságért harcolnak. 

������1:ur�?if1�:;\i��z!g0

t:ift)�: és példáját követve építsétek lel a szotializm11st11 

sz.i l lo nagylermeben a Szakszerve-zet i Vi lágszövcíség l>udapesti ülése - mondotta Dimitrij Monyin elvtárs a sztahánovista közlekedési dolgozók össze•1'övetelén küldötteinek és a magyar szbhá-Hovi�ta szá l l ítóipari dolgozók t iszteletére összejövetelt rendezett. Az összejövdelen Föld.1ári A la dár  elviárs, a Közlekedési Alka lmazottak Szabzen·ezetének főtitkára ' a meghírntt nag,·sz{1mú külföld i  és sztahánovista vend0cr jelenlétében ilészédet mondott. " 
Földvári eldárs, a Sz-akszervc

teti \' i i ágszüvetség szakmai tagozatai nemzetközi szövetségeinek budapesti tanúc5kozásáva I kapcsolat
ban történelmi \• isszapi l lanüíst nyujtnlt a szakmai szövelséo-ek különösképpen szak1rnink szö�et;{génc:k munkájáníl. Hangoztatta, ho�y a munkásárulók, a kapita l i�la bérencek mesterkedései el lenére is hata lmasan megnövekedett a Szakszervezeti \ i lágszövcl$ég, mert n�m�sak, hogy nem sikerült az  egysegel megbontani,  dc sokkal erősebb és egységesebb, mint  valaha 
!!fOlt. - Megállapítható - mondotta a továl>l>iakban -, hogy abban a harcban,  amelvet a �zakmai szövelsé,rek a Szakszervezeti \' i lágszö,·etség keretén bcl t i l  a nemzetközi p roJetárszol i darítás jegyo:ben folyta tnak a békéért, a népek szabadságáért és kizsákmám olása el len, - srnkmánk nemzetközi szövetsége is jP"lentősen kivclte a részét. Szövetségünk a Szovjetunió vezette bé!:elúbor oldalán, a kommunista partok vezetésével v iszik a harcot és dolgozóink megtagadják az  amcri l,a i  fegyverek ki- és  berakását, szá l l ítását. 

len - folytatta, majd így iejezte b<' -, meg vagyunk győződve a rról, hogy Thorez, Tog/iatti . .  Di \'iirorio és a tül>bi or5z:ígok kommunista \'CZt'iői,·eI, szakszervezeti vczetöi\·el cl fogjuk érni azokat az eredményeket, amelyeket a dolgozó magyar nép ér t  e l  és  el fogjuk érni azt, hogy m i  is  szabadon építhetjük a szocia l izmus!. Alphonse Drouord elvtárs uagy t11pssal fogadott be5zéde után E. \'. El!;o/ elvtárs az ausz,rál ia i  dokkmunkások és hajósok szövetség-ének dolgozói nev�'ben <"melkedett szóliisra. Elmondotta többek közölt, hogy 

onnan is  harcos amely így szól: üzenetét kíi ld i ,  
H a  a hajósok, dokkmunk.iso!c és szállítómunkások c.-gyüile• sen fognak harcolni .l békéért. akkor nem lehet háború, csi• nálni .  fos mi, harcolunk a békéért. Ugyanazon az ú!on me• gyünk, amelyen a Szovjetun:ú 

vezet bennünket, 
ugyanazon az uton, amelyen a uépi drmokráciák menetelnek és ame1) úton együtt menetelnek velük a hajósok, a kikötő- és szá l l ítómunk:isok az  egész Yi lágon. 

ra, ;i ,·endégek lelkes tapsa küzlH'll. Monyin clvtúr, bewz<"lií szavai,·a! kö,zün,•tet mo:idoit a meleg iogad· tatfsért és az�rt a szerclctért, nagy lrnr[Its�gért. utnciy a 1na�yar dolgozókat iíiz i  a 112<'� ;;zoyjd n_:phez. Monyin el\·t'Jrs r_;s,lc!e' ben is  ismer ette a v i lúrrszöve\,,�<> szakmai lagoz:i ta ü 1és0��·k ercd.n1�nvrs rnun k:íj[: t .  Hangcúlyozta, hc,:;y ·cbl>en a tnn;'1csk!"Jzfti;b:1ri rt.:-:1.lvtttek komn1unir;t:·1k. szocia l islí1k ,  p)rtb�gok é� párlonkívüii.-:1, Minde�yiket az az egy érz<-s fütiil1e, hogy nrnnkújukkal hoaájáruljanak ahhoz, hogy az iHl,eti1·::ii itnperin l :st:ík egy har-

- A lanúcs!wzús igazi cselekedet ,·ol l .  a!llelybiil l áti1alták az imperial i;:l.ík. hogy mennyire összetartnnak és ös,zefngnak a v i lág dolgozói a i iá l>orú cl lm. 
Motu!in elvtárs ezután a tanácskods eredményd foglalla össze a határozattal kapcsolatban, majd így iolytatta: 
- Mi örülünk, mert látjuk azt, hogy eliogadtátok a mi ps:ldánkat és ennek a példának nyomán épít itek a szodal jzmust. 
Menjetek azon az úton tovább, amelyet a Szovjetunió mutat és példáját kövc!ve, é1>ílsétek fel a szocial izmus(! 

C':ljen, virágozzék és erö;:ödjék a 5zovjet-magyar bará!;:á�! Eljen és ·i rilg-ozzék az i;rök szovjcl-mngyar bariibíg! l': lj0n nagy ,·czérelek, Rúkosi cl\'túrs, aki él m,1gynr 1nunkásosztály hardt vezet i !  Eljcn � m:1g> ar  n�p igazi b� r[:tj:1 , a Szovjcrnnió és annak na;ry vez�rc, 
Sz1áli11! - icjezte be h�t:1 !m�s l l'lke,edé:'. iikmes fop:ok é<s S.i:lú/!11, f?,ifosi e ld,ír"ak éltcté,e közben Ul!• szédét Dimil rij Monyin clvlárs. 

Föiduciri elvt árs bcsúdc tov:íl>bi során ismertette a szabadságra törő, az impcr ia l i sU1k ellen küzdő népek forrndalmi  harca it. Kiemelte. hogy a v i liig n0pei előtt ott á l lnak a Szovjetun ió nagy tredményei . ahol n incs válság, nt>m fenyeget munkanélkii l i ,Ég, m int az impcri<1· l ista orsz6goldian .  N incs m omor, hanem jólét ,·an,  merl a Szo\·jdunióban végleg fcl,zf1mollák az embem<'k <'mber ú l t a l  valr'> kiz0:íkmánvolúsát. Dc f'!iittünk {d l a d ic,iiséges Szovjetunió állal  felszabadított, szocial izmust építő népi dernokrá· ciák eredménye is, me lyek a Szo,•. jetuniú segítségével. a szuvjd fa . pasztalalokrn és se:rít,0gre túmasz

- Nektinl< egy célunk van - mondott.:i Dímitri I P,onvin elvtárs. a moszk vai . .  Tru d" szcrkcsztöJe - összefoqni és erősí
teni a béke táborát. Enne!< a hatalmas béketábot·n,1k élCn a leqydzhc'.e�'cn Szo vjctunió vis;:i a harcot. A !<épen balról 
jobbra: Gáspár Sándor elvt.irs. a Vasutas Szal<szervezet fötit.kára. Földvari A la dtir cJv!.1.�rs, a Közle!<cdési Alka1tr1az.:,t-

.\z ö;:;:z<'jövelclen megism�rk,;dlck :i 1nng,·ti r szlnhúnovista vastitasok, hajó«ik, kö;,.11 li kö1!eked0si dolgozók, n gépjármii,·ezetök és sz�ll í tómunki:c.<Jk szakmánk \-i ! :, �_;zövct$\'f�l ki'tldúliei\'cl. Kicseré'lék tapasztalata ikat és  a kgjohb ha11gulatb;in maradta!: <''.!) ült ,  111� jd eliiúesúzta!, a ked\'es ,·cndégeklül. 

tak Szakszervezetének főtitkára, Oimitrij Monvin. K:ercsó Cs Alexei c1vtár:.ak. 

a Sza kszervczeti \'i I ágszöveiség dnkkmunkús és hajós szakmai tagll-1.atúnak e lnöke jelenleg is az amerikaiak l>örlönébcn sínylődik, Ué 
Eliot eh·tii rs u�·anc$ak na !!,) tarssal fogadotl f�l5zól<1 l n,n  11l�n Dimilrij Mo11yi11 dv ,:írs, a r.10�1.k,·a i .,Trud'' szerkesztlije á l lt iel szól;i,. 

madik vi lághaborút ki ne rnhbanlh�s�:n,�i � : .  :--;c;;ii11k c·•v a célu1k - foh tatla i\lun:;in �!�· társ fcsziill f i t;Yé-

r-.f öbhszáz •·észt,Te,Tő. 5(i 1neg,Tal{tsn tható ja,Tas at 
1460 io · i 11 t  j11 ta Olll 

AZ ÉSZAK I  JÁRÓMŰJAVÍTÓ ÖTLETNAPJÁN 
kodva, hata lm�san mcgerösödlek é s  ,\ voros sarok· előtt hosszú somcgindultak a szocialhmus meg- r11:'1ian pach,at lielycziek c l  , rüg:va lósílása felé. Vinzött kis clöndótermc-t ,·a rázsol · A ioviibbiakban arról beszélt, !:lk az !:szaki Júrt',mü javitó 1\\' hogy Pá.tunk, Rú wsi eivl „tr; \'l'Z ré- X l\'./a mühl.'ly h íd,)sztályán,1k  dal· sé\·el m i h en ercdm6nvekel ütiink g<,z•ii. Z ',,1. :úkka l C::s akácga ! l,·akel. m�jd · váwita a ·  nw2:jelrn!Pk kal d ,�z ílellék icl ezt az „clőadótöbl>5zöri üt0mc; tap$a közepC't!c. termet". Az cgé:;znek a célját mcghogv m i lyen lrntalrnas �cg;itséQbcn, mag,arúzz,1 az c!iíadói aszta l la l  tám;,gatásban r:;,ze, ilctt �s re,zc- szemben cl lwlvezdl ie l i rat :  ,,ötlc· sít bennünket a Szovjdunió és a tcddcl szNvezzük hclvcsen a munnagy Sztú/i11. kát'' . .  \z iizembcn ez · volt a máso-l3esz�dc \'�[�én a rra kérte a nyu- dik ötldnap, amelyre mús mühelyek ·ga l i  {ll l amok delegá l tjai t .  hogy ,isz- dolgozóit b meghívták úgy, hogy szatén·e hazújukba, kiizdjenek to- töbl>sú1z r:·szlvcYÜjc ,·o l l  ennek az Y.ibb �zikl a,r. i l�rdan az impcrialis- csrn1én} nek. bk 5 l ta l  íe\idézelt hóborús vesLély [gymfi, u tán mcnlek a m ikrofon el len, töret len h i l tel a v(g-:'Ő g\ ÜZC· �lé a dol�,m:.k, hogv clmond,iák lemért. A Szovjclunió é; ;1 n,épi dc- kb,l>b-n,1gyobb jclcntöségü ötletei· mokratikus or,,z.igok közel ezer- kct, amelyekkel m i l l iós t {1bera melleltiik van. 

Földr•ári cl\ i:'t rs után ,\ lphon,e 
Drouord ei\'lárs i.:,·i�zi',nte meg a szíves és b:ir.í l i  fogadtalá<t és hangoztalta, lwgy elmondják a dc1egáeió tagja i  Franci wr�zágban ne,11-csak az érzelmi la paszta l atokat .  hanem azokat a pozitív eredm0nyekd is amclvekel ,1 termelés lerCde-. tén é�tek cl.· Besz�de tov,1bbi sor:ín kiemelte, hogv az a hú la ,  amcl l \'el a 111«<:>'ya r dolgozó nép b gundol a Sz ,,·jclun ióra ol1":1n li:t l a .  nmeh cl a Su>V• jetunió m�g is érdf'mel . �\ Jrntal 111�1s Szo,·jetunió mrgmutatia ,  hogyan tudnak építen i ,  dolgozni ,  \lizlo,írnni a munkúi, az örci:,,·knek a gondiaJan öregség,,\, a b�tegekne:, a gyó
gyulást és a pihenést é:; , azt. hog} 
az emberek gondta lanul  elnek. 

- J\íi,  ezekre az credmén) ekre 
támaszkodunk és h :1 rcunkat még
inkúbb edzi n kapita l izmus eriii el-

a saját és mások munkáját, üzemiik termelését akarják mrg'javitani, felemelni .  
A1. ötlelnapon olyan dolgozók is  ie',zóla l lak, �kik eddig még 5r· rn i l \'C�n é,·lckrz lelen nem szólta!,. Ez · i s  bizonv ít ia a munkához való \'iszony megváltozását. :'\em a 20, :30·-10 forint kii izetet! ötletd i j  l ar· tolta olt a dolgozókat több oran kcresr.til l .  1 l iszcn cgyiitt örü l tek mások jó ötld<'ínck, ami  esetl<.'g az i i  111unk{1jukat b megkönnvíti és bírált[1k nz cl,·Ctve elhangozott kornol\' lalan j avas la tokat is. ,\ ki lcncta-:;ú szavazóbizc!tságban az i,zem legjobb mérnökei, munkúsa i és \'eze((ii é rtékelték ki ott a helyszínen az elhangzott ötle-1.eket. t::s még a k i i izelendő ölleldí jat is demokrato!rns szavazással állapílotlák meg. 

� 

A bizotbágban mit a többi között Csátra i Jcizscf kídlónnmkás osztályvezctéí m�mök, Sas Jlizsd munká hói lelt müheh·,·ezet5, Berta Ferenc é lmunkás, ter·melés i fclc!ii5. l í :1 lvanan szólal tak icl az iil!Pl · 1,apon. /1.z rl i 1angzott ötletckl>öl 56 megva lö�ítható, sőt 16 öl letböl újítás i s  lesz. 
Ez utóbbiak közé ü rtozik Simon József géplakahs öllel.e. Eimow dotta. ho::;y a \\'ortington lég.;zi vattyú hengereinek me/!javít6�úhoz egy bizonyos n1íívrlel c lvé�zését a saj�t m[ihelyünkből m i nd í _g 
ál kcl lc!t vinni  e[!y másik míihcly csztergapadjára. 
c\\ivel a javitús nagyobb részét a géplakatosmülielyl>en \·.;,::zik, az l' zte,·gc: inunk1 l,ikJs-:öht:!és,.'· re egy motorizúlt  csbzolcíkésziiléket �ZN· ke;z!ctt. Ezzel ugyanolyan jól, de 
sokkal gazdasá2osabban vég-rehajthaló a szükséges míívclet. 
A kiértékrlö bizottság becslóse �zerint is l'Vi 1 0.001 1- 1 5.GOü i,,r int  rneglaknrítás várható. ,\ ké,iílibi d íjon kívü l  most -10 iorint ,:uetdíjat kapott. Rumhán!li Géza míívczetii ütleíe: a rnsúti tchcrko 'sik csupágya inál  a fa-portárc;•1 mer,·· vítö vasl!'mezeinek íúr6sa i t .  1 u rogép hcl) ett egy általa szcrkcsztl'll �ajto lókésziilékke> jaYa,olja el végeztetn i .  ötletét lelkesen rnegtap-5olták. Uire !fci Gábor g�pi;ikatos elmondotta, hogy a rnsúti síneket ta lpiál10z szorító vaskörmök eddig darabonkénti kikováesolás útján ké· szül tek. Javasla ta :  egy dara!.> vas-

rúc:hc'> I k ikm·ú,-solni 10- 1 2  vaskürömdarabn:i'; rn�gie!elő l 1o�szmérl'lii \ ,i.;ruclat Ezt azU111 fiir�szgé· pcn e ! c!Jra u()lni .  
Igy sokl;al g.izdaságosal>b. 

Az öt lr lnap nz C'!ő:r5nyzq\t i dő· pnnton tú l  is  ciht•zódo\t. A r�ql\•rvlJk tneg.;znv�zt;'ll · , hogv in1.:áhb m;isnap iizcssék Li a jutaftJmd íja l;J!, csak mindcr.!,i mondhassa d öt : ,  td. Sokan tül,b ötlettel is e!ü-Rc){:r Bé!:1 sze:e!li. i fjúmunk�s. á l l t1k. Sl.lT \"CZC'ti's,.:1;i t:ig !,ét ötlc'.tcl :i ! i l  clti. ,\z cgj ik :  íémiiir�:;·: !apnak a rt'.gi 1. ·t ir[in\t il e l téröcn egv últ :1 la  
Az .-!h�nr,zotl javasl:!(okért 

1 �liO forintot fizctlck ki. 

készítl'l l mozga!i1a ,cí s;:"rkezc,l�I Az öt1dekct kié.-tc.'.kcléí bizntb:,� tübb ir:íll\ i ia  -;aló beúl l iU1sa. tet- a nnf)oki,an ismLl feliil\' izsgül ia a z  �ziilcg, s ·fokb-.-,í l i ítúsban. .\ 111 f1sik cliicerjeszlett java,,:atokat. [zek kii· ötldc 11 l10gcsztűas1lalt az últala ziil kivi1 1 ,.1gat ják a z  aznnn:i l  lll'Z· készített lól>haj tiisos szerkezettel v1lósíthat-ikd. A lu'siibb ki\•ite:C1.ior�:ithat,í\·ú teszik é-, ígv az a,zta- 1 1  iiiket pedig l t�l ;ir,dő vrgrehajlon lcvö munkadarnbon Qyors, folya - , lúsra kiadjúk az i lletékes oszt.ily· matns hegeszt�s a lka lmazható. nak. 

AiCX!:J c.vtar:-., .:i._ szov1e� haJoss4,.at<szcr vczct tJtkiL a. és E, v. Eliott elvtárz. az ausztráliai Jukotomunkások szakszervczeténc!< elnoke Dimitrli  Monvin elvtársat hal/q atjak. 

Dolgozit iiatalol� !  Eljetek és dolgozzatok szé11 hazá11kért. 
a Magyar .r é11köztársaságért ! Sze1·essétek! Védjétek meg ! 
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LÁTOGATÓBAN BARÁTAINKNÁL 
i,•ta : .Iván Fjodorovics Pányi11� a S!Zocialista Al,,nha llőse 

A GUOOK 1 950 május 1·i számából, 

Az egész haladó emberiség él
esapalában menetelő nagy Hazánkra 
büszkén, ünnepeljük május elsejét. 
A forradalmi erők május elsejei 
szemléjére kivonulnak velünk együtt 
a J..ii lföldi országok dolgozóinak 
szá?;ni l l iói is. Velünk együtt az  
első sorokban á l lanak a népi de
mokráciák országainak dolgozói, 
akik tántoríthatatlanul a szocializ
mus építésének az  útjára léptek. 

Magyarország . . .  a fiatal, demo
kratikus Magyarortizág . . .  Ezeken 
az ünnepnapokon a mély szimpátia 
és a szívélyes barátság érzéseivel 
gondolok ennek az országnak az 
egyszerű embereire, akiknek a kö
rében nem régen volt módon eltöl
teni néhánv felejthetetlen hetet. Az 
a szerencse jutott osztályrészemül, 
hogy tagja lehettem annak a szov
jet delegációnak, mely a magyar
szovjet barát�ág hónapja kapcsán 
Magyarországra utazott. 

.M.ár Budapest repülőterén, ahol re
pül;ígépünk leszállt, éreztük, hO!ü 
barátok között vagyunk. Ezt érez
tük mindvégig, amig csak delegá
ciónk Mag� arország területén tar
tózkodott. Mindenkor és mindenütt 
ezer jelből láttuk, hogy mi lyen ha 
tártalan megbecsüléssel és testvéri 
szeretettel viseltetik a magyar nép 
a szovjet emberek i ránt, annak a 
nagy és hatalmas országnak a pol
gárai i ránt, mely a szabadságot 
hozta meg neki. 

Az első napon h-ljesíkttük köl('
lességünket hazánk ama fiaiYal 
szemh<'n, akik a Budapestért folvó 
ha rcokban h6si halá l t  haltak. /1\A
gyaror�zág népe monumen!� l i •  111í'• 
vet 'emelt emlékezetükre a Gellért
hegy csúcsán, mely eg) ben a b.; .� 
jelképe is. Ahitatos tisztelettel adóz
tunk hőseink e-nlékének. 

Néhány nap azzal telt el, hogy 
megismerkedtünk Magy;ir.9r�zá2_ 
c--odás fővárosának a ne\'ezele,sé 
geiveL Annak ellenüe, hugv a há
ború igen nagy pusztításokat oko
zott a váro,ban, Budapest gyors 

ütemben épül. újjá, s szebbé lesz, 
mint azelőtt. Ujból megépültek a 
bámu latraméltó hidak a Dunán. 

Oly sok meghívást kaptunk, 
annyi mindent akartunk látni és 
megismerni a népi demokratikus 
Magyarország új életéből, hogy 
minden órái be kellett osztanunk. I .  
Bargyin akadémikus, delegációnk 
vezetője talá lkozott a tudósokka l, a 
tudomány és a kultúra műveivel. A. 
N0c1ikou zeneszerző és A. Zanzoskin, 
a Tretyakov-képtár igazgatója, a 
művészet képviselőivel ismerkedett 
meg. N. Tyihonou költő, az írótár
sadalom tagjaival vette fel a kap
csolatot. A. Zsurau/jou olvasztár át
adta munkamódsr.erét a kohászok
nak, és dicső sztahánovista szövő
nőnk Natal ja Dubjaga személyes ba
rát::,ágot kötött a magyar texti l ipari 
dol�ozókka 1. 

En magam két hatalmas . moz
dony- és vaior.gy:irban, üt füiöhftz
ban, s több ál lomáson voltam. Min
denütt olyan szabad emberek öröm
teli, lelkes munkáj� t  ! .ittam. akik 
elősziir érzik magukat országuk 
gazdáin;,k, é!ct,'ik iní,r: í;é inak. 
Mindenütt azt tapas.zfa ltam, hogy 
kivétek , szomjas érdeklődési ta
nu ítanak mindannyian a szovjrt 
va:,utasok munkamódszerei i ránt. 

Al i�hanem magyarországi tar\riz
ko1'ásunk egyik legragrn�:. [-') l'm
l�ke lesz mindannyiunk számára 
a7. azokl,r,n a napo;_ban Budapcs· 
ten ta rtott első magyarországi szta
hánnvista tanácskozás, m('J\·et a 
saj tób:, n sz iahánovi sta-kongre<z 
szusnak is never.lek. Nehéz, sr.avak
kn l kiiejezni annak az örömteli ll-l
ke,edésnek az atmoszféráj;',t, mely a 
i iat::il n{pközlársaság eme élenj {iró 
embereinek az első talá lkuzásan 
uralkodol!. 

A tanácskozás 11 \'a�as-.<zékház 
tága< termében folyt le. Az emelvény 
fölött. zászlókkal diszitve függött 
\'. 1. Lenin, J. \'. Sztálin és a nrn
gyar nép \'CZl;re, Rúko�i 1'\átvás 
ur, képe. A swvjel sajtó mcg('mléke
zett arról, hogy mekkora lelkese-

déssel fogadták ennek a sztaháno- leneteire, a vasutasok ama népes 
vista összejövetelnek a résztvevői a összejöveteleire, melyek az úlvo
szovjet delegációnak a teremben nalon tartott rövid  megállás idején 
való megjelenését. Nem akart vé- lezaj lottak. őröm volt látni az ut
getérni az ováció a nagy Sztálin törő iskolásgyermekek elragadtatott 
iránt, a szovjet nép i ránt. arcát. Csapatokban, több ki lométe-

lgen érdekes volt Muszka gyors- res távolságból jöttek ki az ál lo
esztergályos felszólalása.  Elmon- másokra, hogy szovjet vasutast 
dotta, hogy korábban titokban tar- lássanak, vele talá lkozzanak. Aján
lotta azt, hogy miként éri el a dékot kaptam ennek az útnak az 
gyors munkaütemet, most pedig emlékéül - a magyar vas.utasok 
megváltozott a nézete a munkával jelvényét. 
kapcsolatban. Ez a példa minden- Nemrégen levelet kaptam Gc!splir 
né! fényesebben vi lágltotla meg Sándortól, a Magyar Vasutas 
ama új, szocialista öntudat kiala- Szakszervezet egyik vezetőjétől, 
kulását, a munka i ránti ama új mely nagyon megörvendeztetett en
szocial lsta viszony születését, mely gem. A levél írója jogos büszke
annyira jellemző a mai  Magyar- 5éggel szól arról, hogy mennyire 
országra. gyorsan terjed most Magyarorszá-

Néhány nappal a sztahánovisták gon az ötszázki lométeres mozdony
tanácskozása előtt a magyar moz- vezetők mozgalma. Ebben a Ievél
donyvezetők felkéresére egy vona- ben is vezérfonalként húzódik vé
tot vezettem Budapest-Miskolc glg ama szovjet emberek iránti 
vonalon. A szerelvény súlya 2 1 00 nagv hála kifejezése. akiknek mun
tonna volt, s 102 perccel a kitűzött kamódszere értékes iskola barátaink 
idő előtt érkeztem meg vele rendel- részére. 
telési helyére. Jólesik vissz;igon-

1 
limikor ezt a levelet olv;islam, 

dolni a szovje-t emberek i ránti sze- visszaemlékeztem azokra a szavak
retet ki fejezésének ama kedves je- ra, melyeket Rákosi J\',átyás a szia-

hánovisták tanácskozásán mondott, 
s melyeket lelkes tapssal fogadtak. 
.,Rá akarok mutatni a rra. - mon
dotta Rákosi, hogy a magyar 
sztahánovista mozgalomnak - mint 
általában kiindulási pontja az, 
hogy a Szovjetunió elvégezte előt
tünk az új ító-uttörő munkáját. Mi 
már j árt uton haladunk, mi már 
felhaszná lhatjuk a Szovjetunió ki
meríthetetlen tapasztalatait". 

A magyar nép, mely két év és öt 

hónap a latt eredményesen valósí
totta meg első hároméves tervét, 
ebben az évben megkezdte nép
gazdasága továbbfejlesztésére i rá-
1 , uló új, ötéves terv végrehajtását. 
Nem lehet kétség abban a tekintet
ben, hogy a magyar nép a Magyar 
Dolgozók Pártjának a vezetése 
alatt ezt a tervet is a határidő előtt 
fogja teljesíteni. Minden szovjet 
ember nagy figyelemmel és nagy 
örömmel fogja fogadni azokat a 
h íreket, melyek Magyarország népe 
által ,  az új élet felép ítéséért, a 
békéért, a demokráciáért, a szocia
l izmusért vívott harcban elért ujabb 
és újabb eredményekről szólnak. 

A de .r cen1 ifik kongresszusi versenyfelhívássa l fordultak 
Hajdu és Bihar megye összes üzemeihez és SZ IT szervezeteihez 

a szolnoki és istvántelki ifikhez 
•. Az iflúmunkások. az ifíú

munkáslányok a cement sze
repét kf!II, hoqy betöltsék az 

ifjúsági szövetségben, Az 
ifjúmunkások és ifjúmunkás 
lányok feladata, hoqy hefyes, 
önfeláldozó munkával c:$ssze• 
kössék az eavséaes ifl úsáqi 
szervezetet a magyar mun
kásosztállyal." 

(Fat·i<as l\Iihá1v elvtárs 

té,re. Ebben a harcha,r m:ir , annak 
szép rn•dm,nyek. A Debrrcc 1 1 i  Jú rmíi 
juví l(, KOJU\ZOlnol , i l l:.uno"ihegc�7lÖ 
iijí1111 1 1nkí1> brig:Idja felujúntá,kénl , ,, r . 
ht l ta .  hogy mújus l -re befejC'zi Cll , i 
lent' !'. 

A brigád túlleljc•ílt>lle , ,\llalt\
sát t, már :'prili• 26.:lo bdejeztc 
üté, rs tervének clsö hl k.iszab,i-

sát. 

ht::sz""'<ie at. if_1ümunká�Jk Ennl�� a i;;z:p ererimt'nynt-;.1 a1onban 
orsz,isos tanAcskt)zasán.} 1wm :·1 : tuk  m •g (:, ápr;l I.s  2ö-:í n újel1J. 

A1. ifiúm unkú�ok üze-mer'n k hen :\7Prf<' Y{l ! !ahhl lcl l c!k, .\z cgy.\éf:t•..,itö kon� 
az or.:,n\ghan a lernwi1ís l"o"-onl-.,;'1yü' 1 gn• .. ,1.a sra Y:t ;�,.'.ták huiy az ött�Yi'� lt•n· 
t!.s javitá&ával kt!�zü!ne:k az egye�Ü· m.1 '•Jdi·k (·\·(ncb. r!�ö neg}t:dt"Yi ki z:i 

h{t \tH tt·1jr\;íUk . .  \z eléizeles jó munka 

r,res:u.<rira a termelésben uéyrelwjtjuk 
a P<irlu11k <illa/ elénk <illitott felad,,to
kat. lw9y a: ifjúság legyen a s:ocinli:
mu.l rohamcsr,pr,fa. 

fl<>gy mé/iók leyytinl.- na{ly pélc/aké
piink. a hö.t lenini A·oms=omolho:, 
IW//!/ .,:erve:el ünk a Párt :ús:/njlf alatt 
a Kom.,:omol példáját követve ép,i/
,iön fel. E: a s:övetséa hatalmas tömeg
s:erve:et le,:. c1me/y P<irtc,nk mellel/, 
mint tart«lék és segédcsapat fog dol
yo:ni. 

ÍGY l(ÉSZÜL A VASUTAS IFJÚSÁG 

AZ EGYSÉGESÍTŐ KONGRESSZUSRA 

ala pjitn hiztn r:.�k vrhE-tö. hog�· a J\ om
srnmnt-brig,,d lag,ia i :  Rére., S:', 11dor, 
.Y,!rf(.':(t L tY:'IO ,  fé,p,!ny s:·rn<lor, I\"émelh 
Jtím,, (-s S:ab,í Ferenc eh társak Ld
je• í :en i  fogi:ik , .1 ,·!nlúsukat. 

t ·�ynncs:ik a dehn„c(•ni t iíúkoYűc, 
míilw:y . 5-zikra brigtld·'-ja ,·ii lluHn. 
hOHY az ötéves terv els,J hét �zepll•m
ber :ll -re befe jezik és hogy 

.4 Gon: Tlajríyyár if1úm11nkrísrrint1k 
kongress:usi fe/híu<iMif e/foyadjuk h 
e9yl,1•n felhivással fordulunk flajd,í 
-Hihur nwgye öss:e.t ii:emeilit>:; 1-.i 
SZTT s:erue:e/Pihe:. \'nse11yr1• hfojuk 
ki a S:olnol.-i Jármt'ijavító .\'\' i/jú
munl.á1>ait. 

Fe/11/vja'k n: öss:es SZTT .�:erue:e
let é.• 1i:emét. hog!I köues.,ék pél</{Ín
kat és kapc.alódjannk be e, ko11-

{Jre.uznsi n1unknverse11ybe. .,T Szerkeszlőség1 I i júságunk o,.z
tatlan lclke,e<léss-el fogadta Pártunk 
Központi Vezetőségének határozatát az 
egy!ié�.fes if jllsági �zervezet megalc1-
ku1ásáról. Erre az új ii júsági szerve
zelre hárul az a kitüntető feladat, hogy 
dicsőséges Pártunk tartalékhadserege 
legyen. 

Minden magyar fiatal büszke lehet 
arra, hogy egy olyan ifjúsági szerve
zetnek lesz tagja, amelyet a hős lenini 
Komszomulhoz hasonlóan szerveztek 
meg és amely hazánkban ugyanolyan 
munkál kell hogy ,égezzen. Az a 
lény, hogy a Párt ifjú ága lesz az új 
ifjúsági szervezel, - kötelez bennün
ket. 

Tudatában vagvunk annak, hogy az 
egységes ifjúsági szervezetre hatalmas 
feladatok hárulnak a szocializmus épi· 
téséhen. Ez a f Plismerés lelkesít ben
nün�et_ és tesz képessé arra, hogy a 
szoc,ahsla muokaversenyhen az é<ldigi-

né! jón! fokozollabb mértékben részt . 
,együnk. 

A munkaverseny lendítökerekévé 

leszünk, és itt is a l(omszomolt 
fogjuk követni. 

Fokozol!abb szorgalommal sajálitjuk 
el Pártunk ideológiáját. Aktivizáljuk 
ifjúságunkat a békemozgalomban \'aló 
harcos részvételre. 

Tudatában vagyunk annak, hogy az 
új ifjúsági szervezet megteremtéséért 
üzemeink if júmunkásai a munkapadok 
mellett kongresszusi felajánlással har· 
colnak. Tudatában vagyunk annak, s 
ezt az elmúlt esztendők során megta
nultuk, hogy minden sikerünk, minden 
jó eredményünk záloga nagy Pártunk. 

Az if júmunk:iso)< 
képesek a ler111elés 
vezetése alatt álló 
szervezetért 

megmutatják rr,ire 
froniján a Párl 
egységes ifjúsági 

Harc a mínőségért 
üzemünkben a MA V E:szaki Jáonű- 1 minőségi munt.aversenyre hívjuk 

javító NY Júzsef Atlila-SZIT c�oport- ki. 
jának if júmunkásai is megértették, . . . . .  . . 
hogy mivel segíthetik elő a nagyjelen· _A , er_se�y cel)a, hogy Jumus 1 8-,g 
tőségü kongresszus sikerét. felhí\'ás· m:nden 1

_f1
umun_�as scleJ.t'.1:<'�lesen dol

sal fordulnak az összes vasúti üzemek g •zon és munkaJa minoseget fokozza. 
ifjú111unkásaihoz felhídsuknak gerin- Versenykih ívásunk megvalósilásá
ce: ,,llarc a minőségért!" Az ifik eze- val, a versenyponlok betartásával ki
ket írják ver,enykihivá,ukban: érc!cmeljük Pártunk bizalmát és mél· 

Az E.szaki Jármüía,ító NV ifjú- t�k . les,ünk n?gy . fan(tónk, . Rákosi 

" • . . . .  1 e.vtars s,ereletere, es b,zalmara. A, munkasa1, megértve a Ganz HaJogyar e v ·é"es ' f ·ú ·á · . . b versendelhínísál csatlakoztunk a kun- g_ � "'· . . 1 l s g, . szervezet en_ ,egze_!t 
· . · to\'abb, Jo munkankkal akaquk ko-gresszlJst versenymozgalomhoz. vetni a hő, lenini I(omszomol példá· 

üzemünk if júmunkásai egyénileg lct- ját, hogy munkánkkal és szcr\'ezelünk 
ték meg felajánlásaikat, ezt 60-an már kiépíl�s.ével a béketábort erősít�ük". 
teljesítették is, így újabb határozatot A versenykihíYás 7 pontból áll és 
hozott a SZJT. Bizottságunk határo- többek között magában foglalja a 
zata értelmében az összes vasúti üze; Vorosin-mo1galorn kiterjesztését, JÚ· 
mekel nius 17-én, a kongresszust megelőző 

napon a kimagasló eredmények eléré
sét is. 

Czemünk if Júsága tettekkel fog ja 
bebizonyítani, hogy a I(omszomolhPz 
hG&sonlóan Yc:--zi ki részét a szocia!iz
mus épi léséből. 

Megfogadjuk, hogy lendületiink 
nem lesz szalmaláng. 

Versenyünket állandósítjuk, kifejlesz
szük a párosversenyt. Versenyvá!J-a ;á.  
sunkat a szűk keresztmetszet kiküszö
bölé ·ére alapozzuk. 

Munkánkkal, tetteinkkel fogjuk bizo
nyitan; Pártunkhoz, Rákosi el\ lárshoz 
való ragaszkodásunkat és szeretetíin· 
ket. Igazán fiatalos lendülettel végzett 
munkánkkal akarjuk kiérdemelni Pár
tunk bizalmát. 

Éppen ezért mind�n fiatal és idő
sebb , a,utas dolgozó érezze át törté
nelmi jelentőségét annak a fordulat
nak, amely június 18-án kö,·etkezík 
be, a magyar ifjúság életében. l\e le
gyen egyetlen vasutas ifjúmunkás sem 
aki ne kapcsolódná bele a kongresszusi 
felajánlási mozgalomba. Ezzel is bizo
nyítsa be vasutas ifjúságunk azt, hogy 
a Vi: ágifjúsági Ta!á'.kozón tett fogadaf
mát: hogy példaképünk, a Komszomol 
útját járva, védjük a békét, - meg
valósítjuk. 

Vasutas lf júmunkás Elvtársak! 
fogadalmatok és igérletek ne marad
jon üres szólam, hanem 'mutassátok 
meg, hogy törhetetlen ifiakarallal és 
lendülettel segítjük megvalósítani a 
szocializmus építésének ügvél hazánk
ban és ifjúi erőnket mozgósítjuk a 
békefront magyarországi szakaszának 
megerősílésésére! 

Elvtársi üdvözlete!: 
Hamenda• Ferenc 

SZIT titkár, MAY Északi 
Járműjavító NV. 

álla�o� termelési teljrsítmfnviiket 
június 18-ra UO százalékra e.;,rllk• 
A Dehrcccni Jármíija,ílú :\V n kü 

,etmu l ll,an wrse,wfclhí\'ássn l fordul l  
Hajdú í•s Rihar megye' össz.e� ii 1rml'i
hn é� SZfT szervezeteihez, a szolnoki  
és i slYántclk i  ifikhez. Ehbcn a felhi
vá.sban a kövclkezökel írják :  

,,Mi, a Debreceni Jármújavító ;fiú• munklfaai mer,uitalluk a Jfl.VSZ El
nükségéneJ.: fel/tíu<i.srít, mely/len a: 
EfJ!l;•éyes l[júsríyi S=öuetséy11el, a/a
kulo kongrrss:usára a: <Íprilis 4-tln 
elért eredményeink további fokn:rís<ira. 
a m11nkafelnjánlásokrn, a s:ocinliMn 
m1111kouerseny kis:élesítésére s:ólítja 
fel n moyyar ifjús<igol. 

/Ili. ifjúmunká.wl.- t11datá/l(ln i>ogyunk 
annak, hogy a fels:obcullllásu11k óta 
eltelt üt éu alatt ga:cfrtsúyi és társa
dalmi életünkben döntő fordulat kiiví'l-
1,e:ctt be. Minden eredményünket a 
narm S:oujetuniónnk h l>ölcs ue:éré
nek. a nagy Sztálin e/tJt<irs l111si har
cának, gyó:elme., P,írt11nknak é., s:e
retetf ue:én1nknek, Rákosi cluiúrsnak 
T,ös:önheljül:. 

t::ppen ezért, ltor,11 a: ermség,., s:er
ve:et megteremtésében mNt6k le
gr,tinl.- dicső Pártunknak, Rtíko.,i elu
tcírsunburk a: előlege:et/ l>i:almára. 
az elött,ink álló felc,datoknnk cll>égzé
.,éhez telje., egészében mng11nkfoá tet
tük a Ml.\'SZ Elnöksér,ének felhí(J{í
sát és egy/,en csntlako=unk a Gam 
Hajógr;ár S:abad lfiúság ifjmunkás
brigádjának a kongresszusi felhiuás
ho=. 

Mert tuclatlÍ/>c,n vngym1k nnnal.-. 
hogy ne Er1ysé11es lfjtís<igi Scnvetség csak ukkor le.,, igazán a dolgozó és 
tanuló ifjúság megbontlwtat/nn s:övet
sfr1e, ha ezt a s:öuet,,fget " mankús
ifjúsríy fog,in r,e:etni. llr, j1íni11.< 18-ra 
az F:gy.,ége., Ifjúsági S:öuelség Kon-

A verseny keretél,en vállaljuk: 
1. Hogy az ötéves terv els6 évét 3 h6-

nappal előbb, vagyis szeptember 
30-ra befejezzUk. Vállalásunk sil<ere 
érdekében eqyben felhlvjuk az alváz„ 
szerelő briqádokat, hoqy az anyaq 
rendszeres utánpótlásával támoqas
cák munkánkat, 

2. Hogy ápri lls 4-re elért 230 száza
lékos eredményünket május 1 -re S 
�zázalékkal felemelJUk, Június 1 S-.ra 
240 százalékra. 

3. Hogy seleJUlnket 5 százalékról 2 szá
zalékra csökkentJUk úgy, hoqy Job
ban viqyázunk az anyaqra, amelyet 
a melegítésnél tudunk megvalósítani. 

4. A nyolcórai munkaidő teljes ki hasz
nálását. ugyanakkor az enerqla fo
qyasztását csökkentJUk qözben, vil
lanyban és s-z-!nben. 

!\. A tapasztalatcsere kiszélesítése ér• 
dekében, minden héten brigádérte
kezJetet tartunk és a tüzikovács mű
helyben felmerillö problémát átbeszél• 
jUk a többi szaktárssal .  

6 .  A brigád minden eqyes taqja részt
vesz a marxista-leninista oktatásban„ 

Politikailag, szakmailag képezi maqát, 
ami hatalmas seqitséqet nyujt a mun„ 
káiukban. 

Mi. Vagongyári i{jtínwnkcísok tuda
tában uagr,ank annak. hogy minden 
terv annyit ér, amennyit meuualósítunk 
be/öle. A:ért a felsorolt versenyponto
kat igr1eksziink uégreltnjtani és túltel
jesíteni. Felhívjuk ennek érdekében 
SZIT s:eruezetein/.:et. feíhéuáoum.rnt fugndjá/.: el és leyyenek a: ífj,ímunkások 
motorjai a szocic,li:mus építésének 
Pártunk és Rákosi elv/ár, '!':elésével. 

/(ocsis Gyula iih. ifi fclel<is 
Timár András SZIT lerm. fel. 

Pálfí Gyula. Knbni Ktírol11. Pupp lll. János ifjúmunkások. 

Éljen a béke és a• épülő S!Zociali�nins 
ifjú niagyar harcosainak l,ongress�usa! 



__ • ____________________________ _;;
K
�

ö z

::,:,;.E■D■E■S-------------------------1■9■50-ju■·n■iu■s-l.• 

,:Ma nincs nagyobb kívánság, büszkébb óhaj, 
nnnt az, hogy az új, Egységes Ifjúsági Szövetség 

tagjai lehessünk" 

BÉBCSALÓ.K AZ FVKV-NÁL 

,,A Párt az új ifjúsági szövetség 
el� azl a célt tiizi, hogy az eddigi
�':!. fokozottabban mozgósítsa az 
1_fJ �sagot � szocializmus építésére, 
alhtsa a fzata!ság á ldozatkészségét, 
forr_adalmi energiáját, az új i ránti 
ÍO(!ekonysagát ügyünk szo!gálalába. 
N ,:velje a.t ifjúságot szocialista szel
lemben, szilárd helytállásra II ter
meles, a tanulás, dolgozó népünk 
ellt;nségei elleni harc frontján. B iz
tos1tsa a Párt fiatal utánpót:ását, 
leg�e3 . a Párt tartaléka és legjobb 
se11;1totarsa a szocializmus építésé
nek nagy munkájában." 
A magyar ifjúság körében már rég-

6ta ér}elödik az a kívánság, hogy 
nagy cs szeretett példaképünkhöz a 
hős lenini I<omszomo'.hoz bason:óan 
- egységes Iijúsági Szövetséget ala
kítsunk. 

,,A Magyar Népköztársaság társa• 
dalmi rendjének alapja a munka" -
mondja Alkotmányunk 9. paragrafusa . 
Ez az alap olyan szilárd, amilyen szi
lárddá a terme:ő munkában aktívan 
résztvevő dolgozók teszik. 

ma 11incs 11agyobb kíuá11ság. büs:kébb döttnek, ez o!yan lendületet adott mun- A mag}ar do,gozó riép tudja, hogy 
óhaj, mint a hős /e11i11i K.oms:omo:- kájának, hogy minden eddigi eredmé- a termelés emc!kedése, az önkö:tség 
hoz hasonló, a Párt által te:erett, tíj nyél felülmulYa, je:en!eg már 200%_  csökkentése, az újítások bevezetése, 
egységes Ifjúsági S=öc•etség tagjának n�I  tart, S:abó 29, Ferenc ifjúmun- a munkaversenyben va!ó ré�zvétcl -
len11i. kas-ka!auz nemcsak egyetemi tanul- mind Népközlársaságunk alapjának 

Az üzemi pártve,etőség és a szak- mányait végzi kiváló eredménnyel, megerősítését szo:gá:ja. 
szervezeti üzemi bizottság hathatós hanem jó munkájá\-al elnyerte a A szoc:a!izmus építésében egymás
támogatásához még hozzájárul az �écsei-garázs kiváló kaiaú.= címét is. után születnek hatalmas terme'.ési 
idősebb elvtársak és munkatársak, R_átjai Ferenc i fj úmunkás-gépkocsive- eredmények, mind több lesz azoknak 
valamint az üzemi tömegszervezetek zető -, aki egyik elindítója volt a a do:gozóknak száma, kik normájukal 
jóindulatú támogatása is, mellyel az 100.000 km-es mozgalomnak _ el- 200-300 százalékra teljesítik. Ezek a 
ifjúságot kitűzött nagy célja : dz új, nyerte a sztahánovista kitüntetést. munkásosztá,y élenjáró fiai, akik a 
egységes I fjúsági Szövetség megalakí- Faragó Mária ifjúmunkás-kalauznő tel. Párt iránti hűségből, hazánk szeretc
tásában segítik. Az ifjúság pedig jesítm2nyét a kongresszusi felajánlás téből f�kadó lendülettel tük6letesitik 
érzi, hogy a közérdek:ődés homlok- óta már eddig 19 száza!ékkal eme;te. munkamódszereiket, újhanak, észsze
tcrébe jutott. Erzi, hogy mit vár tőle Ugyanilyen eredmények mutatkoz- riisítenek, így becsü:etesen elért ma
d-0/gozó 11épü11k, mu11kásos=tályunk él- nak a szakmai, valamint a társadalmi gas termelési eredményeik nyomán 
csapata - a Párt. munkában vaió részvétel terén is. A kapják megérdemelt magasabb b�rü

Az április ncgyedikí és a május el- Hécsei-garázs ifjúmunkásai úgy érzik, kel é, válnak szrnliánovistákká. 
sejeí felajánlásokat felülmú'.ó újabb hogy ez kötelességük, mert tudják, De a becsü:eiesen dolgozók mel:eh 
fe!.ajánlások bizonyítják, hogy a hogy minden üzemben, gyárban, ter- nap, mint nap haliunk olyan eselek
Hecsei-garázs ifjúmunkásai június hó me:öcsoporiban, traklorállomáson, is- röl, hogy egyesek nem becsületesen d-

A tn(lgyar if1·úság aty1·a és ta1útó1·a 18 ·f ·  · · ·1 · 
, tt k '  · k t '  ·1 · 1 -ra az I JUsagi egyesú esi kongresz- ko!ában és egyetemen ugvanoh_ -an \'egzc mun aJU · u an \"eszi , 1c  a 

Rákosi efotárs a Pán Központi Ve- · ·1 k"• tk t ' b '  ·· k t h b d • · t · szusara, m! ven o,·e eze esen s mi- buzgó Je'.kesedéssel harcolnak az HJ"ak cru e . anem ecsapva o.gow ar-
:zetősége előtt mondott beszédében lvi- J •• t d · 1  ·k · " '  d · t 1 · 'k d ' yen 011 u a osan készü:nek. Hogy magasabb eredményekkel az egységes sa, ·at, csa.ar u on opJa · meg a o.-
je[e,ifetle, lwgy az ifjúságnak ez a csak néhány példát kiragadjak: Bar- I fjúsági s�övetségért, mint ők. A gozó nép á,·lamát. Ezeknek a tolvajok
/livá,isága időszerűvé vált. kooits István i fjúmunkás-szerelő fel- Récsei autobuszállomás ifjúmunkiisai nak módszerei közölt szerepe! az el 

A magyar ifjúság, köztük a közle- ajánlotta, hogy 150 százalékos lelje- sem akarnak ebben a küzdelemben nem készi!elt munkák e'.számo:ása, 
kedési i f júság is, Rákosi elvtárs beje- sítményét 1 60 százalékra eme:i. Ezt alul maradni. több munkának az c'.számolása, a 
ientését határtalan lelkesedéssel fo- nemcsak elérte, hanem je:enleg 176 ;\ Kö:;ef..,,dés hasábiairól ü:enjük ll)ásol� ált? I v_�gzett munk� elszámo
Jl'adtat százaléknál iart. Ertaui Tibor ifjú- Rákosi elutársnak, hogy nem jog /Jen- lasa es meg �obb oly�n modszcr, 111c-

Megérteltük _ mondol!a Szépí'.ona mu�k�s-szerelő felajánlotta 163 szá- ,u,nil csalódni, mert a Párt segítsége /y�kkel gyen;;pt,ki a b,:k�fron/ot_ es t•�-
SZIT-litkára a küldötlválasztó lag- za !ekat fel��eli_ 16f> százalékra. Jelen- és a Koms=omo/ példáia rröt ad és mi I s=,elfteztet,k otcue� tcrvt111k o,,grcha1-
Jl'YŰlésen titkári beszámolójában -, leg 1 73 szazaleknal  t�rt. Opra I(al- csak ág,,, mint a kó:l�kedés ,,aía. ' iasat. 
hogy ifjúsági mozgalmunkban döntő mán jfiúmur;kás szer�lő :·ál'.a! ta, hogy me1111yi Ifjú do/gozó1a, erős tanaléAl-

Az üzemek meirbüntetik a bércsa!ó
kat., mint legutóbb a Fővárosi Vaf.út
épílö Községi Vátlaial, Ila/ás. 1 . .Já
nos, Halász 2. János és Gergely Ist
vánt 36 négyzetméter cl nem végzeil 
útburkolási munka e:s,ámolásMrt el
bocsájlással. Kerekes Ferenc tetőfedöt 
15 négyzetm�ler el nem végzett cse
répálrakás elszámolásá<"rt éui Ji:etti
sé11ek 2 százaiékára büntette meg. 

Ezek a .,büntetések" jutalmat jelen
tenek, mert az e!bocsájtolt bércsa :ók 
elmeilllek más munkahelyre dol
gozni, hol fo;ytatják a bércsa1ást, a 

do'.gozók és hazánk mcg:opását. Ak.t 
ped ,g pénzbírsággal sujtc,itai<. ai 
igyekszik bércsalással további joirta:an 
keresethei jutni . . .  

Nem ez a módja a bércsalások 
megak.1dályo:ásának, hanem éini /1ell 
a= alkolmá11ybrm lejcktetelt jogainh
kal. 

.,A Magyar Népköziársaság bérósá• 
gai büntetik a dogo:ú nép ellenségeit, 
véáik és bi:fosilják a népi demoluá. 
cia, állami, ga=dasági és társadalmi 
rendjét • . .  " mcndja a 41. paragrafus, 

Hát kik a do;gozó nép ellenségei. 
ha nem a bércsalók? Ok azok, a!;ik 
veszé'.yezletik a népi demokrácia ál
lami, g�zdasági és társadalmi rend
jét. Lopják a nép vagyonát, segítik a 
reakció hazaáruló tevékenységét, tehát 
közöns�ges bűnözök. akik el:en nem 
fegye:mi eljárásokat kell indítani, ha
nem bíróság elé kelt ál!itani, hogy 
a biirzük súlyosságához mé>rten meg
kapják a türvény áltat meghatározott 
büme!ésiiket. 

változás következett be. /.,élre jö11 a te!J�s,tménye� 160 �zazalekrol 1 80 sza-
1 csapu1a akarunk /e111ti Párlu11/mal/ és 

Koms:onwlho: hasonlúa,i a Dolgozó 1.al�kra emel!. Mrdon azonban a tag- iga:, rolzamcsapala a tNme/ésnek, a 
/fiúsági &öoeiség, ame,y kö:vetlellül ság beválasztotta kongresszusi kúl- s:ocializmus épitésének! 
a Pár//wz tartozik és a marxi-/e1uni elo 

Megnyílt a Közlekedési Baleseti Kiá l l ítás 
alapján áll. Szépi!onán is csak úgy, 
mint a Ffaesi fm-ben, �écseiben, a 
Trollybusznál és általában az összes 
helyi csoportjainknál nagy lelkesedés
sel fogadták a fiatalok a Párthoz tar
tozó l íjúsági Szövetség létrehozását. 

De nemcsak a küldöttválasztó tag
j;!Yülések sikerültek jól, de már otl 
megmutatkozott, hogy az iijúság a 
&.zavaknál tovább jutott és a konkrét 
munkából. felajánlásokból és azok 
végrehajtásából b öntudatosan ki
\ eszik részüket. 

Az ifjúság a 100.000 km•ért 

Pl: Bedő Ilona trollybusz-kalauznö, 
SZIT-tag, ,·állalta be\'ételének 1 13 
százalékról 120 százalékra való feleme
lését. Szigeti Sándor trolibusz vezető 
20.000 km teljesítését vállalta hibá
scdás nélkül. A trollybusz ifjúsága kö
zül eddig 54,en tettek felajánlást, va
lamint egy „ifi-brigád" alakult, mely 
vállalta, hogy a 120 százalékos bevé

teli átlagol eléri. A bt-ők vállalták, 
hogy a 15.000 km mozgalmat feleme
lik 20.000-re. 

Szépilona ifjúsága közül csak a tag
gyű:és keretén belül (2 százaléktól 10  
százalékíi.} 33 !clajánlás történt és  
határozatot hoztak a 100.000 km 
mozgalom ifjúsáiri részre való beindí
tására is. 

Füzesi fm-ben eddig 40 iparostanuJó 
tett fela jánlást, amelyben szerepel 
szakmai előmenetelük és az iskola 
áltaiános osztályzatának eme!ése. 
Ugyanitt Tóth Imre lakatos 148-ról 
155 százalékra, Steer Ferenc lakatos 
148-ról 1 55 százalékra emeli te! jesít
ményét. Vannak azonban o:yanok Is, 
akik már teljesítették, illetve már túl 
is tel jesítették a felajánlásukat. Pid : 
Kccsáry Béla elvtárs - az egyik kül
dött - vállalta, teljesítményének 160 
százalékról 170 százalékra való eme
lését: ezt máris teljesítette. Kotvics 
József 130 száza:ékról 135 százalékra. 
Kanil György 1 65 százalékról, 1 70 szá
százalékra tettek felaján!ást. mindket. 
ten már május l -re 4 százalékkal túl
te!jesítették azt. Az ifjúságnak 100 

százaléka egyéni versenyben van. 
Amióta Rákosi elvtárs beszéde el

hangzott, a Récsei Autobuszgarázs 
ifjúmunkásai között forrat.la:mi vá:to
zás állott be. Eddig - be kell va:
lani - kevés volt a lelkesedés a tar
tós eredmények e!éréséhez, il!etve az 
eredmények megtartásához és fokozá
sához. Nem voltak elég erősek eddig, 
most fellángolt az ifik érdeklődése az 
ifjúsági mozga!om iránt. Olyan 
SZIT-tagok. akik hónapok óta nem 
fizettek tagdíjat, most ezt sürgősen 
rendezni óhajtják, mert attól tartanak, 
hogy a tagdíjak nem fizetése míati 
törlik őket az új szövetségből . - . 

Ez érthető, mert nagy eredményeket 
elért, öntudatosan harcoló munkás
osztályunk ifjú nemzedéke szemében 

Az Autótaxi és a Teberíuvar NV 
f u r c s a h u m o r 

,,T. Szerkesztőség! 
Az Autótaxi- és a Teherfuvar NV 

között, amelyek az ország IC'gna
gyobb gépjárműközlekedé�i v:i l lala
tának számítanak, hosszú illő óla 
húzódik a páros versenyszcrződés 
megkötése . . •  

A két üzem már minden V('rsenv
pontban megegyezett, csupán l vér
senypont van még hátra: a két ja
vítási ciklus közötti motorélettar
tam. i l letve a tejesíthetü kilométe
rek száma. 

Az Autótaxi NV versenybizott
sága 35.000 !lm teljesítményt jeWlt 
meg gencrá ljavítástól -generá !javítá
sig. A Teherfuvar versenybizottsága 
viszont úgy látja, hogy i lyen tel ie
sítménvt elérni nem lehet és csu
pán JÓ.OOO km-t lát teljesíthetőnek. 

Mikor a két üzemnél dolgozó 
szaktársainknak elmondottuk ezeket 
a tényeket. nem tudták a szaktársak 
nevessenek-e, vagy bosszankodja
nak' A ki lométerteljesítésnek ez a 
meg-állapítása még a „Ludas Matui
ban" vicc formájában sem volna jó, 
hát hogy képezhetné a komoly ver
senyszerződés feltételeit? , . .  Az el
mult kizsákmányoló rendszerben 
vajjon merték-e mondani a kapita
listának, hogy 10.000 km egy gene
rálozott motor élettartama? Ug) 
gondoljuk, hogy nem merték volna 
ezt a véleményüket hangoztatni, 
mert feltétlen azonnali „kirúgást" 
vont volna maga után . . •  

Ébredjünk fel !  
De joggal tesszük fel a kérdést. 

milyen szakemberek azok, akiknek" 
halvány fogalmak sittes a motorok 
teljesítőképességéről, de ha már a 
szakmához nem értenek, miért nem 
figyelik dolgozó szaktársaink 
munkauersenymozgalmait?! Mert 
ha egy kicsit nyitott szemmel j á r
nának, vagy egyáltalán tudomásuk 
volna arról. hogy a szaktársak túl
nyomó része a 100.000 km elérésére 
vette az irányt, hogy a nagy több
ség már magáévá tette a sztaháno
vísta gépjárművezető konferencia 
határozatát és megindult a küzde
lem a 100.000 km eléréséért! 

Igen sokan vannak olyanok is 
szaktársaink között, akik 120-150 

ezer km-t vállaltak UJ gépjárrnü
vükkel. l gy tehát világos és érll1i>lü, 
hogy egyes szakemberek - a szak
társak vállalása el lenére - c,up.ín 
a vállalás /0 százalékát tartják le
lu:tsépesnek . . .  

E;,,ek a lémek azl jelentik, hogy 
a dolgozók el lenterYeit a szemétko
sárba dobják és nem a doli:(ozök 
vá l la lása. a szocial izmus épité�se. az 
ál landó teljesítményjavítás a fon
tos. hanem néhány begyepesedett 
fejű :ikarnok véleménye, akik nem 
veszik figyelembe, hogy mn a pro
letárdiktatúra korszakát éljük, ahol 
a termelés mennyiségét a dolgozók 
széles tömege és nem a rég•i, el
avtílt normák döntik el. 

A bürokrácia útvesztője 
Ezek az emberek gondolnak-e 

arra, hogy Pártunk irányvonaláról  
letértek:> Gondolnak-e arra, hogy el 
szakadnak a Párttól és munkás elv
társainktól? Vajjon életképes lehet-€ 
az a vál la lat, ahol 10.000 km után 
nagyjavítás a l á  kell venni a gép
járműveket? Biztosak lehetünk ab
ban, hogy nem, de szeretnénk tudni ,  
honnan ál lapítják meg a l0.000 
km-es élettartamot? 

Hivatkozhatnának arra, hogy 
rossz volt az olaj minőséf:(e . .  • Az 
olaj viszont nagyon is megjavult 
és így ez az Indok sem jöhet szá
m ílásba. A taxi részéről a 36.000 
km teljesíthető, amely szintén nem a 
gépjárművezetők vál lalása n lapján  
jött !élre. Ha nem is  vál lalta min
den szaktársun l< a 1 00.000 km-t, 
nyugodtan á l l íthatjuk, hogy 60.000 
km-t átlagosan vehetünk számításba 
a két nagy javítás között. 

Ezekután azt reméljük, sikerül az 
i l lető tényezőket jobb belátásra 
bírni és a két üzem közötti munka
verseny nem vész el az akarnokok 
és a bürokrácia útvesztőjében, ha
nem a dolgozók óriási örömére, a 
sok huza-vona után létrejön és már 
az első negyedévben eldől , hogy 
szaktársa inknak, vagy „a kalkulá
toroknak" volt-e igazuk? 

Mi a szaktársak véleménye mel
lett foglalunk állást. 

Elvtársi üdvözlettel 
Virág Rezső 

F. hó 20-:ín ünnepél\'es keretek között 
nyitoha meg Seres Tibor, a kÖ7.leke
désüg-yi minisztérium VI . gépjármü fő
osztályának ,·ezetöje, a közlekedési bal
eseti kiállitásl. A kiálliláson megjelen
tek renclürségünk és honvédségünk ve
zetői, valarnir,t a minisztériumok és 
szakszcryi,zctek képYiselöi. 

Seres evllárs megnyitó hesúdében 
hangsúlyozta, hogy közlekedés iink ha
talmasat fejlődött, az ötéves tervb�n pe
dig- még nagyobb fejlődési irúny elé né
zünk. Ez a fejlődés i-ZÜksé�essé te:")zi, 
hr.g\" nagyobb gondot fordits:mk a l·öz
lekedési balesetek elhárítására. ?\épi 
demokráciánkban legfiJbb érték a doi
g,,zó ember, ezért már a gyermekeket 

az iskolában kell mcglaní!ani a hclves 
közlekedésre. De nagy felat.lat elölt áll
nak a járművezető elvtársaink is, meri 
az egyre növekvő forgalom fegyclmc
zell é:,; kiválóan képzett jármüvezetökel 
igényel. 

SC'res elvtárs beszéde után a mrg
n}iió részt\'e,·öi megtekintették a kiállí
tást. A b2lesetek képekben vannak bc
mutal\"a. Bemutatták a helyes 6 hely• 
telen közlekedést és Moszkrn közleke
dési rendjét is. 

A l�iáilíiáson láthatók a lcgki\'á!óbb 
i.;épjárnrii\·ezető sztailánovis\;ík é, él
rr:unkások iényképeí, aldl; a jó és sza
bál\"szerű közlekedésnek útlörői,·é , ·ál
lak·. 

Gépjár,nűvezetó-levél 

a Vi lágs1zövetség budapesti 
tanácskozásáról 

A S1.akszen·ezcti Yit:ígszöntség bu
dapesti tanácskozásai alkalmat adlak 
arra, hogy a magyar szen-czelt dol
gozók kinurlassák szeretetüket és ra
gaszkodásuk.:.! a \ ilág munkáso.,ztálya 
legnagyobb nemzc-tközi szeneiele, a 
Szakszervezeti \'ilágszövclség felé. 
Az elmull évben alakult meg a Sz/il
lílóipmri Dolgozók �emzclközi Szünl
s(gc B11kar lben. Ez a szövelst'g 
ö� zcfogja a \"it-ág minden részén dol
gozó száUllóipari munkásokat és har
col a Szakszen·ezeli Vilagszöwtsé<:l 
irányfhísá,·.al a. tarl6s b6kl'l-rt, az rt
nyomolt népt'k szabadságáért é füg
ge l lenségéér 1. 

Mi, magyar szen-ezctl gépjármü
vczclllk, Yilágosan é,; tisztán látjuk, 
hogy a munkásosztály egysége a lcg
hatr.lmasahb fegper az imperialislák 
ellen vívott harchan. Ebben a harc
b:rn györni fogunk, merl a Szakszcr
vezcli ,·;,i:ígszövef pg harcát a1 irnpc
rínlis.ta háborús uszítók és elnyomók 
dlen a nagy Szoyjclunió és a Yi l:ig 
munkásosztályának lángeszű yezí•rc : 
Sztálin C'IYlá.rs irányítja. 

A gépjármüvezdök szakszervezeté
hez lnrlozó dolgozók, hogy ki-fejezzék 
tánl orí1ha1allan büségiiket a világszö
vetség iránt, a szakmai lagozal elnö
k<'n<'k, Alfons Drouard eh-társnak és 
S !;,l>l 'o ;lforam főtitkár eh-társnak az 
Autólaxj és az ÁFORT csepeli dolgo
zói :íltal k<'sziletl szé-p cml�ktárgyat 
adlak át. Drounrd és MMaru clvlár
wk köszönet üket feiei.l·é-k ki a szak-
ma jel!t•gzele.sségét ·kifejező rmlékt:ír-

magyar munkásoszlály emelkedő ön
tudatáról, szolidaritásáról és arról a 
ha.rcké  zségről, mellyel a magyar 
munkásosztály támogatja és erősíti a 
\"ilágszövelség munkáját. 

- Mi, francia dolgozók - mon
dolta Drouard ch·társ - egyre fokozot
tabban érezziik az impcria�izmu, bi
lincseit. A :-.larshall-te-rv és az AUanti 
Szerződés, melyet az impcriali.slftk 
zsoldjában álló néveHenes francia 
kormány kényszerített a franda n-ép, 
re, cg)Te elvisc1helctlenc-bbé !eszi a 
francia dolgozók helyzcl(I. :uni! fokoz 
mér; a gazdasági válság köYclkczléhcn 
állandóan nö,•ck,·ö munknnél•kiil isrg 
is. Ez azonban nem töri meg a fran
cia munkásosdál\'t, hanem keménv és 
áldozatos harcot · yí,· az e-Jnyomókknl. 
Ebben a harcban fclhecsiilhetctlen ér
téket jelent a Szovjelunió és R népi 
<lemokrnlikus orszügok munkfrsoszl,1-
l:y(mak baráti segHsége és támoga. 
tása. 

Látom - folytatta Drouard eh1:ir� 
- a l> szép creclménycilekcl és azt 
iizcn-Pm

1 
hogy továbbra is szívós, ki• 

tartó munkával é-pílsé1ek szép hazá
tokban a szocia>!-izmust, mert ezzel se

gítitek a mi harcunkat - a világ el-

nyomott népeinek harcát az imprriali:
ml!s ellen - a világ békéjének meg

védéséért! 

Tóth Béta 

gyak álvél�lekor, melyeki,n meglát- Szulinszki László kultúrfelelőshelyel-szolt a szeretet, amehlyel dolgozóink 
az emléklárgyakAt elkészflelték, é� tes 1950 február 4-én a vágóhídi sport-
ugyanakkor ad üzen;k a magyar szer- bálon be nem mutatott műsorszámot 
,·ez�II közlekedési dolgozók11ak, hogy adott elő. Ezért a fegyelmi bíróság dor• 
iltliéiük alkalmával meggyőződtek a gálásra ítélte. 

TestvérÍ üdvözlet a DemokratÍkus lfjí1ságÍ VÍlágszövetségnek!I 

a tartós békéér'9 a népek függetlenségéért és szabadságáért har�oló bátor Íijűságnak 
az egész vÍlágon ! 
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A gépjárművezetők bérezéséről A teljesítnaénybér beve!Zetésével 
Llolgotzóink keresete átlagb�••� 

20 stzátzalékhal enaell.edett 
°Á. gépjárművezető • társadalom 

még soha nem nézett annyira bi 
zakodóan a jövő elé, mint éppen 
napjainkban népi demokrá
ciánkban, a proletariátus diktaturá
jának időszakában. 

A gépjárművezető helyzete a mult 
rendszerben - bizony - siralmas 
volt. Még élénken emiékezünk azok
ra az időkre, am ikor taxi ofőr szak
társl!ink a forga lmazott összeg 20 
százalékát kapták fizetésként és 
1 930-tól 1 936-ig igen sokan voltak 
olyanok, akik a beti 1 2- 1 6  pengő
nél nem tudtak többet keresni. 

Természetesen bárki felhozhatna 
olyan ellenérvet is, hogy vollak a 
szaktársak között olyanok, akik 
havi 1 50-200 pengőt i s  meg tud
tak keresni, különösen a a „jó sofő
rök''. 

Ez kétségtelenül  így van, igaz, 
hogy voll a régi vi lág kizsákmá
nyoló „dzsentrijei" között, aki 
adott ennyi iizetést, de azt sem le
het letagadni, hogy ezért a pénzért 
éjjel-nappal dolgozni kellett. a láza
tosan ajtót nyitni, a lka lmazkodni a 
,.nagyságos úr" minden szeszélyé
hez. 

Amíg néhány kiváltságos 1 50-
200 pengőt keresett, a szaktársak 
óri ási többsége munka nélkül rólta 
az utcákat és akár 8- 10  pengőért 
is hajlandó lett volna dolgozni,  
csakhogy éhező felesége és gyerme
kei szájába, ha többel nem i · ,  de 
néhán)I falai kenyeret tehessen. 

Népi demokráciánkban - Pár
tunk és Rákosi elvtárs vezetésével 

a Szovjetunió felszabadítása 
Htán óriási mértékben megnőtt a 
közlekedés. Nagyon megszaporo
dott a gépjárművek száma, ami  
megszii11 tetle szukmúnkban a mun
kwtélkiiliséget. sőt komoly munka
erőhiányt idézett elő. 

A forint megteremtése óta 1 20 
szá:i;alékka l emelkedett szaktársaink 
bére. Az 1 .30 forintos órabér 
2.48-ra emelkedett és ehhez még 
a kilc;;h1éterpénzt. mint teljes1l
ménybért, va lamint a ruha, bunda 
és kesztyű árát - mint természet
beni juttatást - számolhatjuk a 
bérhez. Nem is beszélve a iizetett 
szabadságról, a kü lönböző szociá
lis ju!!atásokról. Megá l lapíthatjuk. 
hogy az  árak csökkenésével, a bé
rek emelkedésével a gépjárműve
zető életszínvona la 1 40- 1 50 szá
za lékkal emelkedett. 

Mégis vannak szaklársaink kö
zött olyanok, akik a reakció uszályá
ba kerülve, olyan követeléseket tá
masztanak, melyekre kollektiv szer
ződésünk nem ad módot és amelyek 
az  el lenség által  megfertőzött, elté
velyedett szaktársak követelé�e. 
Előfordul az is, hogy a bizalmi és 
az ü. b.-titkár i belekerü l az el len
ség uszályába és hag; ja magát 
,,sodortatni" az árral . • •  

Havi 2000 forint kevés 

"A. Vásározó NV gépjárművezető 
biza lmija és az ü. b.- titkára kereste 
fel szakszervezctünket azzal a fur
csa kérdéssel, vajjon vidéki út ese
tén a gépjárművezetőnek ezt az idői 
is meg kelt-e fizetni, amikor al
szik? • • •  

Hét gépjárművezető közül 6 meg 
van elégedve, a hetediknek azon
ban kevés az 1 800-2000 forint . . .  
Igaz ugyan, hogy heti 90 órát dol
goznak és ebben az összegben az 
étkezési pénz i s  beleszámit, de jog
ga l kérdezzük, hogy van az, hogy 
az ü. b. nem veszi észre az el len
ség kezét, a reakció aknamunká
ját? Mert ebben az esetben nem al 
kalmas arra,  hogy a többség érde
keit képviselje. Attól pedig igen 
óvakodott mind az ü. b.-titkár. 
mind a biza lmi, hogy az  indokolat
lan hérköve(elő nevét megmondja ... 
\' i lágosan látszik, hogy a reakció
nak ezt az emberét meg akarják vé
deni, cl akarják t i tkolni és ahelyett, 
hogy a tömeg elé vinnék és kipel-

lengéreznék az  ellenség bérencei!, 
eltitkolják, véka alá rejtik a hibá
kat. 

Kevés a 20 forint 

étkezési pénz 

Kollektív szerződésünk biztosítja , 
hogy amennyiben gépjárművezető 
szaklársaink vidéki útra mennek, 20 
forint étkezési pénz jár nekik. 

1 .20-ért, pörköltet 4 .60 forintért, ser
tésbordát 6_50 íorintért á rulják, de 
ezek után is megjegyezte, ha a 
fröccsöket i s  hozzászámítom, nem 
jön ki 8" forintból • • •  

Világos. sőt ha . orosz kaviárt, 
rajnai lazacot, meránói rákot és 
még hozzá két üveg pezsgőt is ren
del, még 1 00 forint is kevés volna ! .  .. 

A legnagyobb hiba talán ott van, 
hogy szaktársaink egy része kép-

most ú jabb lendületet adott a vcr
senvmozaalomnak. A 1 7. bérhéten 
Bo;sik József 258 százalékos, Né

meth Anta l 256 százalékos, Csesziik 
Vince 222 száza lékos, Gábris Bé 1 � 

204 százalékos teljesítményt ért el. 

- Ez azonban kevés - mon- telan visszaemlékezni a multra, 
dotta néhány szaktársunk, bár a amikor I darab zsíroskenyéren 
túlnyomó többség nagyon is meg egész nap eldolgozott, de még eb
van elégedve. A napi 20 iorint él- bői sem ehetett eleget . .  _ 

A Belföldi Szál l ítmányozási NV 
F�ladási Osztályának dolgozói 
egyre jelentősebb eredményeket ér
nek el a munkaverseny fej le3zlése 
terén. A sztá l in i  műszak a latti ered· 
ményeik még nem voltak á l l andó 
jel legűek, de levonták a visszaeső 
kampányszerüség tanulságait és így 
sikerült ver;enymunkájuknak ezt a 

hi ányosságát k iküszöbölni. 
Komoly  eredmény, hogy az ön

költséget á l l andóan sikerül csök
kenteniök Az önköltség 1 9 19 okló
btrében 3.47 Ft volt, novemberben 
3.37, decemberben 3.06, január-feb
ruár hónapban 3.04, márciusban 
2.80, és most a máju3 1 -i felajánlás
ként 2.66 Ft-ra sikerült lecsökken

Feltűnő eredmény mutatkozott a 
�zál l ítóeszközök megtakaritása terén 
is mert márciu .,ban ugyanannyi 
s61yl mozgattak meg száll ítás köz
ben a dolgozók, mint ápri l isban, �z 
utóbbi hónapban azonban 1 30 ket
lovas fuvareszközzel kevesebbre volt 
szükség: ennyit takarítottak meg. kezési pénz a következőképpen osz

l i k  meg: 4 forint jut reggel ire, 8 
forint ebédre és 8 forint vacsorára. 

- Miért nem elé� ez? - kér
deztem én csod:í lkozva, h i�zen tud
tommal J l iter t<'j á ra m indeniitt 
1 .50 forint, ha f'hhez negyedkiló ke
nyér árát szrimítja hozzá, összesen 
2. 70 forint. lgv 1 .30 forintot csak 
a reggel inél megtakarított. 

- Az igaz - érvel erre a sz�k
társ -, de 8 forintbríl nem frhel 
megebédelni . . .  - Erre kézenfog
tam ezt a kiváló embert, !evezett '111 
a szomszédos étkezőbe, ahol a levest 

Képtelen előrelátni a jövöbe. nem 
veszi é�zre az edd igi fej lődésünket, 
és azt a hatalmas per�pektivát, 
amely előtt á l lunk. 'em veszi észre. 
hogy jólétünk napról-napra növek
szik, egyre vid;ímabb az életünk é� 
amit teremtiink, azt magunknak, az 
osztálrnnkn�k. a ncmz('tiinknek lt•
remljük, grófok, bárók és kiz ákmá 
nvolók nélkül .  Pártunk és Rákosi 
eivtárs vezetésével. 

Ha az ii. b.-tilkárok is ig11 lál
ruík a kérdést, nem kerülnének bele 
a reakció uszályába. 

V. I<. 

ten i .  
A munkavergenv el indítása és az 

önki.i ltségcsökkentcs terén az elsők 
k."izütt \'ig!z Károly végzett jelentő; 
úttörő munkül, aki el indítója volt 
1 9 19 dPc. 1 2-én annak a munkavcr
srn,-nek. amelrnck eredmémeként 
WeÍtenha,1 S:índor és Jancsó László 
élmunkásck leltek. 

Az óramutatós teljesítménybér 

A teljesítménybér bevezeté,ével a 
dolgozók keresete átlagban 20 szá
za lékkal emelkedett s ennek követ
kezménye, hogy a dolgozók most 
már minden munkaterületen sürge
t ik a teljesítménybér bevezetésél 

A könyvtármunka eredményei és hibái 
a I(özlekedési Szakszervezetben 

Persze a Feladási Osztá ly az  el
ért Predményeket annak i _; · köszön
hette, hogy az Osztály fizikai és ér
telmiségi dolgozói komplex-brigádot 
a lakítottak, hogy így a lehető leg
jobb együttműködéssel fokozzák 
eredményeiket. E téren a forgalom 
i r{in yítói is jó munkát végeztek, 
akik köziil S{lr/ós Lászlót és Ga/{t• 
ner I stván vezetőket kel l  kiemel
nünk, mint olyanokat. akik munka. 
közben á l landó nevelőmunkával lu0 

datosítják a sz.ocial izmu .,t építő 
munka fontosságát. Azt, hogy jobb 
munkánkkal, önkőltségcsöklwnlésse{ 
a magunk országát, a magunk jobb 
és boldogabb jöuöjét építjük. A dolgozók kuilúrs,ínvona'.ának eme

lése megkö1 eteli ,  hogy üzemi-szakszer
vezeti kön\"\'tárhálózalunk munkáját 
kiértékeljük,· fejlódése elöl a felmerülő 
akadályokat elhárítsuk, a meglévő jó 
tapasztalatokat lo\"ább fejlesszük Czt 
kell tennünk azért is, mert a kulturá:is 
nevelő munkában, a müveltség kiszé
lesítésében az üzemi könyvtárakra 
nagy feladat hárul, melyet a Szovjet
unióban működő több 1 0.000 üzemi 
szakszervezeti könyvtár munkája és 
eredmén)"ei igazolnak. 

,,A kö11yu a Legfőbb és /cghatatma. 
sabb fegyvere a ,:ocia/ista kultúrá
nak" - mo11dolla Maxim Gorkij. A 
Szl)\ jetunió köny,-tárainak pé:d-áj;.\l 
kö1ell·e, ü,emi köny1·táraink is hatal
ma,- segítséget nyuJthatnak Pártunk
nak az agitációs és népnenlómunka 
terén. 

4 1  I..önplár - 39. 400 1.öny" cl 

Könyvtáraink számszerű k;épitése 
le rén elért ered mén) eink kie'.égítöek. 
32 budapesti, 6 , idéki üzemi-szaks,er-
1 eze!i könyvtárunk me::ett I szakszer
nze!i központi , 2 iidülői, 1 lanonc
otlhon, 1 gyermekotthon, J szakszer
vezeti iskolai könydárunk , an. 

Budapeslen a most külön települő 
Zuglói pfl. Thököly-ú1 i  telepén kh ü l  
minden telephelyen legalább I kö11y1 -
tár van, de van olyan lelep is, mint 
Ferencdros, Baross. ahol kettő van. 
Vidéki üzemeink közül a Debrecen 
Vasúlforga:mi Rl-nél még nincs 
könyvtár, de a mostan i időszakban 
már ennek szervezése is fo:yamalban 
van .  A fent iel,en ki1·üI még 9 buda
pesti és 5 Yidéki oll asómozgalmi k is 
nindorkönydár ,·an  forgalomban. 

A férc- és ponvai roda!om ellá\"olí
lása után könyviil:ományunk bár 
szams,erii;eg ,,a lamil c.sappant, össze
tételében azonban erősen megja1·ull. 
Harminckilenc budapesti könyvtárunk
nak 32.000 köcet köny1·e van, mel�böl 
a központi könyvtárra 6.500 kötet 
esik. A hal 1idéki köny\ tárban 2.700 
könyv á l l  olvasóink renJelkezésére. 
üzemeink könydári á l lománya általá
ban 250 és 1 .000 kölel között van, 
amely a léls,ámhoz viszonyítva még 
nem mindenütt arányos. A Fürst
garázsban 1 .200 dolgozóra csak 270 
kötet könyv jut. Könyvállományunk 
összetételében a műfajok egymáshoz 
való aránya sem kie:égitő, mert még 
kevés a szakmai és tudományos iro
dalom. Az összetételben hiba az is, 
hogy az egyes müiajokon be: ül kev�s 
a szo,·jet és más haladó irodalom, 
Yalamint a súlypontköny,-ek qak 
egy-két példányban vannak meg. 

Könv\"láraink forga:mának v ,sgá
lata már komolyabb [ogyatJkossá
gainkra mulat, amelyeknek kiküszöbö
lése sürgős és döntő feladatunk- Itt 
még érezhető a, a rés, amelyen ke
resztiil az el lenség befo!yása érvénye-

sül, amel) re Rókn<i el\ nírs töhb ízber l
l 

ren az 1 0lt, hogy eddig nem loglal
rámutatotl. Ennek kénelioghatu bt- , knzlunk a kön) dárak ügyé,el a kt-
1onyítéka az volt ,  hogy a férc- és ' \ {1n t  m<'r(ékben. Hiá nyo.s volt a, el
pony\3iroda lom eltávolítása után érc,- lenőrzés és eddig egyál ta lán, - 1 agy 
hetöen csökkent az  olva,;ás. ped ig kfsön - vettük és,re a felme-

Ma már a,onban olvas•iláborunk rii lt hibákat, nem harcoltunk kellő 
s,élesedik, mel y et az uto:s,í 3 - - -4 h<i- eriivel könyvtáraink á l lományi felfris
nap eredményei igazolnak: á l landi', siléséért. 
ol\·asoink száma a januári 1 .600-as /í.et•és gondot [ordítot/unk kö11yvtá
létszámníl ápril i sra már 2.000 fö_!é rosaink ideológiai és s:a/1mai kép:é
emelkcdetl. Ez önmagában \éve sz�p she, a könyvtári propaganda és ag,lá
:;zámnak látszik, de a valóságban dol- ció feifes:1ésére. De ugyani lyen mér
gozóink lélszám�nak nem egé;zen 10 tékben [elelősek az üzemi bizottságok 
százalékát les,i ki. Könyvforga imunk és ku ltúrfeleiösök is, mert különben 
alakulása hasonló. mert a hal" i í•>r- nem fordu lhattak Yolna elő a fenti hi
galom, amely januárban 3.700 köLl bák. mert a saját ha(asköriikben fel
köriil rnll, ápd! isban már túl ment a, tétlen segíteni ke l lett vo:na, prfdául 
5 300 köteten /\\ ind két adat arra a Dó,sa-im-ben azon a hibán, hogy a 
figye:mez(et bennünket, hogy az uiö.•a- könydár hetenként c,,ak I '  , órát ál l 
sá, kis:éiesítése terén hatu/mas feí- a dolgozók rendelkezsére és nem e11-
adatai11k vannak, mert m.'g c,ak a gedték , olna meg, mint a Hungaríá doí1;0:rik /0 

_
s:á:a/éka o'TJas s a ban., a köny1ek elrongyolódits:it . . .  

krJnJJt•ek 20 s:a,a/<JAAi forog c,,ak kc=- :\em fordulhalott volna elő olyan eset, 
be11! mint a Récsei-garázsban, ahol nem 

Vannak igen szép eredménnyel dol- (aiállak a lka,masabb könyvtár he:yi
gozó könyvtáraink. f'erencváros p. u., sfget, mint egy harmadikemeleli lelje
ahol a dolgozók 27 százalél,a a.vasú sen fflree;ő padlásszobaszeni zugot . . .  
és a könydllomány 50 százaléka Hiánvos a könyvtári propaganda, 
kézbe kerül ha,-oma_ Ehhez hasonló a Ya ,am ·nt az a körÚlm(nv, houy kön) , .• hely,el még Kőbánya leherszá: I itás- [áraink febzerelése gyenge: n im·s 
nál is. megíeielö könyvtárhely is�g. olYasó-

Vannak aionban gyengén míiküdö szoba, szekrény, így a könyvtári ne-
üzemeink is könyl"larmunka terén. velőmunka körü lményei nincsenek biz
lgy a Dózsa-fomühel) ben március lositva. De ezen a téren is íoly nak 
1 5-től ápri l i s  1 5-ig összesen 4 1 köny- már eredményes kísérletek, mint  p ld. 
vet adtak ki, <Jlt ahol 380 dolgozó és a Baross- és Obuda p. u.-011, ahol már 
605 kötet könyv van . . .  L gyancsak rendes olvasószobát biztosilotlak az 
hasonló a könyvtári helyzet a buda- oi1 asók részére. 
foki Hé\"llél is. De még a fentieknél is lfibá.ink kiküszöbölésé11él és a= ebszomorúbb az ál lapot �z ül llíi_-ú_ ! i  ma- böl eredő [e(adaiaink végrelzu11á,áruíl gasépitésnél . _és a� ara�ella_tas-lele- minden erőt mo:gósí1a11i kell. l gy peken, a/tol 1a/ornwn egya,lalan 11e111 elsösorban a, üzemi szaks,erveze , ,  has:náiják a kö11yveke1! vezetőszervek f igyelmét kel l az oiva,;ás 

� SZOT választott bíróságának határozata 
Fiildcsi László és Oivísch József ügyében 

A Szakszervezetek Országos Ta
nácsának vá lasztolt bírósága, Föl• 
desi László és Divisch József elv
társakat, mint szakszervezeti funk
cion�riusokat, a Száll ítómunkás 
Szakszervezet-né! betöltött ál lásuk
tól felfüggesztette, s ügyiik súlyos
sá,i!át tekintetbe véve kimondotta, 
hogy egy évig szakszervezeti jogai
kat sem iH!ikorolhatják. 

A két elvtárs ugyanis május l -én, 
a felvonu lás után, szakszervezeli 
funkcionáriushoz nem i l löcn viselke
dett a gyü lekező helyen, sőt Di
,,isch József két szaktársat tettleg 
bánta lmazott is. 

Büntetésük legyen intő példa a 
szakszervezeti fegyelem megbontói 
szám{1ra. Különösen inlő pél<la azok 
számára, akiknek mint \·ezetőknl'k, 
jó példával kell előljárniuk, 

,,Tűz és fer,:efeg" 
cimen vetitrik filmszfnhazaink két hét 
mulva Pudovkin eavik történelmi 
film jét, Nehéz feladat elé állította ez a 
film az operatöröket. A naqvszabású 
csatajelenetek fényképezésénél (ahol 
az orosz népfelkelők · lenQvelekkel. 
svédekkel ütköznek meal. sokszor élet• 
veszélyes helyzetekben, váqtató lovak 
és éQő házak. repülö dárdál< között. 

rlolaoztak. 

felé fordítani, hogy a könyvlárn1ul1ka 
Yándod„ön) ,  t:írak- könY' anl-.ét jel�_nlöségé� megis�ertessük. i\\eg __ kel l 

AZ ÚJ HORTOBÁGY" gyoznunk okel arrol, hogy a kony ,.

1 

„ 
Az o:vasómozgalom a mi lerütetün

bűl eredő feladata111k végrehajlá á11ái 
meg, de már több he:yen igen eredmé
n) esen fejlődik. E célra ki lenc kis ván
dorkönyvtár szolgál 30-30 kötettel. 
Az olvasómozgalom meghonosítása te
rén a Ferenc1;áros, Zugló, a Székházi 
és az E: lenőri-csoporl jár e:öl, ahol 
mindenüit volt már könyvankét ku l
lúrmüsorral egybekötve. Különösen a 
ferencvárosi a nkét sikerült jól, a hol 
14 hozzászóló vitája tette érdekessé az 
ankélol. Vidám csoportok közül a 
szegedi jár az élen, mert már a má
sodik ankélol rendezték meg olvasó
mozgalmi köny\ekböl. Az o:yasómoz
galom terén az eddig mutatkozó leg
nagyobb hiba az, hogy a kullúroszlá:y 
nem iorditolt elég gondot az olvasó
mozgalom szer\"ezeti a lálámaszlására, 
mint pld. olvasómozgalmi-fele:ös be
állítása slb. 

A könydáraink körül feJmerii ll hi
bák megá: Japitá,ánál elsősorban a 
ku:túroszlály által okozott hibákat ke!I 
fetárnunk. A legnagyobb hibánk e lé-

ideológiai fegyvert jelent az osztá :}ok cimü rövidfilm torQatását már meq. harcában. mely feg; \·e1t nekünk lelies kezd e L:iketos Vi�ce rendező és Pász
erejé1e l  haszná lnunk kel i mert kü- tor l�tvan _ooe_ramr. A H�rtobaqv Qaz-
lönben az ellenség haszná!ja ! Ha he• 1!1����1:�

e1
:!v e�és:

u
7.7;1��

t 
fo��::)���l� lyesen használjuk. igen eredményesen a naQy lótenvésztöte leo bemutatásával, 

fogjuk elösegi,eni Pártunk célki lií,é-
seinek végrehajtását, ötéves tervünk 
sikere érdekében, 

Tátrai Mihály, 

könyvlár[elelös 

A híradó-
és dokumentfilmgyártás hirei 

Különleges örömben lesz ré,ze a 
,portked,·elöknek. Rövide�cn a közön
ség elé kerül az a rövidfilm, amely a 
,\\agyar-Szov jel Barálsági Hónap súly
emelő versenyeit mutatja be. Megis
merkedünk a kiváló szo1jct súlyemelők 
magas teljesítményeivel, módszereh·el. 

Közhasználatú gépjárórnü 
sére jogosító igazolvánnyal 

kező 

vezeté
rendeJ, 

gépjáróművezetöket 
keres 

az ország egész területéről budapesti 
alkalmaztatással 

#• Teherhu:#u· _i_'\'JT 
Személyes jelentkezés a Teherfuvarozási N V  felvételi irodájában, XI V., Dózsa György-út 1 -3. Jelentkezés al�almával bemutatandók: jogositvany, vezetői gyakorlatot igazoló okmányok, önéletrajz, eg-yéb sze-mélyi igazoló okmányok. 

l lj ú.n,unl.ásol.!J ilj 1í,nu,1,káslá11 yol■! Jó ni11,11/uíval hést:Süljeteh L• lio11g ress§u.ffli•a! 
E111eljétel. a ,nunl.a ter1nelél.e11ységét!J csökhentsétel. a selejtet és a§ ö,ahöltséget, 

s!Zil,í1°Llítsátol. ,neg a ,nunl■,,alegyel,net! Jllutassatoh pélLl1ít a sJ:Socialista 
1n11,11,kaversenyben !  Alljatol. 11 nau11l.a lrőseineli első so,·aiba ! 
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TROLIBUSz,rEZETŐK KÉRÉSE 
A ltlŰSZAK FELÉ 

AZ FVKV 
SZÉKHÁZ KAPUSAI 

Péter Tibor válaszol 
a „Közlekedés " kritikájára 

A !rolibuszállomás do!gozói a nyári 
meleg beálltával türelmetlen kí,áncsi
sággal tekintenek az i l letékes szakos,
tál} felé, tudnii l l ik  a trolibusz ma
gas légnyomás alalt i\ l lo gumikereke
ken fut. A nyári nagy melegben a forró 
úttesttől a gumikerék az állandó g-vors 
forgás köYetkezlébtn ann�ira felmeleg
szik. hogy a kopollabb, \·agy sérültebb 
gumik a meleg miatt megnövekedett 
be!,;,; lcgnyomás következlt•hen deiek• 
tet kaphatna, .. 

Ezt a ve,;zélyt minden g-umikcrekes 
járművel foglalkozó dolgozó ismeri, 
mert a gumidefekt nagy veszélyt jeleni 
mind a nzetőrc, mind az utazú közön
ségre, ha a defekt az első k�réknél 
következik be az ilven keskeny ul�/.-011, 
an1iveneken a trolibusz hala d. a ,·eze• 
Ifiknek jof ormim semmi esélyük sincs. 
hogy a kocsi egyenes irányát meg tudpk 
tartani. Tehát Yag-y a fáknak, \'agy a ha
zak falának rohan a kormányozhat;:t 
lanná ,ált járm(i. :\:em is kell ecsetelni, 
hogy az milyen köYetkezményekkel j{1r
l1af . . .  

Az au!obusznál éz ellen úgy récle
kcznck1 hogy a Yé�állomáson vízsug-ár· 
ral h(itik 4 -5 percig a felmdegedetl 
gumil,ertkcl és a kert'.kagyabl, amiről 
a nvári hónapokban a por\'édö lemezt 
is lcves'zik. Pontos értesüléseink sze
rin! a /11oszhában futó lrolibLI>zokrúl 
is leveszik a porn'clőlemezl, hog-1 ez• 
által a kerékagy hűtését gyorsabbá te
gyék. 

Mi már többször hangoztattuk illeté
kes helyen ennek szük ,éges,t"gét, ezért 
vórjuk türelmetlenül az i l letékes szak
osztálytól az i n té,kedést, ami a gun,ik 
h íítésél nálunk is  be,·ezeti. A me,'g idű 
fokozódása a deíekt\'eszély mellett még 
a gumikopást is iokozza. A hüléssPI 
járó kiadás meg-térül a (!uriiik l'!{'ttaria· 
mának mcgnö\'ekedésé,·el é, mi, troli
buszvczettik is - bizion�ágérzelün1" 
me!!nö, ekedés&vel - jobb �,tmkát tud
mink végezni. ha a ,·égállomásrol le• 
hűtött gumikkal indulnánk cl' 

A meleg beálllárnl a lrt,libuszveze
lőknek még eg-y súlyos problémájuk 
\ an, az hogy az indítóelle11á!lások a ve
zetőülés alatt rnnnak elhelvezve és a 
1,éziféknél é:s a l.ibpcdálnkn{,I lé\ 1í 1wgy 
nyí lásokon - a kocsi úllóhelyzelében -
nagymennyiség(í forró levegő áramlik 
a vezetőiülkébe . .  Al idő fclmdei.,�dé-

sé\'el ez a meleg elérheti az 50 C fokot. 
fl,i1 a termelési értekezleten már egy 
hónappal ezelőtt kértük ezen nyílások 
befedését, amit a műszak 4- 5 kocsin 
meg is csinált. a többin azonban -
nem tudni mil\·en okból - ezt a mun
kát nem fo:ytatják. 

Mi, trolibuszvezetők, ezúton fordu
lunk a míiszak ielé, hogy fejezzék be 
ezt a meg-kezdett rnunkát, merl már 
idáig is volt esd, hogy a vezető ro,z. 
szul lett a melegló1 é, szeretnénk el
kerülni, ho-gy ilyen c•etből súyos kü\'e\
kezménnycl járó baleset lenne. 

Trolib11szvezetök 

A BEKE VÉDELMÉBEN 

levelet intéztek üzemi lapjukhoz, 
T. .,Közlekedés" Szerkesztőségei -az „Uj szárnyaskerék" szerkesztő- A „Közleked�s" április 15-iki számá. . égéhez. A levelet teljes terjedelmé- ban _ .. Ki felelős a FVKV-nál azért. 

ben közöljük azzal, hogy a lapokat hogy a doigozókban lévő a lkotó erő 
szétosztó szervek intézkedjenek, nem tud érvényesÜlni" - című köz
hogy Nyilas Mihály elvtárs, szék- leménnyel kapcso:atban, május 10-én 
ház kapusának panasza minél előbb írt soraim közlését kértem. Mivel idő
orvoslást nyerjen. közben tudomásomra jutott, hogy a 

A munkásle\·él a következőképpen szakszef\·ezetben tartott egyik terme-
szól :  :.:si értekez:cten egy ellenőr kar\ár-

, .Kl.'dves Sz,imyaskerék! \ 'állata- sunk pallasza. i l !etve a X l \1-ik ügy
osztálynál erről [elvett jegyziikönyv tunk székhá::i kapusai nevében 'sze- képezte e:sősorban a:apját az idézett 

Nem ál : ilottam és nem ál l ítom, 
hogy munkámat tökéletesen - m;n
den hibától mentesen - végzem . . .  
K,észségesen gyakorolok önkritikát, ha 
ilyenre rámutatnak, rávezetnek és min
den igyekezelemmel azon lennék, �ogy 
hibáimat kikiiszöbö'.jem, s munkamat 
közmegelégedésre elvégezzem. Ha az 
alant kért vizsgálat megiörtént és az 
nem engem igazolna, úgy készségesen 
fogok önkritikát gyakorolni . . .  

Péter Tibor 

* retnélz e:w pár sort írni. i'vli, !lét cikk megjelenésének. ezért nem la,:· lapunk megjelenését mindig nagy tom cé:szeríínek, eredményre vezeto- A, levél írója továbbiakban a,l [cj-
iirömmel és érdeklődéssel várjuk. nek 3 uekü:döti soraim közlését. tegeti ,  hogy pálcát törtek felclie, el-
Tudj11ll azt, lwgt/ az „Uj Szárnyas- Más módon k�rem az i dézel! cikk- íté:ték, és az ügy kivizsgálását kéri. 
kerék" és a „l(iiz/elwdés" érde/1cs. bcn fon-ial tnk tisztázását. Mint a ms- Mivel a levél ál l í tásainak csak egy 
fontos eseményekkel ismertet meg. jus 1 0"..én irt :e,·e:emben említettem, részével foglalkozik, rá kell mulat-

„A béki'!ért folytatott harc szoro- ;] mi újságjainlz foglalkoznak a nem vonom kétségbe a cikk írójának nunk arra, hogy mi nem szemé!yl és 
san egybeforr a öZOcia l ista müvé- mi helyi problémáinkon kfoiil vi- szándékát, hogy a közlemény megírá- nem egy esetet hoztunk  fel, hanem 
Szel f J· •u··d„sc·vc'I 1'' 1"1,·e•0z"·1nkr" 111e·g f I sa· ,•al JÓL akart, de szcc�n" me<>Ílé'é- az 1·11· ,·1, .. ,s,· n1ozgalom biám.·osságait · t' 1 ,, • • "'  0 - - láf!11oli1i/11foal, szinházwl, ilmmc . ' " 

lT l · lt I g f I da' ~ sem szer',n ,  11em ál lapíthat0 meg az, 1 · t k f I Nen' tu"rtu·11k pa·tc·a·t ,;s 11e1n so asem rnru u yan na y e a , , Itt azonban szerelnék <'gy fii<i ar u · e . , • 
b . . 'd ' 'b · t hogc· a cikkbő] \'n:akinek is valaill ; ,y�n •t 'ft " ,, 1 k ·t A · az u" gy kt' \· i·,s a el,e megl'c ese c11, mm nap- ,:yosságra rámutafni. Az „ Uj Szár- , 1, , e 1111,._. e sen 1 • m 1 · . · 

· · 1 b /\1'nd�n e r cs a lkotás haszna yo!na, mert az abban e .enem ga· 1 a·sa· t  1· ] ',ct1· az a vállalatYezelöség J a l ll < an. 1 ' gy ·• 11yaskerék" minden alkalommal ielhozotl nidak részben a:aplolon, rész-
amely a néphez közel ál l ,  amely a azt lehet mondani percmii µ011• ben fé: rc(rtésböJ származó iniormá- feladata dc a vállalat feladata az is, 
sztál in i-korszak igaz embereit áb- tossúggal megjell'nik. ·De II ciók alapján kerü!iek az idézett cikk hogy 'bi:losilsa a: újílómo:galom r.izolja, egy-egy téglája a béke „ l(özlekedést" mi kapusok, tii- áhal nyi :vánosság elé. egés:séges fejlődését. 
ügyén k. ,\z i roda lmi mü,·ek, n landóan kis,,e ' kapjuk kJzhcz. -------------------fi lmek, a Z<'lll'nJÍÍV<'k a lkotóit és a ,!z április 15-i számol áprili� többi müvószcti ágak k.épviselőit a 28-án kaptuk meg. a május f-í !Íjbékc meg,.·édés(nt'k szel leme h assa sártof 4-én még nem lwpluk kéz-úi." (Szov1·etszko1·e l szkusztvo. ) " 

hez. Ugylcitszik most is két hét l1é 
séssel jut el hoz,cánk. 

Re".dezte'k ·. Zart1·1 P.S He"1f"1c 
SürgiiSl'/l Ili lwll ,,!z,gálni, hogy 

I! - mi az oka ennek. Ha ilyen /iésön 
A nálunk is néps1.críi szovjet rrndi:ző

pár (.,Viharos alkonya\'', .,Kormá:1y 
tagja") új  alkotás.hal ismerkédik meg 
a közö.nség a jö, ö héten. A „Boldog 
arat{15" cim[í filmben bcbizonyít já),, 
ho�y dgjátékt0múh(lz is biztns míí,:é
szi kézzel nyulnak. A ,.Boldog aratás" 
ci1,:ii úJ filmJiik egy kc.lilozban játszó
dik. A íiatal újsá!.'(irónöt dis,zerlúció iá
nak elkészítésfre egy k<,lhozba kiildik 
azzal a feladattal, hogy l:C:.rzeli újságot 
szerkl·sszen. Té,·c5e:n kapott adatok 
alapján helylele11ül bírúlja a sajlóba11 a 
kolhoz munkáját s cbbiíl fejlődik a csc
lekn1ény. Mint a rendezők mondottúk, 
az \'Olt a célj11k, ho�y a drámai összc
iil l,özésbcn mutassák be a szov jet újság
irók mcgveszteg-ctheletlenségét, a szo,·
jet sajlú erkölcsi erejét. 

kapjuk meg az LÍjsúgot, a do/gozó
!wt már nem is igen érdekli, -
va1111a/1 azóta sokkcz! időszeriíbb 
kérdések. 

Kériii1! az illclékesekct segítsenek 
czm a kérdésm: jutlassúk el rendes 
idi.ibc11 a ,.Kü.?lekcdést" is lwzz,ink, 
hog!J a friss eseményeket onnan is 
megkaphassuk. 

Szabadság! 
NY! L1,S M l l-lALY. 

székház-kapus." 

A Szikra kiadásában 

Levél a gyermekek 1 1 h egy- és l ejtmenetérő l" 
11 „ Kiizlelzedés'' szerkeszlőség11ek, tekeri, mesterkélt szöuegezés ellen. 

Bw!apesl. Irtjuk a bürokratikus gazt, amely 
Ma reggel, mikor felszálltam a küriilfo11ta és már-már megfoj/oltu 

villamosra, pillanati.[! azt hittem: az gyönyörű magyar 11yelvünket. 
éjszakán ál elfelejtcUcm magyarul. . De. meddű harcunk, amíg a go11-
Vagy t•alami varázslat - idegen dolkozúsból ki nem gyomláliuk ezt 
ország földjére vetett, melynek nem a dudvút. Próbáljuk meg lzözérlhe
értem a 11yefoét . . . A r<'jtély perc töen, világosan és eg11szerüen e/
a/a// mcguldódott. de a döbbcnptem gondolni, amit mondani akarunk. 
olt;a11 i,:az volt, hogy elég oknak Milyen egyszerü pld.: ez a szöveg. 
éreztem e sorok megírúscira, mini· ,,Gyermekek felfelé 80 fi l lért, 
ahogy a megdöbbe,,ésre is elég lefelé 55 f i l lért fizetnek, stb." · 
okot adott az a kis fehér papírlap 1 ·an-e valami, ami ebben magya-otl, a villamos-ablak ii,•r,gén: rázatra szarú/? Valami, ami lísztá-

,.Gyermek hegymeneti és gyer· zal/wi marad, vagy nyelvtanilag 
mek lejtmeneti jegyek rendsze- nem helyes? Es főkép: t•an-e, aki ezt 
resitcse a Szabadsághegyi Fo- nem érti meg, vagy félreérti? Azt /zi-

gaskerekií Vasúton" szem 11il!CS. 
kezdi ez a kis nyomtatvá11y, az/ún Mirevaló hál a Feg1 hivatalos 
hözöfoe a rendelet számát, l?eltét, nyelv cikomyáit nem is csükeué-
sJb., stb. lejjebb megismétli: 11yeibe11, hanem legbujább uirágzása 

„0.80 Ft-os ( !) gyermek ht'gy• te/jébe11 „átmenteni" és áliilletni 
1neneii jegy és 0.:55 Ft-os gyer- szép, szabad, boldog és egészséges 

SZ/MAGIN NAGYMESTER 

sorra jelennek mea az utóbbi hóna
pokban könvvck a nemzetközi mun„ 
kásmzoqalom n.'.3av alakfainak harcos 
életéről. Eze!< a mü\-·c« mind a prole
tár nemzcth:Oz;séa csz.mi?:ét. a béi-<E' 
véde'mét hirJeti. E köte!él< mindeavil<c 
eleven dokumentuma az c!mélet és 
avakorlat szoros eQYbtio:-rásának kü
iönbözö korokban. kiilönbözö népek 
fiainál. de a közös cél. a szocializmus 
és a béke érdel<ébcn. 

mek lejtmeneti jegy" vilúg1111k földjébe, hug11 ilyen gyer-
1 népnek érihl!tőért, a 1ermésze1e- mekhegyml!lleti és gyermeklejtme

sért harco/1111/1, 11ych•ii11kben is. Har-

,

ncti csodabogarakat ha;lson? 

AZ „ELŐRE" SPORTEGYESÜLETBEN 
A Budapesten tarlózkodó szovjet 

sakkozók közül SzimaYin nagymes
ter má.ius 24-én az ,,Elöre" �oort
egyesületünket tisztelte meg !átoga. 
lásával. Erre a napra ünnepi díszt 
öutött az ,,Előre'· spor:telcp torna
csarnoka. A diszemelvénv felett 
Lenin, S=fálin és Rákosi elvtársak 
arcképzi mosolyognak le barátsá
gcsln a gyülekező .,Előre'• sakko
zókra. SporkgyeSűletünk legjobb 
snkkozói jöttek el ; i t l  ,·an Ba:rca 
mesler, Jáki, Tóf'h. Kerényi, Békési, 
S:ubó, Rezső, Csáki. Hajaaos, Go
lán és még sokan mások, 

Félhatkor érkezik meg S:i magin 
mester -a kisé,'etéllen lévő tolmács
csal. Dörgő tapsvihar közben fog-

Jalta el helyét az emelvényen. A 
szovjet és ma'.5�·ar himnu�z elhang
zása után az MSZT részéről Kat
zenbach elvtárs üdvözölte a szovjet 
sakkm."!stert. 

_ Mi.  a Magyar-Szovjet Társa· 
ság, különösen ,okat köszönhzlünk 
a Szovjetuniónak azért a segilsé
g-éért is amit kulturál is  téren fe'.s?�t· 
badulásunk óta nyujt nekünk. hogy 
módunkban ál l  megi1=mer;etn i  a 
m1gy.ar dolgozókkal a Szovjrtu'1ió 
n épének életét és kultúráját 
mondotta Kat::€nbach elvtór,. -
Ezért látjuk küÍönöCJ- örömmet és 
szeretettel körünkben Súma!Ji ,i 
elvtársat, mert ez a mai ;1ap is 
elöbbre visz bennünket a ket nép 

közölt; barátság elmélyíiése terén 
és tudjuk, hogy ez a nBi nap is 
jgcn tanulságos lesz rzámunkra. 

Ezután Katona e lvrárs, sakkosz
tá lyunk intéL.ője kfozönlötte Sz.ima
g in mestert és kérte, hogy tanilson 
bennünket és majd ha b1zamegy, 
tart,on meg bennünket jó emlé
kezeté,ben! 

SzimaYin mester megköszönte a 
szíves fogadtatást. Kiemelte. hogy 
a mostani mérkőzéseinken nem az 
a fontos, hogy ki nyer, hanem az, 
hogy minél jobban megismerjük 
egymást és mélyítsük a népeink 
közö'.,ti barátságot. 

S=imaYin mester szavai után a 
résztvcovők lcl1,cs.en ünnepelték 

Szlálin és Rákosi elvtársakat, ez· 
után K"t�enb11ch elvtárs át,d'a 
rzakszervezctünk ajándÍ>kál " mes
! ernek, majd elkezdődött a 28 táb
lás szimultán, 

A szimultánban Szi maain mest<Jr 
18 táblán győzött. 6-on eldöntetlen t  
ért c l  és 4-en vesztett, 

A tanulságos délután i s  azt mu
tatja, hogy köszönetünk és hálánk 
a nagy Szovjetunió és annak bölcs 
i,ánvítója :  Sztálin elvtárs iránt ki
,p:..dhatntbn fcrrá,a a két nép 
,estvéri barátságának. 

Szilaj Sándor, 
a Sallai főműhely dolgozói«· 

A Vörös Hadsereg által felszab3dí
tott maavar nép számára naav h'.ánvt 
pótolnak ezek a mllvek. amc!vet<bél 
meQismerheti azokat. akik kö?.vetve. 
vaav közvetlenUI hozzáiáru:nak ah
hoz. hoav ma hazánk do!aozói szabad 
orszáaban. békében épithessék a 
szocializmust. 

CJara Zetkinnek. a német kommu• 
nistál< nauv harcosanaf<. Frunzenak. az 
tntervenciós harcok katonai vezetőié· 
nelc. a „Vörös Hadserea" leq lobban 
szeretett és tisztelt alapítójának . .,. 

Dzerzsinszki inek, a •. burzsoázia ré
mé'"-nek. a . .forradalom öré"-nek. · Gab
riel Périnck, a francia ellenállási moz
galom hősének. M. Thorez elvtársnak. 
a francia munkásosztály leonaavobb 
fiának életirásai buzdításul és útmuta
tasul szolait.ln:-,lc. számunkra az imDn
rializmus elleni küzdelemben. a bé• 
kéért vívott naav harcunl<ban. 

a Marxista Ismeretek Kiskönyvlára 
sorozat századik száma megjelent 

Marxista i smeretek Kiskönyvt-ára soro. 
zatszámai a marxizmus-len:nizmus al
kalmazásával adnak ludománvos vá
laszt - eavszerű és mindenki szá
mára érthctö előadásban - naofaink 
idöszerü kérdéseire. A Szikra sorozata 
a tanulniváayó dolqozók fontos szí.ik
séaletét eléc.,iti ki és közérthetően 
me�irt tudománvos tanulmányokat foo
lal maaában. tudománvos. mer:: az élet 
sol< aktuális problémájára a marxista
leninista módszer alaoián válaszol. 

A XX. század marxista-leninista tu
dósai Lenin és Sztálin útmutatásai sze
rint cfolqozva. helyes marxista meavi
lácdtását adlák a mai élet leokillönfé
lébb problémáinak. Van e scrozatnak 
cqy másfk, nem hevésbbé- fontos része: 
az � ri?sz, :.melv ismerteti a naqy 
rr.arxista klasszikusok múvcit. 

A füzct�k írói naavrészben szovjet 
tudósok. hiszen a haladó tudománv é'� 
vc,ni\lában a Szovictunió tudósai 
ál

l;
ak .

sorozat most elért a századi!< 
szám meaielr.:néséhez. Ez a századil< 
füzet. A. Bolaov: A munl<aeQyséci és 
szerepe a ko!hoztermclésben. 

A népszerű soro�?t száz füzete ed
dia összesen 1 .700.000 példánvban ke
rUlt fo:-q-:,,!O!T!�-1. 

A Marxista fsmer�tek Kiskönyvtára 
a Jövőben ú I köntösben jelenik mea. 
témakörök szerint különbözö fedéi
!appal, 

GEP JARM O Vf,ZETöl< PIGYELEM! 
A V Ill . ,  Dankó Pista-utcában a Szer

dahely:-utca és Baross„utca közötti 
szakaszon egyirányú közlekedési ren
,lelt el a Baross-utca íeló1i behajtással 
a n:i.g)'buda.pesti 1 . kerületi Rendőr· 
Lafilányság. 

A rendeiet megszegői ellen kihágás' 
eljárás indul. 

wlunk szóban és írásban. Harca- E h·társi üdvözlettel: 
lunk a homá/110s fogalmazás, a bo- KARDOS T I LDA, 
nyolcilt lllO/ldatszerkeszlés, a nyaka- I I . Bem Józsei-u. 1 2." 

A Bolgár Népköztársaságban több mint háromezer 
békevédelmi bizottság mííködik 

A szófiai Decso Szlaiano\' nytm1dá
han tü9 munhás és munkásnő írta alá 
a stockholmi békeérlekczlet állal kibo
csátott fellli,·ásl, amely az alomfeg-y
,·cr betiltására és a iokozott béke
harcra vonatkozik. 

Ez április 3-án történt, azon a na
pon, amikor a nyomda dolgozói az 
,•bédszünctben összegyííltek, hogy meg
lmllr,:assák egyik elvtár,uk rö\'id be
számoló iúl a békeharc állásáról. Ez a 

gyűlés, 'mely mindössze 1 5  percig tar
tott, kezdetét jelentette a bolgár nép 
békéért folytato!l új nagy harcának. 
Egy olyan akciónak a kezdetét je!en
te!le, amelyhez hasonló most már az 
egész \'ilágon folyik és amely megmu
tatja az egyszerű dolgozó emberek 
szolidari(ását, akik készek megvédeni a 
békét az imperiaiista háborús gyujtoga
tókkal s,emben. 

Miközben a nvomda Békevédelmi Bi
zottságának elnöke, J .  Milcsin elvtárs 
néhány sz,íban megmagyarázta a béke
harc jelentőség-él, az aláírás szükséges
ségét és a Békebizottság felhívásának 
Jclcnlőségét - néma csend uralkodoll 
a helyis(,gben. 

A inunkások munkaruhájukban iiltek 
egymás mellel! és visszafojtott lt<:ek
zetlcl hnllr,:allák a szavakat, amelyek 
egészen a szi\'ükig hato<lak. 

l'\em Yolt szükség további magyará
zatokra. 

- írjuk alá mindnyájan ezt a felhí• 
\ ást - kiáliolla e!!Y lelkes hang. 

- Fejezzük k i  érlhe1öen a világ dőlt 
szolidaritásunkat a béke ügvé\"el -
tcJte hozzá eg)' fiatal nyomdai mu,1-
kárnő, Mária Atanaszova. 

A teremben forrt az általános lelke• 
sedés. i\éhány pillanat alatt megtöltöt
tek húrom fehér ívet aláírásokkal. Ez 
volt az e:so 1 09 a:áírás, amit bekü:dtek 
az Országos Béke,·édelmi Bizoltsúghoz. 
Ezeket az aláírásokat kö,·cli a bolgár 
nép sokszázezer és millió aláírása. 

A Bolgár Népköztársaságban három
ezer béke,·édelmi bizol!sát!Otl kereszli:l 
folyik a harc a békéért. Ezeknek 1mm
ká1ába bekapcsolódtak az ö szes tár• 
sadalmi és tömegszervezetek, !udomá
n,·os és kulturális tényezők. Az orszá
qos béke\'édelmi bizottság- egyesíti o�  
össze- megyei, járási. köz�égi béke\·é
delmi bizottságokat. Szünteleníil alakul
nak az újabb és újabb békevédelmi bi-
2.e;ttságok. 

A béke megvédéséért folyó mozga
lomnak az országban legértékesebb 
magjait a vállalatoknál és intézeleknél 
fdállílolt béke\'édehni bizott,ágok ké · 
pezik. A békéért folytatoll harcol a 

dolgozók ös,zekötik mindennapi ten11•0-
l.:-SükkeL Ez a harc mindenki jövö,iéért 
iulyik. 
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PÁRTUNK KÖZPONTI VEZETŐSÉGE 

HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

a Vasutas Szakszervezet kibővített központi vezetőségi ülésen tárgyalta 

A SZAKSZERVEZET TENNIVALÓIT 
'.Jtfoius 9-én a Vasut� Szakszuvezet 

Ki!Jóvltell Központi V czetösége össze
üM 6s meglái-Jyalta Geró és Révai elv
társai.nak Pártunk Központi Vezctö
&é-ge május 3'1-• és júniw 1 -i ülésén 
me�tartolt beszámolóit, azokat a fel
adatokat, amelyekel Pártunk Központi 
Vezelöst'ge népi d-emokráciánk további 
politikai és gazdasági megerősítése 
érdekében megjeiölt. 

Az ül�sl \"égh LajOIS elvtán, a szak
UeITezet elnöke nyHo!la meg, aki cl, 
mondolta, hogy Pártunk Központi Ve-

zeló,égi ülésoé-n elhanl'(zolt Ger6 és 
Révai elvtáuak reforúlumai. a l10zotl 
h.alározatok, - melyek véareltajtúso 
meggyorsítja szocialista épílésünkel, to
vább erő.Hli népi áll<ununkat é., hat
hatósan támogatja a béke védelmét -, 
a szakszervezet legdöntöbb feladata 
kc�l hogy liegyen és e halúrozalok vé1!
rehajtására mozgósítani, kell a ma
gunk lerülelén a doll(ozók széles tö
mc11:,it. 

Végh eh-tárll elnöki bevezelüje után 
Gáspár Sándor e1,-1árs, fötilkúr ismer-

telte vasúti vonatkozásban az elért 
,•reclm&uyeket é's hiányosságokat, mind
ezl kapcsolatba hoz,va Gerö és Révai 
e,lvtársa knak a li:özpontl \"czclöségi 
iité,<en mondott beszédével. 

hafadla meg a 10 kilomélcrt. Ez túl üzlclsz.erú kul<túrlevélamységnek, mert 
lassú allhoz, hogy eredményeket ér- ez csak a mozgalmi munka háttérbe• 
he&sünk el. Pedig Pányin clvtó.Ts, a szorílúsával járhat, de egyben meleg
hős szovjet sztahánovista eljött _a ágya lehet a vissza,élés-eknek, Rá kell 
,nagyar vasutasok közé és a sebesseg vennünk a,z irányt viégre dönló mér
lerülelén is gyakorlat i  példái mutaloll, lékben a munkás:sajló melletti agilá
mendönlrn a régi-, elavuH normákat a cióra, mert lúrhetdlen, hogy öntudat.a 
teb�nonalok ,iebességénél. munkások nie fi,zessen,ek elő a „Szabad 

Gúspár el,vtárs egymásután sorolla Képre", ,,Képsza.vára". 

E1mondotla Gúspár el�·társ, hogy • 
megrakoll kocs,k száma. 1950 első ne
!(yedében a mult év megfelelö ídó
szakáboz képesl 36.3 százalékkal emel
kedett, áprilisban és máju -ban az 
emelkedés lovúl,b folylalódolt. Ez év 
ápriolisúban pedig a vasú_! kereken _20 
százaloékkal több utast szalli lolt, romi 
a mull év ugyanezen hónapjúban. 

•--------------------------------- Az eredmények megemlílése utan 
részleteiben is rátért Gáspár elvtárs 

fel a h;báka t, hiánJossúgokal. lleszélt 
az Északi J:ínnűja\'iló );V be! 6 mun
kan�lküliségéról, arról, hogy a dolgo
zók egy része reggel 1(}-15 perccel ké
sőbb kezd, de az ebédnél is  5-10 
perccel korábba-n abbahagyja a mun
kát. Az Is1'•ánlelki Járműjavítóban 

Gúspár eL<vlárs, fclbiYla. a funkcioná
riusok figyelmét arra a kötelességük• 
re, hogy a legjobb kádereket bocsás
sák a pártszervezetek rendelkezésére 
és .sohasie.m té\·e szék szem elöl azt, 
hogy amit n s·zakszen·eze!C"k végbez
villek, a szakszervezetek eredményei 
és síkercí Pártunk kedeményezése, irá
nyítása, segilsé,,"e révi'n következett be 
és mii1den lehelő eszközzel küzdjünk az 
el11ajlások ellen, a nmdikal.izmua 
mérge ellleo.. 

Brósítsük 11z iljúsii/i szervezetet 
/Jofy eredményesen vehessen részt iljúsli/unk 
11 szocializmus építésében, 11 béke védelmében 

Két nap választ el attól, hogy 
a Dolgozó I ijúság Szövet

ségének alakuló kongresszusa ösz
S'leüljün. A magyar ifjúság száz
ezrei készítették elő az egységesítő 
kongresszust. 

a hiányosságok felsorolásúra, arra, 
amit a vasutasokuak, a Yasulas Szak
szervezetnek meg kell tennie ahhoz, 
nogy míndazokal a b1bók.1t, amelyrk. 
fennúlhiak, P,u-tuuk halároratai nlnp
ián kikü zöböljék. 

A hiáuyo ságok közölt hangsúlyozta., 
hogy az öté,es terv ci�ö tcrvé,•ének 
negyedévi elöirányzalúnúl 5 százalékos 
önkölt égcsökkentés voll előírva, czzc: 
szemben c,ak o.;; s,úzalékos önkölt
�(-gesökkmtést értünk el. lla pedig a 
jf1rn1üj.,,Yíl6k el'SÜ 11cgyrtléYi munkúját 
nrzziik, meqú11n pilhnló, ho�· c�Hk 

92-7 százalékban lel.iesiktték clstl 
n•g�·cilhüket n jármfijavilú NV-k. 

példáui 
190 dolgozó jillt későn. 

A lángmelegitést is faszénmclcgílési 
normárnl számolják cl. 

A bérezé-sre rálérYe megjegycrle, 
hogy a szocialista bérezés be,•ezctése 
ulún 12.000 panaszt vizsgáltak fe!ü;,, 
amelyból nem sokkal több mint 3.000 
volt jogos. Itt is lúlszik, hogy a re
akció kihaszn:illa az ónlndathiányl -
mondotta - és demagógiájával állalá
uos heremelés felé vitte a tömeg han
gulal:íl. holott nem béremeloésrlll bc
széllünk, hanem a mull kapi-lalista 
csöke,·ényeit megsziintetö és a szo
cialista erköi<:snck megfelelő bérrenA dolgozó ifjúság tagjai nagy 

kitüntetésnek érzik, hogy a DISZ 
tagjai lehetnek, amely a maga mil
liós tömegével folytatni fogja és 
tovább fogja fej leszteni a Kom
munista Ifjúsági Szövetség dicső
séges harcait. A Dolgozó Ifjúság 
Szövetsége nekünk, a közlekedés 
szervezett dolgozói!lak is olyan fia
talokat nevel majd, akik odaadó 
hűséggel szeretik hazánkat, né
pünket és Pártunkat, akikre számí
tani !eh.e!, akik megállják helyüket 
a szoci a !izmus építésében éppúgy, 
mint a béke megvédésében. 

sok helyen élre kerültek a fiatalok. 
Krasecz Imre vi l lamoshegesztő, 
dunakeszi iii 1 74 százalékos átlag
t,,.ljcseítményét 250 száza lékos fel
ajánlás mellett már régen túl
haladt,1 és közel jár a 260 százalék
hoz, Gendur Pál pedig elérte az át-
lagos havi 299 százalékot. A tehervonatok :íllagos sebessége nem cle:ésról. 

A magyar vasutas, hajós. közle
ked�si a lkalmazott, gépjárművezető. 
szá l l ítómunkás, kikötőmunkás és 
repülő-ifjúmunkások tízezrei értet
ték meg a DISZ célját, amikor tö
megesen léptek a béke ifjú magyar 
harcosainak táborába. 

A dolgozó magyar ifjúság hatal
mas lelkesedéssel és tettvággyal a 
felajánlásokon keresztül, cseleke
deteivel bizonyította, hogy még 
nagyobb odaadással dolgozik öt
éves tervünk végrehajtása, a ter
melés emelése, a minőség javítása, 
az önköltség csökkentése, a selejt 
kiküszöbölése érdekében. 

A Dunakeszi Járműjavító NV 
üzemében például Besenyei 

Pál i fjúmunkás brigádja, mely az 
üzem legszűkebb keresztmet
szetében, az a!vázlakatos műhely
ben dolgozik, egy kocsi alvázához 
csak 50 százalék új anyagot vétele
zett, a többi munkát pedig a régi 
anyag felújításával végezte el. A 
brigád ezzel 3000 forintot takarí
tott meg. Ugyanitt Gendur Pál és 
Löuész Béla ifjúmunkások a he
gesztési anyagokka I tal,arékoskod
tak. Ere:lményük: májusban egy na" 
pig a megtakarított hegesztési 
anyagokkal dolgoztak. Az egyéni 
versenyben, csakúgy, mint a bri
gádversenyben, párosversenyben 

H asonló a helyzet a közleke-
dési, a gépjármíívezető és a 

szállítómunkás ifjúmunkásoknál is. 
Az Autótaxi NV 1 200 i fjúmunkása 
és idősebb dolgozója például Yál
lalta, hogy a kongresszus tisztele
tére gépkocsijukat havonta egy 
napon megtakar[tolt üzemanyaggal 
vezetik. Hosszú oldalakon keresztül 
sorolhatnánk az i fjúság felajánlá
sait és a felajánlások kitűnő telje
sílését, sőt tú lteljesítését. üzemeink
ben a DJSZ létrehozásának gondo
lata már is új lendületet adott fia
taljainknak. 

Szerte az országban ifjúmunká
saink egyre nagyobb tömegei értik 
meg, hogy az ifjúsági szövetség 
soraihoz felzárkózva a boldog jö
vőért, a békéért küzdenek, s e harc
nak értelme van. Nagyon jól tudják 
fiatalja ink, hogy Pártunk lankadat
lanul harcolva tette lehetővé az ifjú
ság boldog életét és harcolta ki, 
hogy a magyar fiatalság, közöttük 
a mi fiataljaink, a közlekedés szer
vezett ifjúmunkásai a ragyogó jövő, 
a szocia l izmus felé menetelhesse
nek. 

Az idősebb nemzedék, az apák, 
az  anyák a büszkeség és boldogság 
érzésével tekintenek fiaik· és lá
nvaik jövője felé. Csodálattal szem
lélik az előttük ismeretlen új fiatal
ságot, akik örülnek az életnek, a 
szabadságnak, a munkának, akik 
lelkesedéssel dolgoznak, tanulnak 
és alkotnak. 

Jfjúságunk tisztában van azzal 
is, hogy szabad. boldog életét 

veszélyeztetik a háborús uszítók, 
az emberiség hóhérai, az amerikai 
imperialisták. Azonban nagyon té
vednek számításaikban, mert a ma
gyar ifjúság nem azért ízlelte meg 
a szabadság és boldogság örö-

(Fo1ytatás a második oldalon) 

Kíméletlen harcot indítottunk 

a bércsalók ellen 
Gáspár eh·társ ezután arról a kímélet- l':ppen ezért tovább folytatjuk a 

len harcról l>eszt'll, am�:vet Púrlunk béTCsalók, nonnalazílúk, a muni<afe
úlmutnlúsára a kúrleYő hl·rcsalók és gyc:mel sérlök elleni harcol annál ,s 
uormalazitúk ellen indítotl meg a inkúbb, mert jól tudjuk, ho�• a hút
szakszcn•ezel. térben oll ta lá!,juk a munkásság so

Több esetet hozotl fel,. Ismertette 
\lig/t <.iyörgy GYSEV-aszlalos, Gara3 
Endre és Tallács Pál ügyét a dolga. 
zókkal és hangsúlyozta, hogy 

nem lehetünk elnézőek a nép el
lenségeivel szemben, akik akodá
lyozzúk hazánkban az előrehala
dást, a szocializmus mielőbbi meg-

valósítását. 

raiban megbújt el1enséget: a jobboldali 
szociáldemokratákat és a klerikális re
akció ügynökeit 

A klerikális reakciórnl fog:atkozya 
fell1ozla a záhonyi esetet, ahol cl'Ö
fordulhatoll, hogy a dolgozók közölt 

1 
Ül pap volt és agfütll, Vúcon a papok 
befol,y:isolúsára a termelési felelös fe
lesége nem frla alá a b&kdrnt. 

Szakszervezetünk 

még mindíg nem mentes a szindikalizmustól 
Gáspár elvtárs hosszasabban foglal

kozol! a szindikalizmus kérdésén! és 
megállapílolla, bo;iv 

szakszervezetünk még mindig 
nem mentes a sziudikallzmustóJ. 

hol ill, hol otl üti fel a fejét, ami 
eltlen a leghül:írozollabban kefl fel 
lépni. Nagy az önállúsdi, a központ 
n,em hango�ja minden esetben össze 
munkáját a P:hllal, a megyebizottság
Jal. Ebből megínl csak a reakció húz 
•tónyt. 

Megemlilclle a bürokrácia elburján
zását, anrin e;93.k egészséges füszen·e. 
zé55el lehel egítcni és kiemelte, hog;y 
amíg 10!9-ben egy adminisztTalív dol
�ozórn nyolc fizi.kai munkás esel!, 
most egy admirúszlrotiv dolgozóm hal 
fiz:i1kai munkás jut. 

A továbbiakban az élelszfnvonal 
emelkedéséről, a norma kérdéséről be
szélt, majd vázolla a szakszervezet fel
adntaH a Közponli Yezelöség határo
zalavval kapcsolalhan. 

Gáspár elvtárs a szakszerv!'ZPI fel
adatait abban jelólle meg, hogy ki 

kell ragadru a dolgozó tömeg<ekcl n, 
önclégiiltségböl, másokat pedig n sem
aúltevésból, meg kel,[ szüntetni végm 
a légüres tereket és kívélel nélkül 
mozgósilani kell vaJ;amennyi erót Gerő 
és Révai elvtúrsak által mondottak 
maradéktalan ,·égrehajt:isára. 

Fel kell készü.lro.i és meg kell szer
vezni a csúcsifo.rgalom id�jére a szak
szolgálalí szerveket, idejtben mozgó
sílaní mindenkit a szűk kereszlmetsz•
tek megszünle1"'5'ére. 

El kdl é'rnt azt, hOjly mindenki is
merje a sa,jál munkatervét, merl csak 
így tud küvelkezelesen harcolni mun-· 
kalerülelén a békéért, a szocializmus 
építéséért. 

Feladalkénl jelölile meg Gáspúr eh,
társ a szakszervczclí funkcionáriusok 
felé azt, hogy személyszerinl leplezzék 
le a L�rmeli's, a mw1kásosz!My, a béke 
ellenségei!, a muJllkafegyelem e!il-en vé
tőket, a bércsalól.-al. Tudalosftani kell 
az áldozalYállia1'ást, tovább keM fokozni 
a po!Hikai éberséget. Meg kell szűnnie a 
szakszervezet alapszeTVezeteiben minden 

- Az c.hlienség elleni harcnak vöróa 
fonálként kell végighúzódnia mun
kánkban. - A vasutas svaksrervezeU 
funkcionáriusok feladata, hogy ll 
Párt, a Vasúlpolitikai Osztály segítsé
géYel .srivós, egy pil'!analra sem lany
huló fe!,·ilágo�ító munkát folytassa
nak - fojczle be h<,szédét Gúspár elv
társ. - A dolgozókat még szorosab
bnn ::.,a. Párt köré kell felzárkóztatni, 
hogy még <eredményesebben építhessük 
a hatalmas Szovjetunió, Sztálin elv• 
társ seg'ltségén:l a szocializmust, hogy 
még erösebb búfyája leg)'link  a Szov
jetunió vezelle l<egyözhete!len, béke
túbornak. Elöre fel<ada'lain,k megoldá
sáért, a Párt irányításával, Rákosi elv• 
társ vezetéséveáll 

A jelenlévők nbaro.s, hosszantarló 
tap�sal köszöntötték a hatalma-s Szov
jetuniót, Sztálin eh·tár:sal, di<:Sóséges 
Pártunkat é� népünk bölcs tanítóját, 
Rúkosi elvtársaL 

Június 19-tól 26-ig 
szakszervezeti besz6mo/6 

taggyűlések lesznek 
Gáspár elvtáns után Krekó Ferenc 

e�vtárs, a Vasutas Szakszervezet Köz
ponti Szervezési Osztályúnak vezelöje 
ismertette a SZOT Elnöksé'gé'noek fel, 
hívását a sza'kszervezelek felé és 
azokat a módozatokat, amelyekkel a 
szakszervezet Gerő és Révai elvtársak 
r�ferátumát, a Központi Vezetőség ha
üirozala1-t szerte az országban meg
tá�?Y!lják és feldolgozzák saját te1ii
letukon. 

. K,rekó elvfár� elmondotta, hogy jú. 
nrns 19-tól 26-,g szakszervezeti beszá
moló taggyűléseket tartanak az üze
mewben. 

Krekó elvtárs beszédében kiemelte aa önkritika és a bizalmi hálózat gyen"eségét és hangsúlyozta, hogy az aluh-ól i/ivo ell!enórzést elió keH segíteni. 

Krekó ehiárn beszé'de lovábbi során 
� beszámoló !aggyül,ések jelen.tóségél ts.merlel!e. El.mondotta, hogy a taggytl• 
�seken az iiz.emi, illetve rnil,helybizott
�agok a d?lgozák elöll be.számolnak u uzem eddigi munkájáról. McgvHatják a•� . el-ért eredményeket, az elkövetett lnbakat és azok kiijaví lásának módját. 

Kiilónösen át keM éreznie a felel�• iéi;ct minden dolgozónak a beszámoló 
taggyü!éseken. Ezeken elsősorban Ger/J 
és Révai elvlárs>a•knak a beszédeit, as 

(folytatás a második oldal®) 

Dolgozó és tanuló fiata lok ! Kövessétek győzelmeink szervezőiét, 
boldog iövőnk megteremtőiét, nagy Pártunkat ! 

•1 



(Fal9t:etá11 a§ el•ó ahlalról) 

azokban elhangzott birálalot és meg, 
■dott feladatokat - tehát a szociaJi4-
mus épltétsen.-k legközvelbenei>b fl'l
�alait fogják megtárgyalni-

. A b�számoló lat;g�·iiléls<>ken a dol;, ..,
cok gyakorollbatják aaokat a jogaikat, 
amel)<>ket s.zámukra a proletárd,kta
lúni hizlosfl. Hozzftszúl és javas:ata i
Tal, blrúlal,h-al a vezt•(<S( S<"",:llli elö. A 

' d�lgozók százezreinek al,kotó javasla• 
l.a.1 a szoc,,alista épilé.,nek k ifog� ha tat
�n tarta léka és tJYt1zelrnünk ,ft:o;;a. 
E.i:ki fonfo,, hogy lehetőleg minden 
dolgo�ó rés,tvegyen a taggyűlésen. sől 

mwel ell!re i,mt'rleljük a napiren
det -, frrszób.lásá111 fel is k,:,züljön. 

A be�z,moM laggyíi:-ésen &!jenek a 
dol-go71ík a blrál:,t-linbírálat halalm<1s 
je'benlőM'gü fegn·eré-\'el, arnelv a pro
letárdi•k la lúr;ih,;n a fejlödé-s rúgója. 

A bl.g{{)"Íílli'sek a szak.�1:er, ezC'l i d-e� 
mokrária ntegynlú�ítá�án.nk döntő es1-
közt'i, mert ezeken a vezelős�g he
u:ámol nwnkájáról <s  hlrálalot mond 
a tagság munk:ija feleli. De ugyan-

.1kkor a tagság megbírálja a ..-.,_t.ól. 
bes;,:ámolóját, rámutat  a hibákra é& 
J».Vaslatot tesz azok lili<üszöbölésére. 
A taggyüh'seken �át a szakszervezet, 
vezetők i,s hatalmas seg!ls� kap
nak munkájuk megjavításához. 

A laggyűlé,,,.k jclentö,;ége egybe� 
alúhúna u bizalmiak munkáján,ak íon
,o,ság/it is. . ! inden bizalmi vl-gezzen 
a taggyűlések sikere é'rdekéhcn jó 
munkát önh !áldozó és odaadó mm1-
,<:Íl és teljesítse azt a feladatol, meiy 
a szoc,alinnus épflése és békénk meg
n;dése terfn ráhárul azzal. h�y JTLf'A 
j;n íl�a a munkaveric-.eny S7:ervrzé�é1 1., 
jobb politikai nev<'lömunkih•al mind 
töhh dulgozüval érteti meg a munká . .._� 
os,(;\,ly fe!a<lataH k fe1eHíss&gét jö
, őnk épít�"hen. 

Krrkó eh'lárs ulán Zsidai Pál elv 
társ, • SZOT ,je'.-nlévö képYis<"lóje a 
Körponti Vezc1/lsf,g halá rozala ival kap
rsolalo5 tenniva!6kra mutalotl rá �s 

m�rlelle a h<-,r.ámoló taggyt11...,.I< 
ren,Ikf\'li!i jelenti'l.ségét. 

Hozzászólások 
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Onódi Károly -césniik: 

JÁRJUNK 
JÓ KOL TÚRPOLITIKÁJÁNAK 

KÖSZÖNHETEM FEJLÖDÉSEltll" 
T. Szerkeesztő Eú.,társak! 194,3 

óta a MA V Eszaki Járműjavító
ban dolgozom, ahol 1946-ban, 
mint lakatos bekerültem a moz
szerelde szerszámmííhelyébe, 
hogy c•ésn.ökké képezzem maga
mat. Persze ehhez rajzoln i kel
lett tudnt. Amikor Pártunk se
gílségével, szakszervezet iink 
megnyitotta a Vasutas Képző
míivészeti Iskolát, elsők közöli 
,,o!fam, al�i jelentkezett. 

Elsajátítottam a rajzlechni
kál és amcnt emlékeztek rá a 
\'asulas Képzőművészeti Iskola 
reprezentatív kiállításán sikert 
arattam, még a KOZLEKEDES 

Zsidai eh-társ u1ún megkezclódt,k a I gál,al megfdelil szakludás hiányában is megemléflezetl munkássá-
hozzá,7.ól:ísok. Lindner József pécsi munkacrö hiánnyal kiizd. gomról. Egy percig se higyjéiek, 
s.zta:hánoYi,!a mozdonneze-tó hozzá- h"is., József IRudape<ti �!A\' Igaz. hogy ez megszédített. Tanulmá
szól-ásáhan elmondotta: hngy sok do!- galúság) : A bai<"<<'lek k&rdé ·éwl fog nyoztam és 
gozó a szuk,·onal h ihúja kövelkczlflien lalkozo 1 1· és fclho1.la. hogy a közel-
nem lál,ia ,lri<g vilá�o,"'1n. hogv miért mull lain  l'\•11drl<·t<>t kaptak az anyag felhasználtam műveimben a 
,-erscnyez é«. mi l  �rl el. F.z nt·rncsak a 11on11a-sziíks{glr1 megálhapílás:\nnk ,i. szo�•jet realista jestőmíívé-
mozdonywzelökn;1, h,rnem a forgalmi készíl,<s.<r,,, ami1 húrom nnp alatt hl szef útmutatását 
szolgála.llrvö·knél i'S fg) van. ezfrt a h•ll elin1frni. u�yann•kkor a rendelet 
mnnkavers<"ny khw ello.posodolt  núluk. rg�· h6n-�pig hn.-i-1 a VasiH i Föoszlil és ennell az alapos munkának 

AltmnlJer Kálmún (Naf.')·kan izsa) : lyon, míg ,·,,-gn, kiadták. .Jansolla. kösziinhelem. hogy a köze!mult-
A moz.donyvezl'lli kilomé1er szerin! hogy a szaksz.-rwzet legyen lntézke- ban jó eredménnyel sikeres vizs
kapja, a jegyvizsgáló a len,;:elyen töl- dési az rrányhan, hozy a tarh1lt•k gö,. gúl teltem a közlekedé�- és töll idő uláo kapja a bérezését, ez. mozrionyokat ;, Yonják be az ,.500-as"• .. 
fékje az „500 kilomctere,"-muzgaiom mozgalomba, a tehervonatokat ml'net /JOS!augyt minisztériumban, 
előrelen<liléS(>nek. JI;ányoaa, hogy a ren<I szeri111 é., tcrvszc.rüen irn!Hsák, s most már rajztudásom reven, 
vona-111,;i.shöli.nél n<"m állapilottuk meg azl, hogy 1 ;,o kngely b.el;H'lt �00 len- mini vésnök. Közben tm•ább ta
normákal. �elws ligfi•kes vm1atokat indil¼nok. nultam a dof.�ozók tsko!ájábart Po:sgai Kálmán (pécsi osua\ymér- Fogla lkozott a ,·a,utas ku':.kok kfr- és sikeresen letettem az á{talánöks.ég) : A fel -őb�l �i'akszo:gálali ve- d • ,(tvel. haag úlyo1ta, l1ogy földbir• 
zel('-> gi1lolja a pályafennlartús munka- tokkal renc!t·lhzö vasutasok tiimeg(l nos iskola V-Vl. osztályát. 
ver-"!nyH. 1 2  nappal elöbb befejezték la-rtjnk el. olyanokal. akik a -zocial iz Tehát lakatosipari t•égzetfsé-ezévi leniik e lső neg)edé1, de nem """ épfl1',( 11t•k ellenségei. a kn!{,kok -
enge,lik n<"kik  elkezdeni a mú\odik hoz húzn:ik, rs meg kell némi. kik ge,n melleit még egy szakmát 
ueg) edévet. :\fegszün tetnék a las,újcle- nwk, akik a rn úl kel><'h'ben marad és két középisflolának megfeleli'í 
kel, hogy az „:iOO-a,"-mozgalom ki- hal11:1k. általános tudást szereztem. 
bontakozhasson, itt i>, a SZ<1ks2olgál<1! ,Vlmrlh Fe-re-n<" i�op1·on GYSE\') : A 

A a,lrnMko kodik. .soproni miíhelvh,•n lfü- l&n l  h<'rl' alás,al zt l,érdezem tőletek, Elvtár-
Tóth I l l. János, Kos uth-dijas szia- knp!'wlatban iin kri l ikiít f\)'nkorol l .  sak, hogy kinek köszönhetem 

hánovista fömozdonyvezetö (:\fokok S,írn.• .Jc·nö (\'asúl i  F6osztitlvl : \ mindezt? Ta{án magamnak? Hl-
Fűtöház) : Kérte, hogy a ,.2000 Ionná," h,'n·sn\ísokrú! IM1sz{,!1  m:ijd a 11111nk,ík szen a muliban sem lett volna 
és az „500 kilomftcres"-mozl'!'31om k:- 1·1Yt!l><,énél ta,paszlalhaf{J fclch'íllens{>g. l • 
•zélesité,,,?re be kell nzetn, a li!"gfékes ríil P111lt<ke1.elt m,-g. e egendo az egyén akarata, ha 
\'onatok indltását. :\fegjegyezte, hogy a l/,1j111fák F,íbi,ín l !fa tvan Fii 1<1h:íz' senkisem támogatta. 
szaksZ<"nezct né-pne\'elöi ro·s, mun- a re:,krir

'. . m11 11�:'•J.::i r'.1l. �=i7c., Istv.ín J1i11d1111 ikeremet a ,;ara[Jna .kál v,-geztf.>k, mert nem leplezték Le a S,d:,:olarJ,1 11. h,_loha, ,  � n�irmnr<nl:í - SzOt'J·etunió felsz b d'tá: · k jobboldali s1.odáld,·mokratákat, a cle• 1lkrol, a, alloma" nzhnlt'S megol- • • . , a a . 1 sana . · 
magógokat, a nép el,cn,,é;;eit. • dall<an prohl,:m,·1.iúrnl. Géme.si ,Jtizsef draga Partunk JO kult11rpólitika-

Póka M íUós (Mhkolc Személypálya- ( l l!l"SZ1 az �g) í·ni klclű,,{g fukozá•á• jának köszönhele/11. De köszö
udva.) :  A tagdijfrzeté,t b. a szakvo- ró!. az lid� l lel C-srfil , _  i:(i Frrrnc _ { ll�l- 1 net illett szakszerpezetünlwt, a:zi 
nals rc-ndel,,tek kérdés<'t tárgyalta é ,·au .Hl.'.'ma,} a k l

".nka,,, rcs.1J..c"' kar- Eszakt .lárómííJ·at•ló N \! •al _ 
panaszolta, hogy a . zakvonali vezelü le, c,crnl b,·,zelt es azl panas1.0Ita, 1 • • r_ a 

nem tlimogatja az aLulról jövö kezde- hogy vonalki ,frí;,k so�zor 42;, órií l mennyt szervezetet. Ha{amar 
mi-nyezésl. is l�lj,·,ítenck. (A .,:rik;:erne:ct vezrtii· azzal fogom leróni, hogy még 

Antal József (Fiizesabony Osztály- sé(lc el,t,en az t1m1l><•11 elrendelte a k•• /o,•ább képezem maf};am hO(J;lf 
mérnökség) : A kleriok:í l i ,  r•·akció aljas vizsy,í/ri,t. \ s:ak.) mé<1 több 1z • ' l · k fi 
munkáját emllti é, kérte, hogy támo- Kovác., Gyula (Domhú, úr Td,tö- • ,-, asz'.zara em�e . . �-

gassák az MNDSZ hel);c,oportokat, lel ·p) .llolmír Imre / llc\rlmnövú,ár zamnak a szoccal1zmus epctt'se-
hogy a voasutas asszonyokat kh·onják he:v) , Rftjc=i Györ;,,y th'.elc·li �lu- ben, a béke megvédJsében. 
a kl't>rikáN-s reakció befolyása. alól sz�k) . fpí_;�H;egíí t,:hzólalá,a u lún Elvtársi iid,•özlette{·  :\leg<"mUletle, bogy a pály:ames!erek Ga.•pllr fot ik:ir  rrYturs a íelwlell 
túl van,nak adminisztralva és javasol- prohlémúkra ri.'sh'cl,•s<'n níla 10lt. i/j Otzódi Károly vésnök 
la, hogy a páty,imest<•rségekel külön. majd ri'(lh r!nök elY!árs röYid be. z�rt 
önálló s.olgálati fönöksf;:gé szervez- k í•,nclél ·n he,:írtn a m,g) je!<'ntö,ég•1

1 
" .lf t I f!s:nl.-i Jclt'müjnvíto \'l 

lék. A forgalnni �s kereskedc'mi  szol- wzellhégí iilt,1. S:,•r.<:ámmlihetyén�k clo/yo :o1a. 

Ra,inyáh elvtárs levele 

az ifjúság, a hékebizottság lelkes munká_járól 

Hatvan va,;uta66ága az utóbbi idő
ben rosszul végezte munkáját, ame
lyet három baleset bizonyít. Ennek 
oka az elbizakodottság volt, amelyet 
a „200 tonnás", valamint az 500 
kilométeres"-mozgalom sikerével " ér
tünk el é6 nem fij!yeltünk fel a Pár
tunk fiRyelmeztetése után sem az el
lenség munkájára, amely az elért 
győzelmeink elé R<Ítat vetni szándé
kozott 

Tanul1un4t a ma11unk és az egész 
dolgozó nép megkárooilásán. Hibán
kat igyekezünk felvilágosító munka, 
szakmai oktatás fokozottabb ellenőr
zés és erőink átcsoportosításával 
Iészben jóvátenni. 

A küldöttválasztás olyan lelke.a 
h,angulatban folyt le, amely rilka�ág 
számba megy vároounkban. A négy 
fútőházi iparostanuló egy Worthing
ton föjavítását végzi 1unrns 18-ára, 
melynek értéke 1000 Ft. Az ifi vonat
kísérők, raktári munkások 140-150 
százalékoo teljesítménvt érnek el és 
a többi ifjúsági dolgozók is szép tel
j�ítménnyel készülnek a nagy napra. 

és a� ellenség újabb rnesterl1e,léséről 
A megyei küldöttértekezletre tábor
tuz mellett búcsúztatták a kivátas>
tolt it 1akat. 

Pártunk figyelmezletese a normd
és bércsalókra idöben hivta fel fi
gyelmünket, melynek eredményeként 
idáig nem fordult elő komolvabh 
eset ezen a téren, bár két-három eset• 
ben teljesítmény kiugrási szándék
kal el akartJk küldeni az időfelve
vöt a munkahelyről, aki azonban he
lyesen jelentette az esetet és meg
győztük dolgozóinkat, helytelen 
viselkedésukról a nép államával 
szemben. 

A békebizottsá11 5 tagból áll m.,n
den szolgálati helyen és a dolgozók 
100 százalékban írták alá a békeíve
ket. A béke kérdése ál!andóan d 
munkánk központjában áll. A béke 
és a Szovjetunió szerepe egybekap 
a;olódik felvílá11ositó munkánkh11n. 
Hatvanban június 2-án békeünnepély 
volt, amelyen a va�utas dolgozók 
tömegesen vettek részt. 

A béke ellenségének kell hogy 
bélyegezzuk ef,!yes dolgozókat, akik 

hanyagságból vagy rombolási szán
dekkal hagynak idegen tár1nakat 
mozdon) aik lolattyú-szekrénveiben és 
hengereiben. Ugyanis számtalan e.;et
ben me1<történt, hogy a fövizsgárol 
lcikerült mozdonyaink henl,(ereiben 
csavarokat anyával együtt, vagy 
anélkül találtunk, amelyek üzem köz
ben kisebb vagy nagyobb kárt okoz
ak abban. 

A legutolsó eset: az István!elki 
JArómujaviló NV-től kerüll ki· a 
41 1 -325. számú mozdony, amelynek 
,olattyúszekrényében anyával ellátott 
nyolc centiméter hosszú szakadt szeg
csavar mej?repesztette a tolattyú
testet, elgörbítette a tolattyú-vonó
rudat, így a mozdony hosszabb időre 
kiesett a forgalomból. Küzd lünk a 
oéprongá.lók és az ilyen durva sele jt
tel dolgozók ellen, erre kóteleznek 
bennünket a becsületes dolgozók jó 
eredményei és azt várja tőlünk, nagy 
Pártunk &; Rákosi elvtárs. 

Elvtársi üdvözlettel: 

Ra1nyák Fábián, Hatvan Fűtőház, 
a KOZLEKEDES levelezó;e 

.NAG Y  FERENC IFJÚMUiVKÁS LEVELE TÁRSAIHOZ: 

,,Tettekkel kell bizonyítanunk 
�-l szeretetünket, hűségünket 

a Szovjetunió, Sztálin elvtárs„ 
nagy Pártunk, Rákosi elvtársunk iránt../# 

„Kedves Ijjúmunkás Társatm! Júntus 18-a nevezetes nap 

lesz számunkra: ezen a napon a magyar ifjúság külön/ éle s:zer
vezetet az egységes összefogás útjára lépnek. Ezen a napon 
teremtjük meg azt az tf júságot, amely méltó tartaléka és segítője 
lesz dicsőséges Pártunknak. 

Az új, soraiban egységes Dolgozó Ifjúság Szövetsége Pár
tunk zászlója alall és irúnyításúval küzd a békéért, a boldog 
jövőért, a szocializmusért. Eppen ezért szorosan és teljesen 
egybe/orma kell Pártunkkal elindulnunk szövetségünkkel az előt
tünk álló feladatok megoldására, a termelés frontjára, a békéért 
folytalolt harcba, hogy ezáltal Is megmutassuk és akaratunk 
elszántságát érezlessiik, /1ogc1 ml, magyar ifjall, a hős lentnt
sztálirzt Komszornol példájából akarunk meríteni és az ő dicsö
séges nyomdokaikon akamnk haladni. 

Ennek csupán a hangoztatása azonban n.em elég! Nekci,zk., 
ifjúmunká,·oflnak tel/ekkel kell btzonyita,wnk szeretetünket, 
hűségünket a Szovjetunió, Szlálin elvtárs, nagy Pártunk, 
Rákosi efvtársunk iránt. Tettekkel kell bizonyítanwzk a szocta
lisla munkaversenyben, a termelés emelésével kell megmufat
nunfl, hogy mi teljes eró11kkel segUjiik megvédeni a békél a 
háborús uszítókkal szemben es felépíteni a szocializmust hazánk
ban. Ezt meg kell értenetek és meg ts érti az az ifjú, akt lépést 
tart a fejlődéssel, akt nem dugja homokba fejét, mint a strucc és 
ereiben mindazokkal a jó tulajdonsúgokkal rendelflezik, amelyefl 
a 48-as jtatalokat, a magyar ifjúság forradalmi hagyományait, 
a magyar kommunista mártírok fiataljait jellemztk s amelyek a 
dolgozó magyar nép hőseivé emelte őket. 

,\/inden erőnkkel tehát azon kell lennünk. hogy jó munkán
kon keresztül elúsegítsiik Pártunk célkiiíízéseil, hogy büszkén és 
bátran mondhassuk, hogy mt Pártunk segédcsapatához, tartalé
kához tartow11k. 

Legyen elö11 ii11k n1111dtg Pártunk, Rákosi efotárs tanítása, 
a Komszomol példája. Jdrj11nk elől a munkában, az tmpC'riaftslák 
ellent harcban és a ranulúsban, hogy Pártunk utánpótlását btz
tosílani tudjuk. 

Ali, i/Jtímunkárnk ne álljunk mef!, uz elért normáknál, hanem 
az becsiifeles munkáual fejlessziifl to1.1ább, hogy hazánknak fej
let t, szo<'ialisfa vasútja legyen, s ezen btztos közlekedés! Dolgoz
wnk és ta,wljunfl tfjúmunkás társacm, hogy tcrvszerííen t•aló
sítsuk meg azokat a feladatokat, a vasútépítés terén Is, amelye
ket nagy Pártunk és szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs tárt elénk. 

\/együk keziinkbe munfláslársaim Pártunk zászlaját és a 

lenint K.omszomolhoz méltóan szorosan zárkózzunk fel a hatal
mas Szot•jetuntóltoz, a dolgozók emberi életéért, jobb és szebb 
jövojé,írt, a békéért, a szoctaltzmusért. 

Eljen a utlágbéke {eg/úbb őre, Sztálin elvtárs! 
Éljen Pártunk, s nagy vezére, tanítója, Rákosl elvtárs! 

Szolnok, 1950 június 7. 

Szabadság! 
NA GY FERENC, 

a Szolnoki Osztálymérnökség tfjúmunkása, 
Ujszász, lehel-utca 77.• 

1 (il r<>!Zér�il, I. folytatása) 

meit. nem azért épit'k jövőjüket, te- kástársaim, Pártunk zászlaját és 
remtenek boldog családi életet, a lenini Komszomolhoz mé!lóan 
hogj m•ndezt az amerika i imperia- szorosan zárkózzunk fel a hata/mus 
l isták srmmivé tegyék. Nem azért Szovjetunióhoz a dolgozók emberi 
adott a Párt célt az életiinknek, a életéért. jobb és szebb jöuöjéért, a 
,wcia !izmus ielép1 tésének ragyogó békéért, a szocializmusért. " 
célját, hogy az el len_-ég a kapita
lizmu, mocsarába ful lassza. 

A békét, a szebb és jobb jövőt 
védelmezik a fiatalok, amikor méltó 
válaszként belépnek az ifjúsági szö
vetségbe. Nagy Ferenc, a szolnoki 
oszlálymérnökség ifjúrnunkása eze
ket írja ezzel kapcsolatban: .. :\,fi. 
ifjúmunkások, ne á//jcmk meg az 
elért normáknál. hanem azt becsii
/etes mcmkával fejlesszük tovább, 
hogy hazánknak fejlett, szocialista 
i•a,útja legyen és ezen biztos köz
lekedés.' Dolgozzunk és tanuljunk 
ifjúmunkástársaim, lwgy tervsze
ríien valósítsuk meg azokat a fel
adatokat a vasútépítés terén is, 
amelyeket nagy Pártunk és szere 
1 tett vezéreink, R á k o s i  elvtárs 

tárt elénk. Vegyük kezünkbe, mun-

A közlekedés szervezett ifjú-
s:'.tga a tagtoborzó munká

ban is igyekezett élenjárni, s ebben 
nagy segítségükre voltak üzemi 
pártszervezeteink népnevelői, akik 
együtt dolgoztak az iljú„ági szerve
zetekkel, hogy megsokszorozzák 
laglétszámukat. 

A közlekedés szervezett dolgoz<>Í 
ezúton is harcos üdvözletüket kül
dik a béke és az épülő szocializmus 
i ijú magyar harcosai kongresszu
sának é,a az kívánják, hogy sora
kozzanak fel a béke ifjú magyar 
ha rcosai a béke védelmére, a Párt 
zászlaja alá, ahol dicsőséges Pár
tunk és Rákosi elvtárs egy boldog 
élet, a béke, a szocializmus felé 
vezetnek bennünket. 

Dolgozó fiatalok ! Éljetek és dolgozzatok szép hazánkért, 
a Magyar Népköztársaságért ! Szeressétek ! Védjétek meg !  



'950 Júnlas 15. 

AZ 500- IK  „500 K I LOMÉTERESH 

VI LLAMOSMOZDONY 

,.Előre a Szovjetunió példája nyomán a z  „500 klloméi:eres,.-mozqalommal a z  500 . 
.,S00 kilométeres" villanymozdony!" - hirdeti büszkén a -feldiszftett vi l lamos

m�dony. JUnius 9-én ünnepélyes keretek között inditották útnal< a Vasútpolitikai 
Osztály, a szakszervezet és a szakszolgálat képviselöineJ< jelen létében Budapest
Keleti pályaudvar dolgozói az 500 . .,500 kilométeres". villamosvontatású szerel
vényt. A képen Kelemen Imre főmozdonyvezei:ö és Tóth József kenő elvtársakat, 

a szerelvény továbbitóit látjuk. 

Bebrits elviá1.·s részvételével 
liétnapos ors�ágo11 taB1ácsho:;nÍ11oa 

hészítih elő a rasH,Ü1-soli 

AZ ŐSZI CS ÚCSFORGALOitl 
LEBONYOLÍTÁSÁT 

Népgazdaságunk fejlődése kö
vetkeztében, a munkaversenyek 
eredményeként egyre több áru 
készü l  üzemeinkben, a paraszt
ság jó  munkája reven kitűnő 
termésre van k i látásunk. Mfad 
az ipari, mind a mezőgazdasági 
termékek elszállítása nagyobb 
részt a vasútra hárul .  Az idei 
őszi csúcsforgalom előrelátha
tóan messze túlhaladja a tava
lyit. 

Az őszi · csúcsforgalom sikeres 
lebonyolításának előkészítésére 
íúnius végén országos értekezle
tet tartanak a magyar vasutasok. 

A kétnapos tanácskozáson Beb

rtls Lajos elvtárs, közlekedés- és 
postaügyi miniszter ismerteti a 
feladatokat és azokat az új mun
kamódszereket, amelyek segítsé
gével a vasutas dolgozók s ike
resen oldhatj ák  meg az őszi 
csúcsforgalomban rájuk háruló 
nehéz feladatot . 

A nagyjelentőségu konferen
cia ,  melyen a vasút vezetői meg
vitatják a feladatokat a vasutas 
dolgozók képviselőivel, minden 
bizonnyal hatékonyan járul 
hozzá az őszi csúcsforgalom si
keres lebonyol ításához. 

BANGA IMRE PALY AMUNKÁS ÍRJA KOSZEGRÓL : 

Hogyan érjünk el magasabb teljesítményt, 
ha a szakszolgálat nem ad jó szerszámot 

,T. Szerkesztóség! Tudomásunk 
van arról, hogy lehet írnunk a szer
kesztó elvtársaknak és mi ki is hasz. 
náljuk ezt a lehetÖ6éget. 

E levélben beszámolunk problémá
inkról, hogy a KOZLEKEDES is tud. 
jon foglalkozni ennek megoldásával és 
ügyünket az uj5ág útján sikerhez se
gítse. 

Többen szerettünk volna már mun
káslevelet írni, de a sok elfoglaltság
tói, - a magunkfajta eroo fizikai 
munkát végzó munkásember 5zámára 
- azonban bizony nehezen megy az 
írás. 

í:n, itt Ká6zegen, a MÁV Pálya
fenntartásnál dolgozom 44 társammal 
együtt. Mindnyájan örültünk és 

hálával vagyunk eltelve !lákosi elv
társ iránt, hogy rendeztette a fizeté
sünket és í P.:Y réP.:i keresetünknek 

dupláját is megkereshetjük. 

Ezzel sokkal magasabb életszínvo
nalhoz jutottunk, ami családunkon 
máris meglátszik, nagy az örömünk, 
amely egyben a szocializmus építésC:L 
nek újabb gyózelme. Mi, munkások azt 
látjuk hogy felszabadulásunk óta 
emberszámba vesznek, Demokráciánk 
kormányzata, Pártunk újabb és újabb 
kezdeményezésére állandóan azon 
igyekszik, hogy a dolgozókon segít
sen, hogy minket felemeljen. 

Mégis, vannak hibák, amelyeket a 
legsürgósebben meg kell szüntetni. 
Sok helyen olvashatjuk plakátokon: 
.,Jó szerszámmal, könnyen dolgozoll"" . 
Ez a régi munkás közmondás. De ne-

künk pályamunkásoknak, itt Kősze
gen csak csupa hiányos és roosz 
szer6zámunk van. 

A sok igénylés ellenére is. Hogyan 
lehet az, hogy ennyi embernek nem 
lehet jó szerszámokat adni ? Hogyan 
érjünk el magasabb teljesítményt, 
amikor mindig rossz szerszámmal kell 
dolgozni. Hangsúlyozzuk, hogy köz
vetlen f.elettesünk már többször igé
nyelt, de még sem kaptunk, 

Tudvalévó, hogy rossz szernzámmal 
a legnagyobb erófeszítéssel alig lehet 
1 30 százalékoo teljesítményt elérni, 
ugyanekkor jó szerszámmal nem 
nagy erófeszitéssel már 180 százalé
kos teljesítményt is lehet csinálni. 

Ilyen esetben milyen a munkás 
viszonya a munkához ? Tudjuk, hogy 
Népköztársaságunk eroo és az ilyen 
kis hiányosságokon tud segíteni, 
hiszen a roosz szerszámok mellett is 
megmutattuk, hogy hova húz a szí. 
vünk és a termelésünket 47 százalék
kal emeltük. 

Ezeket szerettük volna közölni a 
KOZLEKEDESSEL mi, koozegi pálya
munkásolc. Mi azon szeretnénk lenni 
vezetóinkkel együtt, hogy minél te
vékenyebben részt vegyünk a szo
cializmus építésében és kimagasló 
munkánkkal válaszolunk az alattomoo 
reakciónak, a háborús gyujtogatók
nak, megmutatva a béketábor erejét 
és egységét, mert ha kell, lelkesen 
fogunk fegyvert a c,;ákány helyett, 
hogy megvédjük a békét! 

Elvtársi üdvözlettel : 
Banga Imre 

M A V pályamunkás, Kószeg 
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Ifjúmunkás-lányok 
a szegedi fűtőházban 

A Szovjetunió tapaszta latainak 
felhasználásáva l javítsuk meg 

Az i fjúság kongresszusi ver
senyében az i fjúmunkás-lányok 
is kimagasló teljesítményeket 
érnek el. A szegedi MAV fűtő
ház két i fjúmunkás mozdony
fü tőnője :  Steiner Margit és 
Gazdag Erzsébet a kongresz
szusi felaj ánlásaik teljesítése 
során a férfi fűtőknél is  jobb 
eredményeket értek el. Steiner 
Margit a kongresszusra 15 szá
zalékos ányagmegtakarítást 
ajánlott fel, de már eddig húsz
száza lékos eredményt ért eL 
Gazdag Erzsébet 15 százalékos 
szénmegtakarítást vá l l a lt- de 
már eddig 50 százalékkal csök
kentette mozdonya szénfogyasz
tásáL 

az á l lamvasutak szakoktatási munkáját 
A szocializmus építésében 

a dolgozók szaktudása-
döntő tudott jelentős befolyást gya!korolni 

a vasuti szakoktatás munkájá.1:a, 

A két fiatal fűtőt kiváló mun
kájukért tanfolyamra küld ik, 
ahol tovább fej leszthetik szak
mai t udásukat. 

A Déli-pályaudvar 
vonatkisérőinek 

M U N KA V E R S E N Y E  
A Közlekedés Szer-�esztöséaének! 

Állomásunkon a von2Lk isérók munka
versenyének megszervezése és az elért 
P.redmények kiértékelése körül nehézsé-
qek mutatkoztak. 

Nem tudtunk találni oly szilárd ala
pot, melyen állva oly munkaversenyt 
tudjunl< szervezni és oly kiértékelési 
tnódot ta lálni , mely megfelel a szocia
lista munkaverseny feltételeinek és kö
vcte!méhyeinek. Különösen azóta merül
tek fel hiányossáqaink, amióta az iqaz
qatósáq V I I .  osztálya hetenklnt kívánja 
tőlünk az egyénenkénti százalékos ki
é:-téX�lést. 

Munkaversenyünket tel lesen át leellett 
szervezni vonatkíséró viszonylatba és 
mcq kellett találni azt a formát és ki
értékelést, mely megközelft6en leqalább 
meqfelelö ahhoz, hogy vonatl<íséröínk 
munkavcrsenye a munkafegyelem orösí
tesét és annak meqszilárdltását szol
gálja. 

üzemi blrottsáqunk annak idején fel
hívta a figyelmet ál lomásunk vonatkisé
röinek munkaversenyérc, k ülönös tekin
tettel arra, hoqy a muiikaversenynek 
vonatk ísérő viszonylatban való kiszéle
sítése körül - qondoljuk - más állomá
sol<on is nehézségek vannak, azonban 
addiq egyetlen ve!'"!>�nyi:>izottsbqot sem 
árdekelte á l lomásunk vonatkiséróinek 
munk?VC?"senye. 

Mi késszéqgel rendelkezésre bocsát
juk e téren elért eredményeinl<et és 
várJuk az elvtársak és kartársak ór
dekl6dését, 

Ember Ferenc, 
O B-titkár. a flözlekedés levelezője 

Bennünket elsősorban a vasuli 
szakoktatás érdBkel, ahol ,az utóbbi 
időben némi eredményeket értünk 
eL Ez főként azóta következett be, 
amióta a szaktanfolyamokon felis
merték és fe(hc,sználják a szovjet 
szakirodalom kiválóságát és maguk 
a hallgatók is érdek)öd&."Sel fordul
tak a szovjet szakümeret gazdag 
tárháza felé. A vasuti tisztképző 
tanfolyamon például maguk a hall. 
gatók követelték az előadóktól '  a 
tárggyal kapcsolatos szovjet anyag 
bö ismertetését 

Arról sem lehet megfeledkezni, 
hogy a szakképzés hatá:;fokát dönló
mértékben megjavította a marxiz
mus-leninizmus tanítása, nem ke
vésbbé a haJlgatók szakmai-politikai 
szinvona!ának emelését el&;cgítö ne
velötisztck munkája. Ennek volt 
els&orban köszönhető az, hogy a 
hallgatók tanulmányi eredményei 
messze maguk mögött hagyják az 
elözö évek tanulmányi elömenetclR 

A hallgatóknak a Szovjetunió és 
Pártunk iránti szeretete elmé
lyült. Nagy érdeklődést tanusíta-
nak a szovjet filmek, kiállítások 

és könyvek iránt-

A tanfolyamról kikerülök túlnyomó 
része, fejlett öntudatú dolgozóhoz 
méltóan, munkafelajimlást tett és 
b�kapcsolódtak a he!yi párt.. és 
szakszervezet munkájába. 

Komoly hiányosságok 

Az eredmények mellett az Allam
vasútak szakoktatási munkájának 
kom-0ly hiányosságai is vannak, 
Ilyenek: 

A tananyag túlterheli a hallgató
kat, de nem biztosítja egé.,.--zében a 
szük;séges szakképzettséget; tan
könyv van, jegyzet még több tan
folyamon nincs. Például a liszti 
tanfolyam biztosító berendezési 
anyagjegyzetét az előadó iaz év vége 
előtt egy hónappal sem adta ki, A 
szakoktat.ásra még ma is jelentős 
befolyást gyakorol a vasútnál meg-
bújt reakciói ami különösen a 

A 
�j 

felső vezetők kiképzésének elha

fl - nyago!ásáb>an nyilvánul meg. A 

N E, p s z AVA�-,,=-..J� � , 
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e

rmelésben élenjáró dolgozók, szla-

hánovist.ák, élmunkások nem tarta-
nak előadást a tanfolyamokon. 

előfizetési versennyel kapcsolat
ban a Folyamszabályozó és Ka
vicskotró NV dolgozói levelet 
juttattak el szerkesztőségünk
höz, amelyben arról értesítettek 
bennünket, hogy nemcsak az 
utasel látó NV fogadta el az 
I BUSZ felh ívását a Népszava 
előfizetési versenyre, hanem a 
Folyamszabályozó és Kavics
kotró NV dolgozói is. 

A tanfolyamok szociális összetéte
lében legtöbb esetben nem dombo
rodik ki -a munkásosztály vezetö
szerepe, Például a budapesti For
galmi és Kereskedelmi Kiképző tan
folyam 50 hallgatója közül csak 18 
munkásszármazású- Sok kispolgári 
elem, de a munká&száf!l1'azáeúak 
közül is nem egyszer kevésbbé ér
demesek kerülnek be a tanfolyamra, 

Az előadók egy része még mi·ndig 
nein használja fel az anyag feldol
gozásánál a szovjet irodalmat. For

rai főpályamester például a vasút
építésről szóló jegyzetében egy szó
val sem említi meg a szovjet vas
utak világhírű pályaépítési munka
módszereiL 

A szaktanfolyamokon nem foly
tatnak harcot a nacionalizmus, a 
sov1mzmus és egyéb el lenséges 
ideológiákkal szemben. 

utánanéztünk a sérelemnek 
és megál lapítottuk, hogy a vál
la lat  dolgozói nevében Bony
hádt János üb.  t i tkár és Budka 
I lona Népszava-felelős a lá írá
sával megküldték az J BUSZ 
üzemi bizottsága címén J(un

stiidler Györgyné !':épszava
felelős elvtársnő kezeihez a ver
senykihívás elfogadásáról szóló 
értesítést. 

Az eJöadó tanárok, bár a vasút 
legjobb szakemberei közül kerülnek Az el fogadó i ratban közl ik, ki, ideológiailag képzetlenek és 

hogy abban az i dőben előfize- pedagógiai képzetl:,;égük is hiányos
lőj ük nem volt ,  majd  a meg- Amikor megvizsgáltuk az Allamadott létszám mel lett azt, hogy vasutak szaJmktatási munkáját, 
a Folyamszabályozó és Kavics- megállapítottuk, hogy a hibák fő 
kotró NV-nél elért eredményt okát az ellenség kártevö tevékeny-
1 950 júl ius l - ig  bekü ld ik, hogy ségében kell keresni. Ennek a kár
a kiértékelés megtörténhessen , tevő munkának szerves része és 

Sok sikert kívánunk a vál la- elösegitóje a vasutnál általánosan 
lat dolgozóinak és a Népszava-

1 

ismert bürokráda. Például szakmai 
fE;l:lősnek a Népszava előfize- sovin�n_us_ból a pálya!enntar�si _ és 
tesi versenyben. von�tás� _ismeretek tulzott merték-

A verseny eredmén ét előre- ben1 tamt�sa, mmtha a íoz:galmi, ke-

l • th t'l I k Y. 1 . 15 . reskedelm1 tanfolyamon palyameste-a . a,° ag __ apt:� JU lUS -1 reket, mozdonyvezetőket akarnának szamaban kozo!Juk. kiképezni. Az ellenség például azért 

a 3 e. 0 gyooztályon dolgozó 

kommunisták nem hajtották vég7e 
megfelelően a Párt határozatait, 
nem ellenőriztél, rendszeresen a 

uinfolyamok oktatási és nevelési 

munkáját. 

A VasútpolitiJkai Osztály és a szak

szervezet sem ellenőrizték lk:ellő 
módon a sezakoktJatás munkáját. A 
helyi párt. és szakszervezetek nem 
adtak segitséget a tanfolyamok neve
lési munkáján<lk megjavít� 

Hogyan küszöböljük kl 

hibáinkat 

Az elmondottak alapján nem fér 
kétség ahhoz. hogy a &akoktatási 
munkát alapvetően kell megjavítani 
A tanfolyamokról kikerülő do}go• 
zóknak jól képzeLt szak.embereknek 
keil lenni, akik: a vasuti szolgálat 
egy-egy területén kitűnően állják 
meg ,a helyüket, de ugyanezt teszik 
társadalmi és politikai vonatkorz.ás. 
ban is. 

A szakoktatás feladaba, hogy a 
szocialista vasút megteremtésével lé
pést tartva, biztosítsa a szükséges 
szak-káderek kiképzését. Persze ez 
elképzelhetetlen a hallgatók marx
ista-leninista nevelése nélkül. 

Fontos feladata a miakok:te1ás
nak, hogy Pártunk politikájának 
me'!5felelöen állandóan jaw'tsa. a 
vasút dolgozóin<ak, különösen pedig 
a vezető szakemberek IIWciális 
összetételét. 

Fokozni kell a harcot a gyaik:or<
lati élettől való elszakadás ellen 
iiz1lm1átogiatásokkal, a szükséges � 
gédeszközök rendelkezésre bocsátá
sával és a termelésben élenjáró tlol
gozókkal való kapcsolat .ldépíté
Eével. 

A tanfolyam tail'anyagána.k egyet
len könyve, jegyzete sem nélkü
lözze a marxizmus-leninizmus ta.n.{. 
tásának szellemét. 

A rendelkezésre álló szovjet szak
irodalmat döntő mértékben !kell. fel
használni az egyes &Z3lkanyagü,k 
feldolgozásánál. 

Meg kell akadályoznunk a nsút 
területén megbújt jobboldali szo
ciáfdemokraták s a kler;káfis reak
ció ügynökeinek aknamunkáját az 

oktatás vonalán. 
Természetesen ezeket a feladato

kat csak úgy tudjuk maradéktala
nul elvégezni, ha az ellenséget fel
fedjük, leleplezzűk és ártalmatlanná 
teEszük- A szakszolgálat intézke
dései mellett a Vasútpolitikai Osz· 
tály és szakszervezet tervszerűen eL 
lenörizze a szaktanfolyamokon le

zajló oktatási és nevelési munk.á�. 
Ugyancsak fokozottabb ellenőr

zést kell gy,akorolniok a 1:anfol)'a. 
mok munkája felet1 a.z illetékes po
lilik!ai tisztnek, a helyi párt- és 
szakszervezetnek is. A nevelőtiszte
ket segítsék: munkájukban és tart. 
sanaik állartdó kapcsol11tot velük. A 
Politikai Osztályok közvetlenül is 
vegyék h--ezükbe a nevelötisztek irá· 
nyílását, támogatás.át, hogy mun.ká• 
jukat ereqményesebben végezhessék. 

A szaktanfolyamok tanulói pedig 
még fegyelmezettebb és szorg"a.Jma. 
sabb tanulással igyekezzenek élre. 
kerülni és magas szakmai és poli. 
l itiJcai ismereteket �i. A szak• 
tanfolyamok párt-szervezeti és ne
velötisztjei. állítsák egész munkáju
kat ennek a feladatnak meg
oldására. 

Ereknek a feladatoknak a meg
v,alósí tásával lesznek szakmailag és 
politikailag megfelelő szakképzett. 
séget nyert vasutasok a szaeialista 
vasút meITTeremtésének támaS2J3.ivá. 

Szabó Béla, 
1r Vasútpolitikai Oszt.aly 

NeveléSi Alosztályának 
munkatársa. 

Diesőség a béke első har�osának" 
felszahadítónknak és ta11ítónk11ak„ a nagy SztálÍnnak ! 
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D OL GOZÓINK A BÉR CS A L Ó K EL LEN 

Bércsalások a debreceni és a szolnoki 
iárműiavítóban 

Vigi, György a G YSEV-nél 

az ellenségnek dolgozott 
Máju& elsejei munkafelajánlás-

ként, munkaversenyben vál la lt a  
mát, ha a csavarokat beveri a fába. 
De nem törődött vele. Az a motor
bicikli járt az eszében, amelyről 
annyit beszélt a barátainak. Helyes, 
ha eg-y munkás motorbicikHt vesz. 
de bűn az, ha ennek az árát a mun
katársainak a zsebéből lopja ki, ha 
ártalmas munkával magasra hajtja 
a száza tékát, hogy több pénzt sze
rnzen. 

..A bérek mequqrásának, ter
més4etesen nem eqy ok.a van„ 
Azonban a bérek ilyen rnét•teku 
mequqrásá.ban nem kis szerepet 
Jat3Ztk az, ttoqy mialatt más k�r
dó.sekkel voltunk elfoqfalva. az 
eHenstqnek slkerUtt klhasznáini 
ezt .i helyzetet. s kihasznárni azt, 
hoav a doloozok ielentékenv részenel méq qyenqc 1,1f>on áll az 
öntudat és a feqyelem; sikerült 
az eUenséqhek üj frontot nyitni 
a népi demokrácia ellen: a tő-,, 
meqes b,r- 6s normacsalások 
frontján. 

Ez persze, dönt61eq azért tör
ténhetett meq, mert üzemeink 
vezetőinek naqy része fe-!elötle
nül, meqalkuvással és hanyaqság
qal kezel-te, s sajnos sokan k:özU
IUI< méq mindiq iqy kezelik a 
bérkérdéseket." 

(Gerő Ernő elvttir �nak az MDP 
Központi Vezet6�égl ülésén el· 
mondott besz1ímol6Jáb6I .) 

A Va�ulas Szakszervezet Termelési 
Osztályának munkája máius hónapban 
a Szaktanács határozatának kiértéke
lése és annak levilcle volt az alapster
vekhez: és a dolgozók széles rétegei
he:i. !liem feledkezve meg természele-
8en a bércsalók, a norm.ilazitók, a 
munkafegyelem ellen vétők leleplezésé
ről. a végrehajt ás ellenőrzéséről, to
vábbá arról sem, hogy hdthatós l án1o
galást nyujbon munkájában az üzemi 
szerveknek, a dolgozóknak. 

A jó munka érdekében a Termelési 
Osztályon a szakszolgálat bevonásával 
brigádokat alakítottak, hogy a fenti 
szempontoknak minden tekintetb�n ele
get tudjanak tenni. és hogy mozgó
l'ítf.ák a dolgozók széles tömegeit az 
ellens�g elleni kérlelhetetlrn harcra. 

l\em kisebb mértékben állilotta 1>,un
kája középpont jába a szakszervezet a 
hékebizoUsá,gok ellenőrzé .. ét, a béké
ért való harc tudatosítását, valamint 
1 Szakszen·ezeli Világszövetség hatá
rn,.atainak ismcrtetésJt és tudatosítá
sát. 

A fentebb már eml ített brigádok 9 
ü1.emet, illetve szoh:álati hC'lyet vizs
f!állak felül és megállapították, hogy a 
dolgozók sok e�etben helvcs kritikái 
gyakoroltak úgy a, üzemi szervek, 
mint a műszaki vezetők felé, akik 

a:i: ellenőrzés elmulasztásával, • 
politikai felvilágosító munka elha
nyagolásával a soraink között meg
bújt jobboldali szociáldemokratákat 

támogatták. 
A szervezés. a bizalmi hálózat felvilá
gosító munkájának eredméni•e a szi
getvári eset, amikor maguk a dolgo
zók alulról jövő bírálata világított rá 
az ellenség k;irtevö tev�keny�égére. 
Stigetvár állomáson a pályafenntartás 
dolgozói leplezték le W � b e  r And· 
rás pályamester!, az üzemi bizol bág 
termelési felelősét. aki azzal okowtl 
kárt népgazdas:,gunknak, hogy a dol
gozók l 1�- 1 20  ,zazalékos teljesítmé
nyét 160 százalékban számolta el. 

Szigetváron .i dolgozók mutattak rá 
arra, hogy W é b e r  pályamester a 
reakciót támogat\·a akarta zocialista 
kjlődé„ünket gátolni. A kártevőt állá
&ától felfügge. z tették és ügyét fegyel
mileg tárgyalják. 

G e r ő  elvtárs a I<özponti Vezető
ség ülésén mondott beszédében elmon
flotla, hogy a bér- és normacsa,áro:, 
tömege,;sé- válá,ánál különösen nagy 
szerepet játswlt az üzemekben és a 
szakszervezetekben lát�zólag mc;{la
pulú, ténylegesen awnban a munkás
osztállyal. a ntpi demokráciával �z-::m
benálló jobboldali �wciáldcmokrata e:e
mek és a ve!ük egy húron pendülő l<le
r,kálls reakció aknamunkája. Ezekről 
az üzemekben lát•zólag meglapulo jobb
oldali �zociáfcl mokrala elemekről kissé 
megfeledkeztünk, túl�ágo,an rneqhoc�á
tók vol t unk velük szemb1·n. amit né
pűnlmek. munkúsosztályunknak, a de
mokráciának ezek a megrögzött ellcn
,,,.;gei nem mulasztotlak el kiha ·zn:,lni 
nép! demokráciánk ellen, az Idegen im
perialisták érdekében. 

G e r ő  elvtárs beszéde jut eszünk
be, mikor a D�bteccni Járműjavító NV. 
üzemében, V8!,ff akár a többi (izemb�n 
egyre-ttlá�ra kiderülő fondorlíllos bcr
esal�sokról hnllunk 

A Debre�ni Jári'íl11javitó NV. m01.

donyszereldéjének <luhrozói az elmi::Jt 
1111pokban leple7.lék le H ti d i .Jenő 
villamo;;hegeszlő bérc,;alásál. B ó d i 
munkaulalványát állandóan meghami0í
totta és ebben, a munkásos,tályt meg
kár05fto levék�nységébcn 

Bán mérnök is segített neki, aki 
egy munkadarab hegesttésére 
46.46 óra helyett 1fi5.83 órát adott 

neki. 
B ó d i  utalvanyain a rovatokat is 
meghamisította, például „feltölt�s·· he
lyeit „varrathegeszlést"' írl, az egyes 
�zámjegy elé még egy szám jegyet. 
Mindeme káros le,·ékenységét elnC-zte�K 

a külsős és beL5ős művezetők. de még 
az Ellenőrúsi Osztály b. 

A dolgozók kritikát gyakoroltak az 
üzemi és míihelybizo\t;ág felé, mert 
nem gi akorolt kellő ellenőrzést. R:i,'i
lágitottak a dolgozók arra i , ho\(� 
B ó d i Jenő, B á n mérnök és d hoz
zájuk hasonlóan eljáró, lelkiismeretlen 
egyének miatt alakutl az üzem első ne
gyedévi eredménye a lehető legro�z
szabbul: a bérkereset 13 százalékkal, 
an1i,el szemben a termelékenys�g 1,; 
csak 5.7 százalékkal emelkedett. 

A Szolnoki Járóm(ija,itó NV-nél is 
kemény harcot folytatnak a bércsalók 
ellen. Itt közi$merl G e e s e Pé!er 
esete, aki 

a munkaidő alatt többszöc illumi
nált állapotban ,olt, aludt és mégis 
300 százalékos teljesítményt ért el. 

A dol�ozók köveleltJk a Szolnoki J:l
rórnűjavitó üzemében. hogy G e c s  é t 
és a hozzá hasonló többi kártevök�t 
súlvos büntetésben részesítsék. 

Beké csabán, a fiitőház egyik dolgo
zója: F i  c e r e  József, a közelmúltban 
önkritikát gyakorolva, elmondotta, 
hogy munkautal\·ányán 

a hozzá beoszt ott tanonc teljesít
ményét M; saját magának szá-

molta el. 
Csalárd elJárása azonban nem hagyta 
nyugodtan, �s még mielőtt elszámol
tatta volna a bérdszámolóval, megk�r
dezte az üb-Iitkárt, hogy mennyiben 
kiiogásolltaló ez az eljárás. Az iib-lil
kár fel,ilágo,,ílott., és rámutatott arra. 
hogy ilyen mód,1.ernek milyen káros 
következménye van, mire F i c e r e 
Józ,ef elállt szándékától é, igyekezellel 
halad azon az úton, amel\�t Pártunk 
mulat az öntudatos dolgozók �zámára. 

Amint láljuk. dolgoz6ink elitélik a 
normalazitókat és a bércsalókal. Na
gyon jól tudják, hogy a háborús gyuj
!ogalók törekvéseivel szemben, mun
kájuk minden eredménye a b�ke vé· 
delmének ügyét vi:,zi előbbre, a béke
tábort erősíti. E.s akik ebben a harc
ban bércsalással vagy norm<1lazílással 
önző. egyéni érdekeiket akarják szol
gálni, azok akarva - nem akarva dZ 
imperialisták ügynök-eivé válnak. Ep
pen ezért kérlelhetetlen szigorral ma
guk a dolgozók teszik lehetellenné ká
ros tevi"keny.ségük folytatását. 

Fülöp Ilona, az első női vonatkísérő, 
jelentkezett szolgálattételre 

,.T. K.OZLEKEDL'S! Egyszerr1, 
haiározo1t és öntudatos nói munku
vállaló jelentkezel/ Szegeden ;únius 
J-án vasúti szolaátatra. 

Négy középiskuláia van, de nem 
az irodúk a/kalma!ossúgát keres/e, 
hanem határozottan arra kérte az 
illetékeseket, hogy uoflaffékezöi be
osztást kap;on a ldi,szu!gcilatnál. 

.- \'onatlúsérö szerelnék lenfli, 
mondo((a Fü!.-íp l lona - hogy be 
bizonyítsam azt, hof!y a nök erre is 
alkalmasak. 

Beszél{!ell11rtk Fúl p //on"�•ctl Í! 
megtudtuk, hogy özuegy édesany;a 
a szalámi f!!IÚrban dvlgozik, 11:,1-
uére és sógora szobajestö. nouere 
pedig az MNDSZ megyei titkára. 

Fülöp Ilona eddig egy kisebb 
üzemben dolgozott, de nagyobb le
hetősége/ lát a t•a.,1íti szolgálat j,i 
végrehajtásában, tta/alwgy ez a 
pálya az, ahol nagy keduvel ludja 
elősegíteni hazánkban a szocializ
mus építését. Orvosi vélemétu1 sze
rint az lÍ[!!frtcuezelt /. csoi,ortba 
való és e n.erint a forf!a/m1 v(>we
hajtó szo/gúiatra is a'kalmas. 

Fülöp Ilonának minden vágya, 
hogy a Magyar Dolgozók Pártjá
nak taaja iehl'ssen. A szakszerve
zet mellett a Magyar-Szovjet Tár
saságba is belépett. 

- Minden szeretetemmel és há
lámmal fordulok a Párt felé, IWf!Y 
a ma:;war nök számára alkotmány
ban biztosít/a/fa a munka/ehetösé
ttet, a férfiakkal egyenlő jogot, 
mondotta Fülöp Ilona, aki ígéretet 
te// arra, hof!!f nem áll meg. to
vább tanul, képezi mugá/ és harcol 
a tóbbi nokkel t•cill(•etue a b,'kJért. 

Fülöp Ilona l',!!.tfébként ismeri 
sportolónk é · a ni'>i orszúatiti ke
rékpán.1erst't1.1p.ük koziítt, or�ztif{os 
t•iszonftlatban első helt1en al/. Sok 
ilyen Füliip Ilonára vcin sziiksége a 
magyar t•as,ítnuk, akik nem c�inál
nak hiúsáai kérdést iskolai t•éazett
séuük melleit sem, hu_!W a/11/r ,/ 
ke,diék a va·;úfi szo/g,'latot és ma
guk szorga/máml. a Párt tanitású
nuk 111 '/.f/ú]!adú. í;.•a!. _.., .. U ,' '!? 11: 
va,,j,/tani hazánkban a szociatisla 
va�11,ac. R I UAT ILR[;,\ C fi,in
téző Szeged,n 

Vigh György, a GYSEV soproni 
műhelyének a sztaJosa egy vasúti 
kocsi lemezekkel való  burko lását. 
Jó szakmunkás hí rében á llott, mun
katársai is csatlakoztak hozzá. -
Még csodálkoztunk is rajta -
mondja Szücs Józsei elvtárs, Vigh 
György munkatársa -, hogy három 
darabból burkolta be lemezzel a 
kocsi oldatát. A tlalában egg11el 
szoktuk, de úgy mondta Vigh 
G11ör gy, hol!lJ takarékoskodott az 
anyaggal, felhasznál/a a kisebb da 
darabokat is. 

Anyagtakarékosság 

vagy bércsalás ? 

Vigh György országos viszony
latban is kimagast"ó százalékot éri 
PI ezen a munkán. I lyen e etekbcn 
min.lig gondosan el lenőrzik a mú 
VPZetők: megfelel-e a valóságnak 
a kimagasló eredmény. 

A vizsgálat során kiderült, hogy 
Vigh György nem anyagtakarékos 
sági szándékkal rakott fel kisebl, 
lemezeket egy nagy lemez helyett, 
hanem azért, hogy elönvosebb le
gyen az elszámolása. Egy darab 
lemez iel rakás{,ért 1 .5 órát k�potr 
volna. l'if!h azonban eluágta a 
nagydarab lemezt háromfelé, hugy 
húromszor 1.5 órát sztimollwssulL 
el. Ezt tiibb esetben is megtette és 
ilyen mesterkedé�sel 230 forint bér
c,a{ást kiiue/ett el. 

Beverte a csavarokat -

hogy motort vehessen 

Vigh G�ürg� csak a tüzetrs viz�
gálat a lapján szenett bizonyítékok 
után ismerte be. h gy súlyosan vÍ"
t,•tt a d mokrácia el len, amel)nek 
annvi mindPnt köszönthd. 

A v izsgálat során kiderült az is. 
hogy a csavarokat nem hajtotta bt> 
a f,í ba, hanem egy�zer(íen beveri e 
kalap,h:,·sa l .  Ez pedig már több 
m· nt bC-rcsalá,;:  kiizi,nségcs szn bo
lá zscse!rkmény a nép ál lamával 
sz,,mben. Vigh György bizonyára 
gnndoll arra, hogy évekkel mcgrö
v i .l it i  a va,úti koc�:k ételét, tarta-

BecsUletes munkával is lehet 

tóbb keresetei elérni - mondja Ne
mes Pál elvtárs, kocsi fényezö, aki 
á l landóan 250 százalék fölött telje
síti normáját Vigh György jó 

szakember volt, becsületes úton is 
Ili.dott oolna kiemelkedő eredményt 
elérni. Raffai Rudolf esztergályos, 
Major fstutin gyal11s és a GYSEV 
többi sztahánovistája becsüleiesen. 
jó m11nkaszeri•ezéssel, észszerúsités
sel érnek el kiemelkedő teljesítmé
nyeket. Vigh György nem. tartozik 
ezek közé. 

A munká,ok mindig megvetették 
az ingyenélőket. Vigh György, a 
béres a ló is az ingyenélők egy faj
tája .. Vigh György és a többi bfr 
csa l ó  esete fokozott é berségre fi

gyelmeztet m·nden becsületes dol
gozót. \'igh Györgynél már feh
ruárban is  la paszta lták a munka
társa i .  hogy kisebb méretű csavaro
kat hajtott be a fába az előírtnál. 

Akkor elnézték ezt a „kis" h ibát. 
A kis c,aló útja azonban a nagy 
csalásokba torkol l ik, ha Pártunk 
nem figyel fel az  i lyen jelen�é
gekre és a dolgozók nem közö�ítP
nek ki maf!uk közül minden brr
csal á ssal kísérletezőt. A darabbére
z�s bevezt'tése megkönnyíti az ön
tudatos dolgozók és a művezetők 
,zámára az e l lenőrzés lehetőségeit. 
Az „egyenlő munkáért, egyenlő és 
megérdemelt bért" elve azonban 
csak a kkor érvényesül a gyakorlat
ban, ha minden öntudatos dolgozó 
éberen őrködik: ne legyen egyetlen 
emher sem - aki akár laza nor
mákka l ,  a kár Vigh György-féle 
mes1erkedéssel egyetlen f i l lérrt 
is el iopha,son a dolgozó nép va
gyonúból. 

ALBERT OKSANEN, 

a Finn Vi lágszövetségi küldött látogatása a Vasutas Szakszervezetben 
Junius 5-én Albert Oho11en elvtárs,

, 
1 �•·18 őszén m�galakilotlák a gépkocsi

" S�ak�terveze'.i . _Yilá
\,

&zi>,.,' ·�f,( lrnd:1
.
- •iáií(á„i dn:goz,ik szakadár szakszcr

P:. t, t�narsk?zas.irn erkezett 1 11m 1-,u • vez.' !. E1111ek a szakszervezetnek 
dott, lalogatast tett a \'a,ulas Szak- ow11ha11 kevés tagja van. A kikö\ü
szer�ezetben. al'.?I be,zámoli a finn- ''lunk".snk közölt a sz�ka<lárnk munkájB 
orsza:::1 helyzelrol. 11e111 ján 1Pl(D .. i kerrel, annak ellenfre, 

Oksa,um e;, társ. a F.nnor,,,á g, hogy elboe;áhssal ienye;{e!ték iíket. 
J<öilakcdési , Szaksz�r_v t'zclér;cl, l > l l,á- �'nl t  é, Gszét/11 a mcnlwhel) e ,e11 a ra, eln:o_n<!o,la, hog)i az SZ\ SZ buda- b<lJko!I (", a fcl<ekhlák, a t,-rror 
��stt ua,�en . ne� ,·ehete,; rész1,_ .n1er1 ,.Cpetl e füfrhe A j,,bbu:dali ,·ezeti-i\ _ _ll::,iorsz1,i:;�_ol JO_\et f h�Ju'.1 ,m:rpawlt. részlveltek ennek a he!\Zetnek 1m•g-tt!ang, u l lM.ast kapo.t es Ie.g; ·>g) ul� - t, remlé,hen. A helsinki kikötőben sa,g Budapesten gyogykezcllék. <iOU !-.Hötcimunk;is 1rta alá a t i l tako1.itsl. 

Alherf rJksa11e11 e:v•i, rs ezulún rész- 3 l11clvd átPdtunk a kormánynak A 
1etesen isme�tetl_e sza\szen·e_;:elük, , a- kor,n-úny ,.intézkeMsére" a jn-bbo!dal i  
l�m111t tagJa1k , tszony:1! a P1nnorszúg1 szociáldemokratákkal lelctüzdelt PSZKSZ 
Szakszervezetek Központi Szövels.;gé- kiz:írla ,zak,zrrnzetiinket a súi\·et 
hez (a továbbiakban rö,·iden FSZKSZ). ségbőL 

El11;011dotta,_ h_ogy a tengeri ki l<öt�I: _ Láttuk - folvlatta Oksanen elv-
!'.1.tm�as�in lm•'.i a . .. _:'Zaks7,er�czeh1_1, társ �. hogv az ·imperia l isták kiszol,e?; i,s�h a t�, 1-_ldkolnk, a gepl:?"s,_- l(á l<ji nemesnk a szállítási dolgozók sza , l itas és rokonagazatok dolgozni[ is irontpi t akarják megbontani. hanem 

A FSzl(Sz k,zdeményezésére és a meg akarji,k bénítani országunk egész 
�urzsoa vál la lko1.ók tAmogatasárnl szaksz�ryezeti mozgalmát 

Ötven szerve'zet kizárása 
május elseje megünneplése miatt 

- Nyugodtan elmondhatom - hang-
, 

és a békéért folytatott harcunkat. 
súlyoz la Ok<ancn elvtárs -, hogy an- · 2.akszer,·ezetünk tagja a Béke Hívei 
nak ellenére, hog)' szakszervezetünk a finnors1.ági Szervezetének és szak ·zer
finn Szaktan,k,on ki, ül  áll, to, i,bbra ,·ezelünk fölilkára, Szuutári elvtars 
is füink és működünk A munkások r.;si.1,etl a párizsi konferencián, s egr
rokonszenvél tilvezziik Szakszerveze- ben a finnországi szervezet vezetőségi 
tiini< e pillan:ilban 6100 tagot számlál tagja. \iagy gonddal őrködünk a lel
és 136 a apszenezele ,an. világo·íló és nevelő munkán. Saját 

februá e 19-én íllakult meg a két, a ?"kl(ntentádós filmjeink vannak és 
FSZl(SZ-ból kizárt szak-zcn ezet: a tOl}otratunk. 
száll íhi111unkások. ,·a:amint az erdő- - A harc - fejezte be végül beszá
munkasok és usztatók szövetségé11ek molcíját Oksanen elvtárs - nag)on 
egys�gbizotlsí,ga A jelen pillanatban nehéz, de tudjuk, hogy minden erőnket 
ez rnlt a legjobb múdja annak, hogy meg kell feszíteniink, hogy egységet 
munkánkat megerösitsiik és tagjaink érjünk el a mozgalomban és megvál
számát emeljük !ozta�suk a jelenlegi, a munká,érde-

J\ lberl OkNnen elvtárs ezután rész. kek ellen irányuló politikát. A kapílalis
letcsen folytatta azoknak a sztrájkok- lák é,, a jobboldali szociáldemokrata 
nak és polilikai harcoknak kimenele'.él ügynökök ellen folyó harcban mi, szál
é5 crsz[tgos hatását. amelyet ők indi- l ítómunkások mindent megteszünk. 
to tak cl, Kiemelte beszámolójában, Ugyanakkor_ nem feledkezünk meg ar
hogy a tömegek nyomása kö,·elkezté- �ol a harcr?I . sem, am1;lyel a nemzeti 
ben a sárga ,zakszer,e1.elek ,·ezetöi és es nemzetkoz1 szakadarok ellen kell 
a munkásániló kormánv is kénvtel�n folv!atnunk a Szakszervezeti Világszö
vo!I eli :,mcrni, hogy a munkásság élet- vetségi _ _  a . n_�mzeti �r?lelá:s�o;i_daritás 
színvonala az u!óbbi években erősen megeros,teseert, a vilag bekeJcert. 
c�ökkent. Hangsúlyozta Oksane11 elv- Albei;t O.ksune_n ';lvtárs�oz ezután a 
lár�. hogv a do!gozók felemeléséérl d?lgo�o.� tohb_ kerdest mteztek, amelyre 
'll ind�n c·szközzel harcolni fognak és k1menloen , a laszolt. 
mt'g f(•l reér.thel€tlenebbül le fogják Albert Oksanen elvtárs június 6-án, 

Megmutattah a foguk íelt1:1ét akkor. 11ek StockltfJlmban. hog) a finn szál- l�p(ewi a do:gozók _elölt azt_ az al_jas a legjobb benyomásokkal eltelve, re
amikor a f'inn Szaldanáes köz�I 50 

1 
iílómunkás szö, dst!!" megbontása első- JUlt'kOt, �me_lyet a )0b?oldal ! szocia_l- pülögépen tért vissza hazájába és eJ 

helyi szakszer.ezeti központi szerveze- rendú feladata kell, hogy legyen a demokratak es a kapital ista val!alkozok íugja odah2za mondani, hogy a hatal
tet zárt ki azérl, mert ünnepelni meré- ,,törvényes szakszervezetek" híveinek. folytatnak mas Szovjetunió baráti segítsége révén 
szeliék május 1 -ét é:. mert cselekvően 

I 

Ez é, jún111 2 1 -én úl össze az - Harcolunk a háborús uszítók ellen a testn•ri magyar nép miképpen épi
részl\etlek a munkabérek emelés6! FSzKSz elnöksége szakszervezetünk 

I 
is - folytatta -, azt akariuk, hogi tette újjá a fasiszta dúlás után hazá

cé!zó mozga!omban. Fagerholm, volt kizárása iigiében, miután kizár�sunkat országunk tartós békében lej lődiön Jál és hogy egy boldog nép a szocializ
szociáldemokrata miniszterel nök ld is megíellebbezttik. b;ir etliíl az ü léstől A „Szál l ít6munkás" című lapunkhan mus építésének nagy művé! elkezdve, 
jelentette a burzsoá sajtó képviselői- pozitív cre,lmfnyt nem ,·árunk íl land,)an fol ) talJuk felvilág-osílásunl;at azt diadalmasan fogja befejezni. 

Test,·éri iid,·özlet a Demokra tikus Iijí,sági Viliígszö,·etségnel'"" a tartós békéért, 

a népek iüggetlenségééri és szab adsá�áért ••�•·�oló bá tor i fjúságnak a:E egész ,·ilágon ! 
( 



Hatalmas lelkesedéssel, 

K O Z L E K E D � S  

� 

a le/ajánlások túlte/jesítésével készül üzemeink ifjúsága 
a Dolgozó Ifjúság Szövetsége Kongresszusára 

A Dolgozó Ifjúság Szövetségének 
egyik föfeladata, legdicsóob feladata 
le�z, hogy íiatal utánpótlást neveljen 
a magyar nép, a magyar i!jú;;ág nagy 
pártja számára. Fontos tehát. hogy 
minden párttag, a fiatalok széles tö
megei tisztán, világosan lássanak eb
ben a kérdésben. 

Sokan ninesenek tisztában azzal, 
bogy miért lehet az ifjú.sági szövetség 

a Párt tartaléka. Ez a meghatározás 
nem véletlenül kapc-solódik elsősorban 
az ifjúsági szövetséghez. A Párt tar
talékának szerepét betölteni - az if. 
júsági szövelség tevékeny�gének l� 
nyegéhez tartozik. Ez_ természetes is: 
hisz.en a tagjai fiatalok és ahogy min
denütt a fiatalok lépnek felnőve az 
idősebbek helvére - a Pártban is ez 
az utánpótlás· termé&zetes útja, legál
talánosabi> formája. 

A Dolgozó Ifjúság Szövetsége 
- a Párt tartaléka 

Az ffíúság azért is fő'lartaléka a 
Pártnak, mert mint ahogy Sztálin elv
társ mondja, fiatalsága miatt, új vi
szonyok között nevelkedve „Mentes 
minden. régi tehertől s könnyebben te
szi magáévá a lenini eszméket, mint 
bárki más". 

Sztálin. elvtárs részletesen elemzi az 
ifjú káderek tulajdonságát. Kimutatja, 
hogy bár tapasztaltságuk, tanultságuk 
az idősebbek mögött van, számos té
nyező szól amellett, hogy ös�zekap
csolva a régi és új kádereket, meré
szen támaszkodjunk a f iatalokra: az  
ifjú káderek túlnyomó többs<'gben 
vannak, fiatalok, nem fenyegeti őket a 
veszély, hogy korán kidőlnek a sor
ból, bőségesen megvan bennük az új 
iránti érzék, fej lődnek, tudásuk roha
mosan nő. 

Amikor végigjártuk üzemeinket és 
gyönyörködtünk az UJUsag lelkes 
munkájában, több helyen észrevettük, 
hogy sok ifjúmunkás 11em látja a Párt 
ijjúsági szervezetének létrehozása és 
Pártunk legalapuetőbb feladatai között 
az ös.szefüggést. Pártunk elsősorban a 
béke l1arcos megvédésére, a szociaiiz• 
mus felépítésére összpontosítja eröil 
és hogy a nagy fel.adatok végrehajtásá
ban mégjobban vezesse a magyar dol
gozó nép harcát, a tömegekkel való 
kapcsolatának további megerósítést>n 
dolgozik. Az új iijúsági szervezet meg
teremtése, mely a magyar d<:)!gozó és 
ta•nulóifjúság százezres tömegeit fogJa 
a Párt befolyása alá vonni - ezekre 
a feladatokra mozgósítja a fíatalokaL 

Ahhoz, hogy az új ifjúsági szövet
ség a Párt tartaléka lehessen, az szük
séges, hogy 8 Párt iijúsiígi szervezete 
legyen. 

Ahhoz, hogy a pártszervezetek rend
szeresen új és új felnövekvő iíalal 
erőket vonhassanak be a munkába, 
hogy kiválogalhassák a párllagságr1 
érdemes legjobb fiatalokat, ahhoz is
merni kell őket, elsősorban munkáju
kon keresztül. Hogy kellő számban 
találjanak ilyen fiatalokat és föleg. 
hogy ezek politikailag elég íejlettek 
legyenek, ehhez az szükséges, hogy a 
pártszervezetek irányítsák a még pár
tonkívüli fiatalok nevelését is. Ei:L va. 
ló:,,ítja meg az új i fjúsági szervezet. 
Rajta keresztül megismerik a párt
szervezelek a fiatalokat, irányítani 

tudják az Hjúsági szervezet nevelő 
munkáját. 

Az ifjúsági &övetség a Párt tarta
léka és ugyanakkor a Párt segítője. 
Vajjon lehet-e harc nélkül a Pári tar-
talékává az ifjúság? A Párt segítőjé
nek lenni az ifjúsági &zövetség szá• 
mára azt jelenti. hogy hűségesen, ki
tartóan, akadályt nem i&rnerve kell 
síkraszállni a Párt által kitűzött fel
adatok végrehajtásáért. Az ifjúsági 
szövetség azért lehet tartaléka a Párt. 
nak, mert segítője is. Csakis úgy lehet 
tarta lék, ha bevonja a dolgozók és 
tanuló fiatalok legszélesebb tömeueit a 
Párt harcába, ha mozgósítja őket a 
Párt előtt álló feladatok végrehajtásá
nak segítésére. Vajjon, hogyan is le
hetne máskép kommunistává válni, 
mint a Párt által vezetett nagyszerű 
harcok tüzében. 

· 

Nem szabad elfelejteni, hogy az if
júsági szövetség Jegdöntóöb feiadata 
a,z: iijúság szocialista szellemű neve
lése, mert csak sz ívós, rendszere.s ne
velés képes az ifji'.,ságot a Pár! hű se
gítőjévé és tartalékává formálni. 

A szocialista _építésben való részvé
tel az építés első soraiba,n· ez az if· 
júság kommunista nevelésé�ek legfőbb 
\'onása, Lenin szerinl 

A Dolgozó Ifjúság Szövetsége úgy 
ÍO�j� nevel_ni a magy?ir i fjúságot, hogy 
sziveben kiolthata tlan szeretet éljen a 
Szovjetunió és Sztálin elvtárs iránt. 

A felszabadult magyar ifjúság sza
badon kö,etheli a Komszomol pad.í
ját, szábadon ismerkedhet, barátkozhat 
a szabadságot hozó szovjet <néppel, if
júsággal - tanulhat tőle. 

Hatalmas, harcos Pártunk iránti oda
adó hűség szellemében fogja nevelni 
az ifjú�ágot a Dolgozó l fjús:ig Szövet
sége. Boldog és büszke lehet a ma
gyar iijúság: mert olyan példaképe 
van, mint Rákosi Mátyás elvtárs! Az 
az ifjú, aki öt követi, az  ö nagyszerű 
harcos éleléböl merít erőt, az a leg• 
jobb magyar tanítómestertöl tanulva 
lesz kommuni tává. 

A nemzetközi és a magyar munkás
mozgalom büszke hagyományaiból. a 
komszomolisták példájából, az új szer
vezet dicső elődjének, az illegális 
Kommunista I fjúmunkás Szövetség 
harcaiból, mártírjainak életéből - a 

Maldrik Györqy léqvezetékszerel6 Ifjúmunkás biztos, qyors mozdulattak kezeli a 
szerszámot. Munkáját fiatalos lendüfettel véqzi. Atlagos havi teljesítménye 1 75 
százalék. A konqresszusra fel.ajánlotta. hoqy kiszabáson felül két kocsi léq• 
vezet6két szereli fel. - FelaJánlásommal a béketábort ktv-ánom erósíteni és eqy
b.., meqmutatni azt - mondotta Maldrik Györqy -. hoqy mi .  vaslttas ifik is 
meqértettilk, hOQY milyen fontos �ela.dat hárul ránk a szocializmus építésében. 

Méltó követője akarok lenni � hós lenini Komszomol ifjúsáqának. 

legjobb forrásokból tanulhatja meg a 
magyar ifjúság, mi a kommunista ma
gatartás. Megtanulhatja, hogyan kell 
megalkuvás nélkül, erős akarattal küz. 
deni -világos, tiszta céljainkért, hogyan 
kell leküzdeni a nehézségeket. Ha a 
magyar üjú.ság megszerzi ezeket a 
kommunista Lulajdonságokat, akkor 
ezerszámra tud kitűnő harcosokat, ká
dereket adn.i a Pártnak. 

A szabad Magyarországon a ma
gyar ifjúság szabadon tanulhatja a 
marxizmus-leninizmust. A magyar if
júság ídeológiai képzettségének eme
lése óriási fejlődési lehetőséget nytt 
meg számára. 

öntudatban, politikai színvonalban, 
ideológiai képzefüégben, kommunisfa 
magatartásban iejleszteni a magyar 
ifjúságot ez a Dolgozó I fjúság 
Szövetségének hívatása, hogy I Párt 
tartaléká\-á lehessen. 

Versenyszerzódést lrnak alá az ötéves terv első évének hat:!irldó előtti tel)esl
tésére az Északi Fómühely ifjúmunkásal. Az öntudatos ifjúsáq nem kampány
szerű, hanem hosszúlejáratú szerz6dést köt, hoqy tettekkel bizonyítsa be, ho(ly 

munkában is példaképe a h6s lenini Komszomol. 

A siker döntő bi�ositéka az, hogy a 

Párt irányítja, vezeti a Dolgozó I fjú-
, 

munkáját, szocia lista szellemű neve16-
ság Szövetségét. A Központi Vezető- tevékenységét - akkor biztosítjuk  a 
ség levele szellemében segítsék a fiatal utánpótlást a Párt egés-ze és 
párlszerve�tek az ifjú.sági szövetség minden egyes pártszervezet számára. 

A fiata /ok a hős lenini-sztálini 
Komszomol példáját követik 

Ifjúságunk emlékezetében élénken él 
a mull év nyarán, a Világifjúsági Ta
lálkozón tett fogadalma: példaképünk 
a hős lenini Komszomol. Most va lóra 
válik az iijúság fogadalma, mert Her
vezetileg hasonlóan a Komszomolhoz 
építik fe l az új ifjúsági szen·ezetet, 
ahová tartozni minden fiatal számára 
kitüntetést jelent. 

üzemeink ifJúság.-i a termelés terü
letén mutatla meg, hogy szívügye a 
DISZ megalakítása. Záhony állomáson 
például az idooebbek elősegítették, 
hogy az ifjúság a termelés rohamcsa
patává váljon. Pokol Gyula átrakó
brigádja vállalta ugyanitt, hogy 

a május l -re elért 250 százalékos 
teljesítmé-nyét az egységesítő soo-

gresszusra 300 százalékra emeli. 

dául észre, hogy az i f júságot nem lát
ják el if i-sajtóval, vagy ha elő is fi
zettek rá egynéhányan, napokig a 
portán hevernek kézbesítés nélkül. Ha
sonlóan ellaposodott a mozgalom a 
Székesfehérvári Járműjavító NV-nél. 

Ezzel szemben a Dunakeszi Jármü
jaYitó V ifJtimtinkásai, amint arról 
vezércikkünkben is megemlékeztünk, 
egyike azoknak az üzemeínknek, ahol 
az ifjúság jó munkát végez. A duna
keszi i f ik - amint arról Brandt Jenő 
párttíkár eh társ oüszkén emlékezett 
meg mindinkább öntudatosabbak 
lesznek, ami meglátszik eredményeik-
11él. Brandt elvtárs példának hozott íel 
több ifjúmunkás!, aki az üzem szíik 
kere;ztmet;zelét látva, az alváz-res.ior
tért, otthagyták a könnyebb mu,ikát 
je!t_nlö szekrénylakatos reszortot. Ifj. 
Sza,•ai István. Béres Béla, Szmól,1 
Uszló és még többen nehéz fizikai 

munkát váUaltak, hogy az üzem temie
lék.enységét elősegítsék. 

Az lstvántelki Járműjavító NV fia
taljai is kitűnő termelése eredmények
kel készülnek az egységesítő kon
gresszusra. Az ifjúsági küldöttválasztó 
nagygyűlés napján például Somogyi 
József 1 200, Sárik Lajos 800, Szalkári 
Vilmos 622. ifj. PászJor András 300, 
Bottyán János és Gula István 25(1 
százalékos termelési eredménnyel . ün
nepelték a Párthoz tartozó ifjúsági 
szervezet első nagyjelentőségü lépését. 
Ugyanezen a napon 

az ifjúmunkások 65 százalékán41 
emelkedett a termelési szint átla-

gos teljesítményi százaléka. 
Ha a júni us 3-i helyzetet nézz.ük, ak
kor azt látjuk, hogy a kongresszusig 
közel egymi l l iós kiteljesitéssel s�ámol
hatunk a járműjavítók és egyéb üze
mek iijúsága állal tett felajánlásoknál. 

Ezt azóta már ki is lelJesítette és 
Újabb felajánlást tett 350 száza lékra 
Pokol Giula ifjúmunkás ezenki\"iil 
megszervezelt kél ifi-brigádot és vál-
lalta . hogy példaadó munkújá\ a l. jó Kimagasló if1"úmu nkás te/1"esítmények politika; fel\:ilágo ·ít.ással az összes 
ifiket beszervezi a munka,ersenybe. Közlünk olvasóinkkal nehány kima-

A máté.<;zalka i  ifiknél Román. Mihaly gasló ifi-teljesítményt. 
A Szolnoki Járműjavító NV 

ifibrigádja vállalta, hogy 150 százalé
kos átlagos teljesilményüket 1 60 szá
zalékra növeli és az ötéves terv első ifjúmu,nká.sai közül Farkas János vt1-évének rájuk e.só kiszabását november famoshegyeszlö felajánlotta, hogy ez-
15-re beíejezik, évi tervét október l - re befejezi, jelen-

A Debreceni Járműjavító l\V ifjúsá- leg augusztus 20-nál taiil Rideg And
gánál szembetűnő, hogy jobban szer- rás villamoshegesztő felajánlotta. hogy 
vezi a versenyt, mint azelőtt, egymá�- farkashoz hasonlóan, oktober l -re be
után alakulnak ifjúmunkás brigádok és , fejezi ezévi tervét, valamint Balatom 

az  ifik nagyrésze már teljesítette, j Dániel _villamo;;hegesztö brigádja -
sőt túlteljesítette fela iánlásait, úgy- 1 mi ndketten már szeptember ,ég�n tar. 
hogy lendületes munkájuk mao-á- 1 lanak. Boda Lá zió tanonc brigádja 
val ragadja az idősebb dolgozókat 1 ' állalta az egységesítő kongresszusra, 

is. 1 hogy egy � 1;1�nkaórát_ igénylő_ e_sz-
Az északi Jármüja.ító l\V ifjúmnnká. �e-r_gapa1 foja".1t,ast elv_egez. Jumus 
sainak egyik csoportja a felajánlásuk '-'•en mar 300 orat telJes,tett. 
kiegéstítéseként munkaidő után par- A Szombathelyi Járműjavító NV 

kí,ozzák a főműhely több elhanyagolt 
területét. Hasonló a helvzet az ls !Yán
telki Jármüjavító NV-nél is. 

A népnevelők jó munkája 

A Párt és az üzemszervezet támo
gatja az ifjúságot, de igen nagv je
len!iisége rnn az if i  nép ne, e:iik mun- , 
ká;ánal·, akik hatalmas íelYi lág-osíló 1 
munkát végeznek. A ielajánlásulrnt át
beszélik az ii ikkel és megmagyarúz
zák, hogy mi a jelentősége a munká
jának. l fjú gárdákat alakítanak a po
lr!ikai nevelőmunka fokozására. 

Hibául kell felróni azonban, hogv 
még mindig találkozunk az ifjúság 
lendületét gátló fékkel. Ezek közé tar
tozik nem utolsó sorban az, hogy 

sok helyen maguk a szakszervezeti 
funkcionáriusok mereven kezelik 

az Ifjúság kérdését. 

műhelyeiben Kovács Jenö esztergályos 
1 38-ról 1 50-re. Németh Gyula villa
moshegesz,ő 203-ról 24 1 -re Horoáth 
Józsei mozdonyl�kalos brigá'dja 130-ról 
! '-'S-ra, Boros Zo!lán alváz:akatos 1 15-
röi 132-re és végül Lázár Uszló moz-

donylakatos 120 százalékról 137 szá,n. 
lékra teljesítette felajánlását. 

A Székesfehérvári Jánnüjavító NY 
ifjúmunkásai közü] Lenes� Ján0s. ffi 
hegesztő 149-ről 164-re, Lencsés József 
mozdonylakatos 1 22-rő! 1 28-ra, Bát.i 
Elek esztergályos brigádja 1 28-ról 
136-ra, Hidvégi Ferenc mozdonylakatos 
brigádja pedig 200-ról 209--re teljesí-
tette ki felajánlását. 

A úYSEV Soproni Milhelyébeu 

71 ifjúmunkás 167.045 forint értékű 
felajánlást tett, amelyet ugyancsak túl
teljesíletlek. 

A Felépítmény; és Vasanyagjavitó 

üzemében is jelent6s öoozegű ifi-lel
ajánlás történt, amelyet az idősebb 
dolgozók saját felajánlásaikkal i6 tá
mogattak. Fela.l.?nlásuk forint értékben 
meghaladja a 300.000 forintot. 

Üzemeink ifjúmunkásai még a hát
ra lévő időben is fokozzák a termelést 
és a termelékenység javításával ké
szülnek az egyesülé;re, a nagy jel; n
tőségű kongresszu.sra. 

Nem veszik észre a hiányosságokat és 
megelégednek annyival, hogy ludomá- 1 
sul veszik az iijúság munkafelajánlá
sát. A Miskolci Jármííjadtó NV üze
mében az ifjúsági élet teljesen ellapo
sodott. Hagyták, hogv hosszú időn ke
resztül állandóan cserélödjenek az ifi
vezetők. Nem ismerték fel a vesz.;lvt. 
hogy az ifjúságot könnyen a reakéVi 
befolyása alá hajtják merevségükkel. 
Elhanyagolták az ifi-kádereket és 

így Miskolcon az ifjúsági mozga
tom pusztán tanoncmozgalom lett. 

Hosszú id6n keresztül nem vellék pél-

A Dt.make�zi Főmí!_hely néhány Ontudatos itjúmunkása anként Je-Jentkezett arra 
hogy a m��el� szuk keresztmetszetét jelenb5 alvázlakatos munkát el6relendítsék' 
A nehé� f1z1k�1 munkát Jelentő alvázszerelésen nem könnya százszázalékon feiaf 
dolgozni. Képunk!ln a „Lendvai Lajos"-brlqád három dolgozóját látjuk: ifj. Szávai 
István, Beres Bela és Szmóla László ifJúmunkásokat, akik Jó példát mutattak 

felni5tt társaiknak is. 

, , 

Eljen forradalmi ifjúsági szövetségünk tanítómestere, 
a magyar dolgozó ifjúság legjobb barátja, a mi drága Rákosi Mátyásunk ! 
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Deqobits Marqit, a Dunakeszi Főmühety békeb1zottságának titkára rövid mcq� 
beszélést tart az egyik _ osztály békebizottsáqi munka}ársaival. ,.Ma Bék�szerda! 
Dolqoz,�unk Jobban, erösebb munkafegyelemmel, minőseQ javításával a btkén-

kért - ezt irták fel a munkások eqy vaslemezre a Béke-szerda reqqelén. 

A Dunakeszi Főműhely „Békeszerdái" f ellenditik 
a termelést és hozzájárulnak 
a béke harcos megvédéséhez 

ETiátogattunk a Dunakeszi Jármű
javító NV üzemébe, hogy megnéz
zük, hogy dolgozik ,a, békebizotL 
ság, mIBJént készülnek a dolgozók a 
béke harcos megvédésére. 

Kirchmer Tóbiást, ,a Kossuth-'dí
jas asztalost, ,a békebizottság' vezetö
jét kerestük, de távol volt az üzem· 
től. Brandt Jenő elvtárs párttitkár
ral, Schneider Pál el.vtárs, DB-tit
kárral és Kalló Imre elvtárs válla· 
latvezetővel besz,élgettünk ho=a
ean, mielőtt kimentünk a műhe.. 
iyekbe. 

Ebből a beszélgetésből megtudtuk, 
hogy a békebizottság működik, so
kat :foglalkoznak a dolgozókkal és 
el lehet mondani, hogy ,a jó felvilá
gO!>'l'ltó munka révén a békeíveket 
egyetlen ember kivételével, minden 
dolgom Ie:mtesen aláirt,a. 

llllffl lstr.ín nem írja alá a fre1mívet 
Ez a kivétel: Imecs István kárpi

tos volt, összeférhetetlen természetű 
munkás, aki a felszabadulás óta 
mérgezte a légkört. A dolgozókat 
nagyon felháborította Imecs visel
ikedése, hogy a háborús uszítók mel. 
lett állt ki a békeív aláírásának 
megtagadásával holott előz6leg még 
azt is elnézték neki, hogy ivott és 
zug'olódott a norma- és a darabbé· 
=és ellen. 

Imecsről egyébként megtudtuk, 
hogy Vácon lakik és teljesen a reak
ciós főpapság hatása alá került. Az 
imperialisták ügynökét a dolgozók 
eltávolították az üzemből, 

A békebizottság fele párttag, fele 
pártonkívüli és vezetői a tömeg
i2Jervezetből kerüln-e:k ki. 

A békebizottság jó munkáját bi
zonyítjia, hogy• Várnai Károly ter
melési :felelős elvtárs javaslatára 
,,Békeszerdák,at" létesítettek. Az 
első ily� békeszerdát )UlliUS 
7--én tartották a dunakeszi dolgozók
Ezen a napon jobb és több munká
val h!arcoltak a derék dun-akesziek 
a bék.ééz-t s mint azt hangsúlyozták, 
munkával mutatták meg ragaszko
dásukat Pártunkhoz, a béke őréhez, 
a hatalmas Szovjetunióhoz. 

A Unka-reszort tagjainak felajánlása 
a „Békeszerdán" 

Az első „Békeszerdán'' a Tinka
reszort tagjai felajánlást juttattak 
el az üzemi bizottsághoz. Ebben a 
kövefl',cezőket írják ,a dolgozók: 

,.A béke érdekében az első „Béke. 
szerdán" az épit'őasztalosok Tinka
,-eszort tagjai pártkülönbség nél
kül ellwtározzuk, hogy felszámol
juk a versenymozgaknn kampány
szerűségét, mert tudatában vagyunk 
annak, hogy a szocializmust építő 
népi demokráciákban a verseny 
nem kampány, hanem a termelés
nek, a termelékenységnek, az élet• 
színvonal emelésének a szocializmus 
épitésének kommunista módszere. 

Athat'va a béke han-cos szereteté
től, a mai nap011, felajánljuk, hogy 
az önköltséget úgy csökkentjük, 
hogy a műhelyben szétszórt hulla. 
dékanyagot ősszegyüjtjük, ezáltal 
az 51.424 és az 51-642-es számú 
kocsihoz burkolatdeszká.t nem véte
lezünk, hanem összészedett anyag
ból készítjük el. [gy kocsinként 30 
rtarab 500X110X15-ös burkolatdesz• 
kát takarítunk ,neg.''' 

Az első „Békeszerda"-felajánlást 
Timka Györ.gy, Csapó János, Ko
vács Ir.tván, ifj. Gesztesi József, 
Ferk Ferenc, Lapos József, Erde-t 
Lajos, Dézsi Gyula, Sztruhár Fe. 
renc Debreceni György, Szofcsán 
István, Brezula Mili::lós, Sipos Já· 
nos, Sárvári Gyula, Stukovszki Ká
roly és Sáradi János írták ,alá. 

A helybeli katolikus pap is tagja 
a Békebuollságnak 

Brandt párttitkár elvtárs elmon· 
dotta hogy minden eredményessége 
mellett még vannak hiányosságai 
is a békebizott,ságnak. Egy-két tagja 
kicsit kényeltn�. amit neveléssel, 
öntudatuk fokozáFával küzdenek le. 

örömmel ujságolta Braft.dr elv
társ, hogy a békebizottságna'k két 
pap tagja van: Delia János kato
likus és Tóth János református lel· 
készek. Delia János maga is agitál 
a béke mellett és 

a templomi szószéken kérte a ka• 
tolikus hívőket, hogy írják alá 

mindannyian a békefvet. 
Persze a klerikális reakció is dol
gozik. s elsősorban olyan dolgo. 
zókra veU ki hálóját, akiket vala
milyen vélt s:érel.em ért. !gy jár
tunk - mesélik a dolgozók -
Horváth István mázolóval is, aki 
kommunista létére ma templomba 
jár, holott azelőtt eszébe sem jutott. 
Horváth azóta ilyen „vallásos", 
mióta megtudta, hogy nem lesz be
lőle művezető és lecserélték-

MeS"látogattuk. az üzemben Mada
rasi Lipótné!, a békebizottság tag, 
ját, aki sztahánovista fúrós és je· 
lenleg is 219 százalékot teljesít. 
Madara.siné elmondotta, hogy a béke
bizottság tagjai ösSzeültek ebédidő 
alatt és megbeszélték a béke harci 
kérdéseit, magukévá tették és egy
hangúan elfogadták. 

Beszélgettünk Degobits Margittal, 
a békebizottság titkárával és Er
délyi Julianna munkaérdemrendes 
sztahánovista fúrósn6vel. 

Elmondották, hogy a „Békeszerda'' 
annyit jelent, hogy minden hét szer
dáján az üzem a termelés vonalán 
bizonyítja be, hogy a Dunakeszi 
Főműhely a béke biztos bázisa. A 
dolgozók nagy lelkesedéssel vették 
tudomásul és ezen a napon nemcsak 
a termelékenységet emelik, hanem 
úgy takarékoskodnak az anyaggal, 
hogy minden részét felhasznál
hassák. 

- Ami.kor a munkafegyelmet 
ezen a napon megszigorítjuk -
mondotta Degobits elvtársnő -, 
eszünkbe jutnak a hős francia vas· 
ubasok, a ki.kötőmunkások, akik 
megtagadják a háborús uszítók 
fegyverszállítmányainak kjrakását. 

Erdélyi Julianna ismertette a 
,.Békeszerda'' szervezését és ki
emelte, hogy ezek a n<apok szerve
sen kapcsolódnak az igazgatósági 
alap versenyéhez azzal a különb· 
ségge, hogy a nyertes műhely nem 
pénzjutalmat kap, hanem a béke 
legfőbb őrének, Sztálin elvtársnak 
plakettjeit és mellszobrait. 

A Dunakeszi Főműhely dolgozói 
öntevékenyen kezdeményezve, így 
fokozzák erőiket a b{!ke védehné· 
ben a szocüalizmusért . • •  

A NYlJGDÍJAS 

lUCJN.KA V ÁLLALÓK 
kérdésével a közelmultban foglal
koztunk a KOZLEI<EDES hasáb
jain. Ennek ellenére nyur,díjasa ink 
sok tekintetben mulaszt,ásókat kö
vetnek el. 

Ezúton ismételten felhívjuk nyug
díjasaink figyelmét, hogyha bárhol 
munkát vál la lnak, vagy ha ez a 
munkaalkalom megszűnik, i l letve 
ál lásban marad, de keresetében á l l  
be  változás, ezt a körülményt a 
Központi Számfejtő Hivatalnak je
lentse be. A jelentésben nyilvántar
tási betűjét és számát is közölje, 
hogy az elintézést meggyorsits�k. 

Ezt a változási jelentést nagyon 
sok nyugdíjas vasutas eimulaszlja 
és csak akkor fordulnak segftségé.rt 
szakszervezetünkhöz, amikor a tör
vény, vagy a törvényes rendek!ek 
értelmében, az elkövetett mulas1,tás
ból származó káron segíteni nem 
tudunk. 

Nyomatékosan felhívjuk a MAV 
BBI a lapszabályának azon rendel
kezésére, hogy minden nyugdíjas, 
aki munkát vállalt és ezt szabály
szerűen bejelentette, a MAY R RI
vel minden viszonya megszakad. 
!gy a félszázados, önkéntesen mea
aján lott kórházi hozzájárulás lev�
nását is megszüntetik. 

Amennyi ben a nyugdíjas vasutas 
munkaviszonya megszűnik, eil 
azonnal, de legkésőbb 14 napon 
bel ü l  a BBI hivatalának saját ér
dekében jelentse, hogy m indazokat 
a kedvezményeket újból vissz;i
kapja, amely fogla lkoztatottsága 
idején szünetelt. 

Ha a bejelentési kötelezettségnek 
a nyugdíjasok 14 napon belü l  nem 
tesznek eleget, abban az esetbPn 
csak a későbbi bejelentéstől számí
tott három hónapon belü l  részesül 
het családjával együtt szolgáltatá
sokban. 

Ezt, a nagyfontosságú bejelen
tést egyébként tanácsos másocllat
ta l írni és az eredetijét ajánlott le
vélben, esetleg a szakszervezeti he
lyi csoport útján iktatószámmal el
látva küldeni be a MAY BB!-hez. 

Miért késik a 3 1 9-es 

Az alábbiakban közöljük Bö
decs Józsefnek, az Eszaki Járó
műj avító NV lakatosának hoz
zánk intézett levelét abból a cél
ból ,  hogy a szakszolgálat néz
zen utána, miként lehetne azon 
segíteni ,  hogy a munkásokat 
szál lító vonatok ne érkezzenek 
késéssel rendeltetési á l lomá
sukra. Nyi lvánvaló, hogy Bödecs 
elvtárs nem egyetlen dolgozó a 
kora reggel érkező salgótarjáni  
vonaton. A vonatkésés h ata lmas 
károkat okoz tehát nemzetgazda
ságunknak, amelyet ajánlatos a 
köz érdekében megszüntetni .  

Bödecs József levele így hang
zik: 

„Tisztelt Szerkesztőség! Egy 
kéréssel fordulok az Elvtársak
hoz. Reggel Salgótarján felől 
jövő 319-es számú személyvo
nat, melynek rendes érkezése 
Budapestre 5.20 óra, - minden 
reggel 50-55-60 perc késéssel 
érkezik a Keleti-pályaudvarra. 

Ez nem is volna baj, de mi 
dolgozók, 6 óra helyett fél 7 
órakor jelenünk meg a munka
helyünkön és így elkésésnek ve
szik. A nagyobbik baj azonban 
nem a nyilvántartásban van, ha
nem abban, hogy 

a vonat késése miatt kárt 
szenved a tennelés, a szo• 
cializmus építése, a békéért 

indított harcunk. 

Azért tehát arra kérem a t. 
Szerkesztőséget, hogy tessék ki
vizsgálni a vonat mindennapos 
késését, és a panaszunkat szí
veskedjék közölni újságunkban. 
Szabadság! Bödecs József laka
tos, Eszaki Járműjavító NV". 

M-=-darasl Lipótnö elvt.írsnö fLlról., a bél<c::;h:ottság té!Qja 2í9 százalékot toljc::. 
- ScleJtmentes. Jó munl{tlval, tö!>btermeléssel vái=;iok •.tlsr:.z;:i, az impcrialist1knak • 
mondJa önérzetesen. majd hczzáteszi: msi már sok nótársam I.S.t!a ezt és rnir, 
szorosabbra zárjuk sora;nl<at é:; lépnek kör:-énk,  hoqy ré:iztveqyenek a Béb-:!· 

bizottság munkájában, a béke harCos megvédésében. 

Dolgozó népünk életében 
a legnemesebb hagyományt jelenti 

a tan�í,csrends�er 
Hazánkban éietre hívták a helyi 

tanácsokat, amellyel a dolgozó n<Íp ér
dekeinek megfelelő. egyetlen, népi jel
legíi és hagyományokkal rendell,ező 
állami igazgatást nyerünk: a tanács
rendszert. 

A tanácsrendszer megszületését az 
tette lehetővé és szükségessé, hogy a 
mai állam már a nép állama, köztársa
ságunk népköztársaság, ahol min
den a dolgozó nép érdekében történik 
és a magyar munkásosztály a dolgozó 
parasztsággal szövetségben, a Szov jel
unió támogatásával, nehéz harcok után 
győzött a régi renddel szemben, hata
lomra jutott és rálépett a szocializmus 
építésének útjára_ 

Mit jelent a tanácsrendszeir? Mirule
nekelőlt azt, hogy a város és falu 
dolgozói választott és a népnek fele
lős küldöttek útján fokozottan vesznek 
részt a halalom gyakorlásában. 

Mire irányul a dolgozó nép hatal
mának gyakorlása? Tennészetesen atTa, 
hogy megvédje a dolgozó nép szabad
ságát és hatalmát, hogy megvédje az 
imperial:stáktól az ország független
ségét, hogy harcoljon az ember ki
zsákmányolásának minden formája el
len, hogy megszervezze a társadalom 
erőit a srocializmus felépítésére. Es 
miután mindez a dolgozók közös érde
ke, világos, hogy a tanácSf'endszerben 
a munkásság és a dolgozó parasztság 
szoros szövetsége a munkásosztály ve
zetésével, még fokozottab�n élő való
sággá válik. 

A tanácsrendsrer nem ismeretlen 
fogalom nálunk. Történelmünk folya
mán az első világháb-0rú utolsó eszten
dejében ismertük meg a tanácsrend
szer első fonnáit. Néhány nagyüze
münkben már 1 918-ban megalahultak 
tak az első munkás- és katonatanácsok. 

Dolgozó népünk életében a legne
mesebb hagyományt jelenti a tanács
rendszer. Olyan hagyományról van itt 
szó, amely teljes erejében és a népet 
szolgáló hatalma teljes fényében még 
csak ezután bontakozik ki országunk
ban. Tanácsrendszeríink egyik legtöbb 
jellegzetessége az, hogy a törvény
hozó és végrehajtó halalom a nép ke
zében egyesül benne. 

Allamigazgatásunk a tanácsrendszer 
alapján a demokratikus centralizmus 

követelményei szerint mííködik. Leg
felsőbb szerve a Magyar Népköztár• 
saság Elnöki Tanácsa és miniszterta
nácsa, helyi szervei a megyei tanács, 
a járási tanács, a városi tanács, a 
községi tanács és a városi keriileti ta
nács. E tanácsok tagjait az illetékes 
terület oo!gozói négy évi időtartamra 
választják. Országunk területén első
nek június 15-én a buda!)Csti városi 
tanács és a megyei tanácsok alakul
naki meg a népfront jelölése alapján. 

A helyi tanács a maga m[íködési 
területén vezeti a gazdasági, t ársadal
mi és kulturális tevékenységet. 

Világos, hogy a tanácsoknak. mini 
új tömegszervezetelmek népi demo
kratikus jellegük van. A tömegek köz· 
vetlenül bekapcsolódnak az államügyek 
intézésébe. E gyesül a központi és 
helyi igazgatás. A' helyi államigazgatási 
szervek rendelkeznek a gazdasági irá
nyítás jogával is, eredményesebbé vá
l.ik a bürokrácia elleni harc. A tanács
rendszer a felelőtlenség lehetőségének 
megszüntetését is jelenti az es.rész vo
nalon. Minden tanácstag felelösséggcl 
tartozik választóinak és ugyanakkor a 
kormányzatnak is. Ezért a tanácstag
nak eleven kapcsolatot kell kiépítenie 
a dolgozó tömegek és az ügyintézés 
szervei között. 

A tanácsrendszer azt is jelenti. hogy 
fokozódik népünk egysége és még 
erősebb lesz az a kapcsolat, amely 
országunk dolgozóit nagy Pártunkhoz 
füzi. 

Nem kétséges, hogy a tanácsrend
szer az eddiginél nagyobb mértékben 
teszi képessé államunkat az előttünk 
álló nagy feladatok, s mindenek elölt 
az ötéves terv végrehajtására és a 
béke megvédésére. 

A l(ESZTH ELYI SZAl(SZERVEZETI 
VASUTAS ISl(OLA november 30-
január 14-én végzett hallgatói július 
1 -én, este 19 órakor a margitszigeti 
Kaszinó terraszán összejövetelt tarta
nak, melyre az érdekelt dolgozókat ez• 
úton meghív ja a rendezőség. 

A vasutas ildillőkben népes csopor tok alakulnak és szurkolnak minden 

sakkpartinál. 

Vesszenek az imperialista háborús gynjtogatók és iigynöl�eik: 

a klerikális �eakció, a kulákok, - békénk, alkotó munkánk, dolgozó népünk esküdt ellenségei I 

' 
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„Úgy dolgoztunk, liogy üzemünk minden dolgozója 
megértette a szakszervezeti beszámoló taggyűlések 

jelentőségét és céQát" 
A SZOT Elnö

. 
ksége április 13-án ha-

1 
sége jűnius 1 -i batározataü1ak végxe

láro1.alot hozott a szakszervezeti be- hajlására. 
sz,imoló taggyúlések rends.zeresitésé- Ezek a f<!'ladatok - a tervfegyelem 
röl- A hat,iro,at elrendeli, hogy min- meg,-zilárdítása, a munka<fegyeleru meg
den olyan üzemnél, hivatalnál, intéz- erösftése, a norma- és bl-rcsalók le
ménynél, stb-, ahol valamely szak- l"'pleúse és ,w.igorú megbüntetése, az 
szervezetnek alapszer,·ezete van, kél- e:1le ll'Ség1's elemek leleplezése é,s ellá
havonkéut rendszeresen meg kell tar- volitása -, cs31k akkor valósíthatók 
taní a. beszámoló taggyülésekel meg, lxt a szakszervezeti funkciouáriu-

Jtt is követjük a világ leghaladot- sok bevonják a szakszervezeti tagokat' 

blbb szakszervezetei. a szovjet a vezetési>!', kikérik véleményüket. 
CSlllk így válik lehetővé, hogy a szak-szakszervezetek példáját, amikor szervezeti ftinkciorn\riusok Ili> essenek 

besdmoló taggyüléseket rend- a p�rancsol,gatás hibájába, hogy p.írt-
szere�ítfml:. szenien fogadják. a dolgozók bírála

A szovjet szaks,ervezelek igazi demo
krati,zrnu,át mindenekelőli az jeUiero
zi. hogy a Szov jel unióban majdnem 
�--alamennyi munkása és tisztviselője 
tasja a szakszervezeteknek. 

Szakszervezeti demokráda 

- demokratikus centralizmus 

tát. 
A szakszf'nezelek szerveit és an-
11ak munkáját bálrttn a tiimegek 
elleniírzése alá kell helyezni és a 
vezetőknek jóindulattal kell fo
gadni az egyes szakszervezeti ta
gok részéről jövő kritikát, indit-

Yányokat 6s tanáesokaL 

munkában.. Ideje, hogy megértsük: u 
egyes szaks1Jervezeték munkájának 
e.·e<lménycss·égé'l nem a határozatok 
mennyisé-ge biztosítja, han-em a halá
rozulban hozott munka elvégzése , 
tehát a munka gyümölcse biztosítja. 

Sponner elvtárs büszkén beszél 
taggyül.;s előreba<ladott állapotáról. 

• 

- Tudiatában voltunk annak 
mon.dja -, hogy döntő jelentö.,;,égű 
fejl-&dé-sröl va,n szó a taggyüléSek 
rendszcrnsitésévcl, ezért minden erőt 
mozgó.s.ítottuo k és mozgósítunk �é
szen a taggy íí-lé,-ek napjáig, hogy min
den do!gozótársunk tib,ztában l"'gyen a ·ll 
naQy nap J'elentös-égével ég él ;,,n i'S Az t.szaki Járómü)avltó NV kazánkovács lf)ümunkásai lelkes munk4val k6'1%t i' 

0 ,- nek az eqyséqesitö konqresszusra. Több és Jobb munkávaf akarJtk b'lblzony · 
demokratikus jogai,va1. tani hoav méltók lesznek a Dolaozó lfl úsáQ Szövetsé<le taasáaára és '!rr:' a 

- Azz·d k-ezdtük. hogy összevont naavszerü feladat elvéazésére. amelvet Párb.ml<. Rákosi elvtárs N •flusáa 
üzemi bizottsági, műhelyti-tkári és ve- számára a szocializmus éoitésében kl lel!Ut. 
zető bizalmi é!rtekezletet tartottunk, egy felelös dolgozót, nki eU<enllrzi a bi- álbeuélés u;tán 11, bizalmmk leTI'lfék 
ahol megadtuk a s,:emponlok11I az elv- zalmiak munkáját, hel,ye.sebben a tu- 14-én a dol,gozókboz. 16--én összevo�l 
társaknak Gerő, Révai elvtársak refe- dalo5-itás előrehaladását. hlzalmi értekezletet tartauak is 1tl 
rátumaö,al és a Szaktanács határoza- Schuler elvtárs, míihelivbi"Zot1sági tit- már konkréten arról hesz szó, hogy mit 
tárni kapcsolalban. kár elmondja, hogy már 12-&n levitte \'isznek a taggyíiliés elé és kik ho-

Ezek az ellvtárSGk a hallolffikat és a műhelybe a be zám0ló taggyűlés �'Yan álinak a saját csoportjukkal 
Kint J·ártunk a. MAV Felépítményi• H 1

- k 
0

- k · • 1 á d ák L'- ,_. k. · · • ·' 1 •· b' J · k b aii·co •Jun- a. uro raliizmlh5 e,; a a szemponto ,a,t l>I t a ,,.,a,.,,,a · • szempon�Jiu1, ossz.,., v,.. a ,za mt a · _ N•dvon J'ól nsmerem üzemiín.khen és Vasanya„javitó NV üzemé en- I 1 · l l  
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Erről is szó ;,et t  a taggyűlések meg- orma rzmus e en a sza ·szervez;,h na · = ·1Je ode mJuu,;.u osz a·,y n t,v t .,. a ,za 11a • a va a""p a helyzetet _ folytatja Sclmler eiv-
szerveresével kapcsolatban. Beszélget-.--------------------------------------------------'I társ - és már most elmondhwtom: úgy 
tiink siwnner József elvtárssal, az d·oltiozlU'.llk, hogy üzemünk mmden dol-
üzemi bizottság tilk,trával,. 
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gozója megérlelte a szakszervezeti be-

- üzemünk dolgozói - mondja Z egyseges tag 1 1  örü �ji::t
ó 1"-ggyOMé:rek jelentC,,Ségét � 

- nagy várakozással tekiutenek a be· 
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ol

� �:!���t::�et 
el

:;un;áj:�:� megin U t vitá an a O gozó csat a ozta 
alapja a meggyőzés, nem a tuladm1-

k I k d h nisztrálás és a parancsolgatás. Azt is Sza os lstva'n  e vta' rs ez e me'nyeze' se' ez tudják munkásaink, hogy a hatalmas 
Szovjetuni6ba11 ezt a módszert köve
tik a szovjet szakszervezetek és en• 
nek köszönhetik. hogy napról-napra 
e�yre hatal roasab eredményeket érnek 
el. 

�!ost mi vesszflk át a s,;ót, néhány 
dolgozó körénk csoportosul: 

- A szakszervezetekben a demokra
tikns centr-.ilizmns jelenti valamennyi 
szakszervezeti szerv váluszthatósiigál 
alulról felfelé, a szervek \•álasztási kö
telezettségét a szakszervezetek tag
jaival szemben. Azt jelenti, hogy a 
s7akszervezetek önállóan döntsenek a 
szakszervezeti munka minden kérdésn 
frlett, hO!tl" a szaksz�n-e,eti hat:\ro,a
t«knt t tagok szótt1hhs��get fo!!ud
ják el, bo;iy az abóhhíokú szakszer
.-e1.eti szervek alá vannak rendehe a 
felsőbbek nck. 

Sehuler Jenó elvtárs, sz1ahánovistn 
villamoshcgeszló, a. ,.Szakma legjobb 
vil lamoshegesztöje" azt kérdeti tő
lünk, hogyan történik a. S10vjetunió
ban a taggyiíl(,sek szervezése, mi en
nek a jelentősége. 

Elmondjuk, hogy a Szovjetunióban 
a saakszervezeti beszámoló taggyűlé
.srn 

lf'liih·lz•gálják a tagok, hogyan 
d•1lgoznak az általnk válasdotl 

vezetők, 
h.-lyesen végezték-e el a rájuk bízo!L 
feladatot, teljesítették-e a kollektíva 
utasításait. A beszámoló taggyűlések 
tehát a munka harcos sereg�1eml,1jél 
jelentik, annak eredményei és hiá
nyosságai vizsg/ilstávn\. A taggytilér,ek 
részvevői alaposan megtárgyaltúk a 
�zakszervezet. tevékenys;'.-g minden 
részletét. 

- €:s mrl ruutalnak a tapasztalatok? 
- kérdez,ik egys,erre többen is. 

- A szovjet •za kszervezetek lapasz-
taJ>atai azt mutatják. hogy a beszámolú 
és az azt követő vi-ta hozzájárul a 
szakszervezetek l<'vékenység?nek fel
lenditéséh�z, a szakszervezeti bi.a:otlsú� 
milárd,ág:\hoz és a lÖm<egrkkel való 
kapcsolat ..-ösödéwhez. Figuelni a 
gutilé.el.-en. vnr,y a bes:úmo/ó/ron el
hang=oft minden birríló megjegyzésre 
é• kívánságra. s:akadallaml/ teljesi 
teni az trtnsitúsokat - ez a �zakszer
vezeti szen,ek legelsö kötelessége. 

Szlrílin elvtárs arra tanít. h-og)' az 
alulrÓ'l jövő ellenőrzés. mikor a tö
meg. a vezetetlek ellenőrzik vezetői
ket, rámutatnak hibáikra és megmul'llt• 
ják azok kijHvílás{mak útját, képezik 
a l<.'galnpos.1bb mó<ljiit annak, hogy 
az embereket e-llenórizzük. 

Szigorú, de i�azságos bírálattal 
illetik a szakszervezeti tagok a„ 
általuk vúlasztoll funkcíonáriuso-

kat. 
Nálunk el>söízhen tartu nak szakszer 
vezeti beszámoló tagR)'Ülés><'ket, mely
nek ft>ladafai kö,.é tartozi1k a dol:,:ozó'k 
mozgósítása Pártunk Központi Vezetö-

Lapunk jüniusi 1-i számában 
minden kommentár nélkül közö; iük 
Szakos Istvan elvtán,, mozdony:a
kat.os nyilt levelét, amelyben arra 
hívta fel a szakszervezet Központi 
Vezetőségét, hogy a többi SZJakszer· 
vezetekhez hasonlóan, vezesse be az 
egységes tagdíjat. 

Szakos elvtárs levelében mindjárt 
fel is sorolta azokat az el&nyöket, 
amelyeket az egységes tagdíjfize
l.és révén úgy a r.ag, mint a szak· 
szervezet elkönyvelhet. 

Szako•· elvtárs levele végén annak 
a reményn<>k adott kifejezést, hogy 
kezdeményezésére felfigye!nei.: a vas• 
utas elvtársak és kartársak es 
egészséges vita keretén belül elore 
fogják vinni a szak1;zervezet mun
káját. 

Közve tlenül lapzárta előtt naponta 
több levelet hozott a posta szerkesz· 
tőségünkbe és úgylát-sz1k, hogy az 
egységes tagdíj kérdése szeles hul
!ámokat vert fel. 

Meg lehet állapítani. hogy a lw
érkező vála,;zok egészséges és építő
jellegű sorokat tartalmaznak és va
lamennyiből kicsendül a dolgozók
nak a.7. 

kívánsáira. hoirv a szakszervezet 
l(özponti Veze!oséire fogjon a kér
dés me1<oldásához és vezesse be az 

el!vséires tagdíjat, 
nehogy az a vád érhesse, hogy kul
log az események után. 

Az alábbiakban egy miskolci. egy 
szombathelyi és egy pécsi szakszer
vezeti tag ·1evdéből köziünk p�ny 
részi eret. 

Tóth I I I  János Kossuth-díjas 
sdahánovista 

mozdonyvezető: 

„örömmel vettem tud másul a 
cikkben foglaltakat é3 umlkor el
gondolkoztam, az volt az érz.ét;em, 
hogy a vasutas dolgozók nagyot fej
'.őd'ek az öntudat dolgában. 

Egészen visszá,,, dolognak tartom. 
hogy amikor minden do!gozó egy· 
forma jogokat élvez, az áldozalválla. 
lásban nem egyformán vesszü.k ki 
ré, zünket. 

A nemzetközi helyzet élesCdése 

arra kötelez b<:!nnünket, hogy szoli
darit.ást vállaljuk mégitlkább a 
nemzetközi proletariáti.IS,al, hogy 
egy frontba 1:ömörülve, a hatnlmas 
Szovjetunió vez-etésével megvédjük 
a békét. 

úgy érzem kedves elvtársak, hoky 
a munk.áso•ztály egysége ellen vé
tünk akkor, ha a Szaktanácsboz 
tartozó szervezett dolgo:zók külön· 
böző tagsági dij,it fizetnek 

De meg kell néznünk a kérdésni>k 
azt az oldalát i�. ,.az önkéntes tag
díjfizetés az öntudat fokmérője." 
Igaz, de nemcsak az, hanem egyút-

tal politikai, harci kérdés is. Mi pe. 
dig állunk az öntudatnak azon a fo
kán, hogy az eddig is önkén1e,;en 
megajánlott szociális és kulturális 
alapot ne hivatalból vonják le. Ez 
szinte megszégyenítő az önlu,;la!:QF, 
dolgozókra. 

Különösen időszerűvé válik az 
egységes tagdíjfizetés most. amikor 
Pártunk kezdeményezésére az új 
bérrendszerre tértünk át, amely 
megszüntette a kapitalista bérezés 
csökevényeit és melynek alapján a 
vasútnál is meg tudjuk valósítani a 
szocialista bérezés elvét. 

Amikor megkö,;zönöm Szakos elv
társának, hogy felhívta figyelmün
ket cikkében az egységes tagdíjfi
zetés s.zükségességére, szeretném 
még kibővíteni a javaslatot azzal, 
hogy tagdijfizef.ésünk a pro&'r� zi
vitás elvén épüljön fel.'' 

Arnóczi István 
szombrt'1elyi pályamunkás: 

,.Sok szakszervezeti nap alkalmá
val felvetődött már az a kérdés. 
hogy mi.ként V'!ln az, hogy azok, 
akik nem fizetik az egyszázalékos 
szociális és kulturális alapot, ugyan

tugdíj,at, úgy érzem többezer dol
gozónak nyilvánítom akaratát. AZ 
aiabbi javaslatomat kérem figye
kmbe venni a bevezetésnél, amit 
remékm miel őbl;> megval-Ot1,iba;nak. 

1- A Szociális és kulturális alap 
levonását meg keU szüntetni. 

2, Egységes tagdíjat kell rne&"álla
pítani mindenkire egyformán a fi.ze
té0ének megfelelően. (Annak az elv• 
nek alapján, aki többet kap, többet 
is adjon a közösségnek-) 

3. Szüntessék meg az ióeiglenes 
tagsági könyveket és rendszeresítse
nek egységes tagkönyvet, dt! olyat, 
hogy minden szakmai szakszervezet
nek egyforma t,agkönyve legyen. 

Kérem az elvtársakat, ezt a ja
va,;latomat vegyék figyelembe, me·r& 
úgy érzem., hogy a dolgozók köré
ben megértésre és he!yeslésre talál 
és végre meg fog szünni az a ren
dezetlen állapot, a.mi jelenleg fenn• 
áll." 

Lindner József 
pécsi sztahánovista 

mozdonyvezetó: 
olyan kedvezményekben réflzesi.ilnek, ,.A KOZLEKED:ÉS legutóbbi szá. 
mint azok a d�lgozók, akik ezt az mában, Szakos István mozdonylak.a
összeget önkéntes alapon fizetik. A los elv.Ars azt a .gondolatot vete�te 
dolgozók ennek a rendezését. kü- fel, hogy vasutas SZJaksz8rvezetünk-

nél is vezessük be a többi szak'zerlönfüen az utóbbi időben egyre in- vezet2knél már regóta fennálló e.,ay-
kább követelik. séges tagdíj füetését. 

Ha tovább vizs8"áljuk a tagdfjaik A magam részéről örönunel üd-
vözlöm ezt a kezdeményezést és körüli rendezet1enséget.  más meg. osatlakozom hozzá, annál i� inkább, 

áJlapftá•ra is juti.mk. Egyszerűen mert valóban az a helyzet, hog-y 
nrm értjük m'ért van még érvény- ,emmivel sem vagyunk mások akár 
ben nz a snbály, hogy a régi fize- a t-ermelés frontján, a:kár ,,z öptudat 

kérdését iíletőleg a többi szak„'IZerté,t veszik alapul a tagdíjak meg- vezetek dolgozóinál, hiszen ezt nem 
állapilásárn\l és szerintük joggal pa- egy esetben bebizonyítottuk, kezdve 
naszkC'dn,ak azok a dolgozók. akik- 1945-tól az újjáépítés megindulásá
nE'.k nem. vagy kevéssé em-elke<ictt- tól a napjainkban is mindig habal. 

ma,;a.bb mértékben �rebélyesedö a fizetésük, hogy akkor, mikor ők a munkaversenymozgalomlg. - semmí 
fizetésüknek arányában fizetnek 0zükség nincs tehát arra, hogy to
t.agdliat, a magas fizetésűek pedig vábbro is csak a tag'dfj egy részét 
ariinylag kevesebbet fizetnek. fizessük szakszervezetünknek ön-

kéntesen, míg az l százalékos szoElvtársak! Az öntudatos dolgozók ciális és kulturális a.lapot „hivatal
természetesen már eddig sem i?.;y bál'' vonják le dolgoZ6inktól. 
fizett.ek tagdíjat, de feltétlen szüksé- De meg vagyok győződve arról Is, 

hogy az egysé� tagdíj be-vezetése gesnek tartjuk, hogy az egyenlőség >az öntudat fÓkozása mellett, a kol-elve érvényesüljön. :t!;ppen ezért lektív mozgalmi élet komolv fellen
örömmel üdvözöljük a „Közleke- dülés!et is magával fogja ho=i-" 
dé-s'' június 1-i számában megjelent • 

t Amikor fenti ta..e:társaink levelét Szakos Is ván elvtársunk cikkét az kivonat-OSan leközöljük, felhívjuk a egys�ges uagdí,ifizeté•sel kapcsolat- sz,�k zervei,et tagj�it, hogy t.ovábbra 
ban. is klloosolódjanak bele az egységes 

A cikknek minden sorát helyes- t.g !?'nii körül kialakult vitába, ki.i'd· 
nek és jónn.k tartom és mikor csat.

1 

ienek be szerxesztősé!(iinkhöz ilyen-
. irányú le�IC'ket, hogy ezen ke-lakozom hozzá, hogy igenis szakszer. resztli! is támogatá,;t nyujtsunk a vezetünk vezesse be az elfy0é!ses sz,0kszervezet vezetőségének. 

A taggyu"lésre kidolgoztuk 
az osztályQk menetrendjet 

Schuler eI.vtán, - elmondották mun
k<i�társai -, nagy buzgalommal ké
�íti eló a. taggyfüést és sokab fárad • 
siker érdekében. Megtudtuk azt i-s, 
hogy n,,m maradt ki a7, �ységes kon
gres-.w:u�ra való fela•jánJá„ból &elJI és 

11 DISZ kongre,;sznsl'Jl felaján
lotta, hogy ál1agoa teljes!lmt\n;yét, 
a 351 sii:áznl�ot envben megtart-

ja., 
mi'!löségét 100 :százallékra eme4ii, 1t gé
pet é!s anyagot ga,zdasó.gosan ki• 
használ'.Í'l és résztvesz • tisztasági 
versen )-.,ben hS. 

Az üz� dolgozó! még elmondották, 
hogy a taggyűlésre mhudr:n egye• osz. 
l:\.Joy menetre11det késdtelt, hogy ezzel 
is bi-ztoslts:ík a ta·ggyűlés sikerét. 

H asonM a h;,,Jyzet a többi ,,,.súfi 
üzemekben is. az Északi Járműjavitó 
NV, a MÁV Hídmíihely, u Istvántellti 
Jánm1j,avfló NV, a Pestszentlőrinci Jár• 
mtijaYfló NV aktivál, a vN:lél;ii üzemek 
hi·zalmi1jai mi'lld-m!nd mozgósitjá.lt a 
dolgozókat. 

Tudják, hogy a. �zociafü,nus építé$6 
az egész magyar nép ügye. A beszá
moló laggyill>é's>eken a szociclmnus épl
l>ésé'llek kérdésével foglaikomak, te
hát arra törek zenek, hogy azon 'lehe
tőleg minden dolgoió rés.itvesyen. 

Szervezetlen mnnkás 18 !11 egje-
lenbet a taggyfflésen, felszólalhat, 

javaslatot tehet, 

de nin<'s so:avar;a ti joga. Az értekezle
l<'n megjelent dolgozóknak joguk van, 
söt kötelességük elmondaní észrevételü
ket, blrálatukat: a szakszervezeti veze
tók munkájúr6l, az üzemben lév6 
munkau;szo:nyQkról, a munkaszeruezés 
ltibriiról, az üzem dolgozói:nak muuka
veuenr,éről, annak szervezhéról és ki
lrtéke/ésér/J/, az üzem dolgozóinak ma
gatartásáról, a munkafegyelellll6l, a 
lakarél,:osságról stb. 

Beszel"1i kell a szindikalista jeten
s(,gekről ffareolni ke.l!l eUenük, melyek 
abban nyilvánulnak meg, hogy 1. Párt 
poli.'o'káját á1falában elfogadják a s:zak
szervereli funkcionáriusok, de nem is
merik e4 a Párt helyi alapszervezetei 
J>rányltó s:rerepét. Minden es.etben ki 
kell dombo:rítaui azt, amit Ko11áca elv-
1:\rs mondott, hogy a szakszerr,ezeti 
funkciondriusok nem a szakazeruezetet 
/cépvise/ik a Pártban, hanem a Pártot 
a szakszervezetben, ami gyokorlat-
1,an annuit Jelent, horn, a szakszerr,e
zeti funkcionáriusok uak akkor vé
gezhetnek eredménr,ea munkdt, ha az 
,ium pnrtszeroezetére támaszkodnak. 

Meg kell magyarázni minden dolgo. 
zónnk, hogy u a tény, hogy a mun
kásosztály van hatalmon, nemcsa,k jo
�okat, hanem fokozott foleH!sséget is 
i-elent. A béke és a szociialfamus épi, 
l é,;ének az ügye a munkásosztály ügve, 
lppen ezért a munkásosztálynak ébe
ren keM őrködni az eddig el•�rt ered
mények felett és kemé'nyen 1'e b11 
sűjt:ma eredményeink és oéllunk min
denféle ellens·égére. 

Testvéri üd-vözlet dolgozó és tanuló ifjúságunk példaképének, 
a liós lenini-sztálini Komszomolnak ! 



• 

Melytlit csapat lesz a qyc5ztes1 - ezt még a röplabdacsapat „szakértői'' 5e:m 
tudják al!lre kiszámítani .  A drukkerek biztatják a Játékosokat, akik közUI 
sokan csak a mAtraházi vasutas üdülő ben ismerkedtek meq ezz.eJ • szóra-

koztató Játékkal, 

Nemes versenyben 
a szekesfehérvár i  vasutas asszonyok 

A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségének székesfehérvári 
MAV üzemi csoportja, R.óthge
ber Miklósné ügyvezető elvtárs
nő kezdeményezésére nemes ver
senyre hívta ki az összes székes
fehérvári üzemi csoportokat. 

A t8 versenypont mindegyike 
egy-egy komol y, nemes pro
gram, melynek keresztülvitelé
hez sok sikert kívánunk. 

Izdftöül ime néhány verseny
pe>nt: a) Az összes dolgozó nő
ket beszervezni az .MNDSZ

esoporiba; b) legalább tíz moz
galmi éneket tökéletesen beta
nulnak és minden hónapban leg
alább egy műsoros estet rendez-

nek; e) a világnézeti nevelés ki
szélesítésére lega lább egy asz
szonykört eredményesen levezet
nek; d) a békevédelmi b izolt
ságba mind a négy szolgálat i  
ágnál  közösen egyült dolgoznak 
a szakvonal la l  és a kapolt uta
sítás végrehajtásánál az  összes 
nőnevelő bekapcsolódik; e) 
egészségügyi- és kötözőlanfo
lyamot ind ítanak, lega lább 20 
véradót szerveznek be; f) ko
moly tevékenységet fognak ki
fejtesi az MHK-mozgalomban 
és végül g) a szakszervezeti 
kultúrgárdával karöltve gyer
mektánccsoportot a lakítanak, 
hogy változatos kultúrműsort 
biztosítsanak. 

MEGKEZDŐDÖTT 
AZ 1950. ÉVI ORSZÁGOS VASUTAS 
ÜZEMI SAKK CSAPATBAJNOKSÁG 

Percnyi ponlosan érkezett a nagy
.kani:zsai gyorsvonat Komárváros 
állomására, ahol Cigoj Gyula or
szágos sa:kk csapatkapitány várla 
az ol'S'Lá,g különböző területéről a 
vasutas üzemi. sakk csapatbajnok
ságra é,ikezó sakkozókat. hogy el
kalauzolja a verseny szinhelyére, 
KomáTvárosba a Vasutas Szakszer
vezet üdülőjébe. 

Népe.s lett a kom.árvárosi állo
más és 108 sakkozó lépett le a vo
natról, hogy tíznapO& üdülés kereté
ben vívják meg a sakk osapatver· 
senyt és küzdjenek az 1950. évi 
sakk csapatbajnoki clmért. 

Megindult a sakkozók népes CSO· 
portja gyönyörű, festői úton az 
üdülő i'elé, ahol a gondnok elvtárs 
mosolygó arccal fogadta az érkező
ket és rövid üdvözlés után elhelyez.te 
&.á}lfunlkra • vendégeket, majd 
levonultak az étkezőbe, ahol gyö• 
nyörűen feldíszített helyiségben 
már készen várta az fzletes, bőséges 
ebéd a vasutas dolgozó sakkozókat. 
Felszolgáló �ernélyzet fehérbe öl. 
tözve, sürgött, forgott az étkezők 
közö'tt: és gyors kiszolgálásukkal iá· 
rultak hozzá a zavartalan étkezés le. 
bonyolításához, Bőséges étkezés 
ulián megelégedve keltek fel az üdü
lök az asztalok-tó! és megkezdték az 
ismerkedésekel. Kitűnt, hogy az ér
kez.ök között élmunkások, sztahá· 
novisták, új ítók, kiváló munkáEo:k 
vannak. Megkérdezzük POrtik Gyula 
sztahánovis(á,t, az Északi nn. dolgo
zóját, aki 282 százaléJms havi átla
gával járul hozzá ötéves tervünk 
sikeres befejezéséhez, hogy mondja 
el, mily hatással van rá az üdülő. 
Válasz ib.elyett átadja kezében lévő 
írást, melyet éppen akkor akart 
aláí.rni azzal, hogy olvassam el é� 
meg°tudom, hogy mit éreznek a dol
gozok. 

Közó1jillc 1t levelet, melyet 108 
vasutas sakkozó dolgozó irt alá : 

"Valahogy._n egészen más volt ez 
a gyorsvonat, melyen a Balaton 
mellett elszaladtunk. más ütemben 

csattogtak a kerekei és mi. akik 
gyakran utazunk talán, még solu..· 
sem voltunk ennyire otthon, eny 
nyire gondtalanok. vidámak és r.,.. 
ménykedők benne, mint éppen ma 

Valóban nekünk, sakkozóknak. 
különösen szép ünnepünk van. 
Hála és büszkeség érzése száll Pár· 
tuk felé, amely lehetővé telte szá
munkra, hogy egész évi munkánk 
után t íznapos üdülésben legyen ré
,szünk és hódolhatunk sportunknak, 
a sakkozásnak. 

Valamikor nem is olyan régen, 
még elképzelhhctet-len volt, hogy mi 
fizürai � értelmiségi vasutas dolgo
zók vidám, felszabadult baráti tár
saságban egyszerre több mint szá
zan, gondtalanul ki.kapcsolódhassunk 
mindennapi munkánkból és bevonul. 
hassunk a komárvárosi kastélyba, 
ahol nemrég még dölyfös fö!des
urak kizsákmányolása alatt nyögött 
a dolgozó földmunkás. 

Külön köszönet ille(i meg szak
szerveze,tünket, mely lehetővé tette 
számunkra az üdülést és ezáltal  is 
elismeri a vasutas dolgozók értékes 
munkáját. 

Festői szépségű kastélyban, elő
csarnokának tágas terraszán, 
ámulva csodá ljuk a gyönyörű kilá
tást és élvezzük annak szépségeit. 
Most egyszerre örömmel döbbe
nünk rá, mit tett értünk Pártunk, 
mely k.isöprüzte innen az ingyen
élőket a más munkáján hízott, a 
meg nem érdemelt gazdaságba 
beleszületettet és á tadta nekünk, 
ho-gy miénk lehessen évről-évre 
újra és· új:a, hogy mindig n,igyobb, 
öntudatosabb erővel térhessünl1 
vissza a szocializmus.t épít.s mun
kánkhoz az ország minden részében 
lévő munkahelyeinkre. 

Mi a, második Országos Vasutas 
Sakk Csapatbajnokságra a legszebb 
vasutas üdülőbe érkezett vasutasok 
ezért hálás szeretettel üdvözöljük 
érkezésünk alkalmával a minket jó
létbe vezető Magyar Dolgozók Párt
ját és szerető gondvi•előnket, a 
Vasutas Szakszervezetet.'• 

108 vas.utas sakkozó aláirás. 

IC O 'l L !! K E D t �  
� 

A fehérvári MNDSZ üzemi csoportja 
az elmúlt napokban a lövölde
kertben gyermekjátszó/eret léte
sített. 

Az átadás ünnepélyes keretek 
között történt és ctz ünnepséget 
kedvessé varázsol/a a vasúlol
dékt kis óvodások és a béke/ért 
iskolások bájos mü.sora. 

Az üdü lés költségeit 
kérdezik o lvasóink 

A napokban több levelet kaptunk, 
amelyben arra kérnek bennilnkct, hoqy 
frjunk az üdülés költséqeir61. Nagy Já
nos elvtárs pediq azt hiányolta meq, 
hoqy miután nem tudta azt, hogy a fe
leséc,e vele eayütt t!>lthette volna tb na
pos üdülését Mátraház:án, csak egyedül 
ment el, ami meglehetősen bántott..,. 

Hogy olvasóink érdek lödését kieféqlt
sük, meq kell hogy mondjuk, hogy ma, 
a szocializmus építésének kezdeti stá
dlumában j méq nincs m�q a lehet6séQe 
annak, hoqy. dolgozóinl<at teljesen in
gyen részesíthessük Udültetésben. Ma 
méq szükséges, hoqy az ildill6ket 
iqénybevevö dolgozók valamivel hozzá
járuljanak az ellátás költséqeihez, Ez a 
hozzájárulás olyan alacsony,:m van meq• 
állapítva, hoqy azt minden fizetési fo
kozatba tartozó dolgozónk meq tudja 
fizetni .  

A hozájárulás naponta, a dolgozók 
által kézhezvett i ll etmény a lapján kerill 
kiszámításra. 

Az üdiHéseknél a dolqozók . részéről 
fizetett költséghoz.zájárulásol<at oly 
mértékben mérsi!!<eltc a sz3kszervezet 
l<özpontl veze�6séae, hogy az átlaqos 
egy napi jövedelménet< kétharmad ré• 
széért üdülhet ősszel és t61en eqy csa• 
ládtaqjával ,  tehát másodmagával. 

A költséqhozzájárufá.s v.:1sutas szal<
szervezeti taq és annak felesége ré
szére Mátraházán vac;y Komárvároson 
a követk1?ző: 

Havi 500 Ft lövedelemiq 4 Ft, család
taq után 1 3  Ft. 

�tavi 700 Ft Jövedelemiq 6 Ft, család· 
tag után 14 Ft. 

Havi 900 Ft Jövedelemig 8 Ft, család
tag után 15 Ft. 

Havi 900 Ft-on felül 1 2  Ft, családtag 
után 1 7  Ft. 

Havi 1 500 Ft-on felül 1 5  Ft, család
tag után 20 Ft. 

Akik méltatlanokká váltak 
a szakszervezeti tagságra 

Dobó Bélánét, a MAV Jeqynyomda 
v-olt alkalmazottját a szakszervezet cl
nökséqe l<izárta a tagok sorából, mert 
normacsalást követett el és mint i lyen, 
nem méltó a szakszervezeti taQsáqra. 

Rácz J .inost. a mezőtúri üzemi bizott
sáq titkárát, 

Czebe Liszlót, a mezőtúri üzemi bl
zott!:á(J Jcqyzőjét es 

Szücs Sándor m-ezőtúri előmunkást az 
elnökség kjzárta a tagok sorábol. mert 
szakszervezeti, úgynevezett ,,p.iirto16 
taqsáqi" igazolványokat készítettek és 
ezekért ,,pártoló tagsági díjakat" szed• 
tek be. 

Az elnökséq megállapította, hoqy 
Rácz Jánosnak, mint 0 B•titk:árnctk és 
Czebe Lászlónak, mint üzemi bizottsági 
Jegyzönek tudomással !<ellett birniol< 
arról, hogy a szaf<szervczcti alapsza• 
szabály pártoló tagokat nem ismer. 
hogy ők saját elhatározásukból külön 
taqsáqi formát nem létesíthetnek, hogy 
a szakszervezeti pénzkezelés sziqorú.::in 
el6Irt formák között kell, hogy történ• 
jen és a szaksze?"'vezct javára beszedett 
pénzeket ők önhatalmúlag, s,ját maguk 
által n,eqhatározott célokra fel nem 
használhatják. 

A kizárásra azért volt szükség, mert 
példát kel lett mulatni arra, hogy aki a 
közpénzt helytelen, vaqy mcq nem en• 
qedett célokra használja fel, annak 
nincs helye a szakszervezeti taqok :;er 
ráb.:tn. 

Tihanyi Gyulát, a volt kaposvári O B• 
titkárt, 

Csere Lászlöt, a kaposvári osztály
mCrnöksé�i iroda seqédtisztjét és 

Nagy Jó.:sefet. a kaposvári o�táty� 
mérnökség pályamunl<á,!;át az elnökseq 
ugyancsak kizárta a tagok sorából. A 
kizárás oka az volt, hogy CQ'J írógép• 
vásárlás alkalmával a számlát 600 fo
rinttal meghamisították és ezt a pénzt 
saját céljaikra használták fel: italra, 
szóral<ozásra és ajándéktároyak vásár-

lá�ftd a három személy olyan súlyo
san vétett a szakszerveze-�i taqsáqqal 
szemben, hogy a kizárás fcltét:lenül in
dokolt. Az elnöl<séq ál láspontja az volt, 
hogy azok a dolgozók, akik a szakszer
vezeti taqok pénzét saját c_élJaikra 
használják fef„ nem érdemlik meq, 
hoqy szervezett dolqozól< között leqve
nek. A kizáráson kivül tcYmészetesen 
az okozott kárt is meg kellett térite
niUk. Ezenkívül pediq - tekintettel a 
hamisitásra - az Ugyet a rendőrségnek 
is átc\dta a szakszervezet. 

Göblös Ferencet, a BVKH seqédcllen• 
örét az e lnökség a szakszervezeti taqok 
sorából kizárta. A kiz.:1irás oka: a rend
c5rséq tetart6zt.:ttta Göbtös Fctencet • zsa
rolás és okirathamisítás miatt, tehát ne• 
ve:z:ett nem méltó szakszervezeti taq
ságra. 

ELCSER ELNEM kiskunhalasi egye
dülálló, 2 szoba, előszoba. konyha és 
mellékhelyiségekből álló kertes lakáso
mat egy budapesti vagy pestkörnyéki 
hasonló lakásért. Erdeldődni lehet 
Zelen'<a Pálnál, (MAV Magasépilményi 
Osztálymérnökség. Budapest, VI. ker., 
Dessewffy-utca 9. II. emelet. 
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„Megerősödött bennünk 
az a meggyőződés, hogy a Párt ígéretére 

számitan i  és építen i lehet0 

A Vasulnsok és Hnjilsok Or,;zágos 

I 

üiHilőjéből tc,·clct kopott. A 1lolgozók 
Sz.akszenezctc 22 dolgoz6 aláírásával a következőket irjlÍk a szakszervezet 
Komárváros-Ormándpuszhír61. a szak- vezetőségének: 
szervezel gyiinyörú környezetben JéYő 

,.Hálás köszönetet mondunk Pártunknak, szakszen-ezclünknek, hogy 
lehetővé tellék számunkra e gyönyörű helyen fclcjlheteUcniil szép 10 nap 
ellöllésél. 

Nekiink, dolgozóknak ez az üdillés a mullb,m lehcl�tlcn volt: csak a 
munka jutott számun!t•a, n gazdagoknak üdiilés és szórakozás. 

Most, hogy végére értünk üdülésünknck, csak megcrősödiitt bennünk 
az a meggyőződés, hogy a Pári igéreleire számítani és építeni lehd. Ezért 
tuiliink és szeretetünk kifejczéseképpen igér,jlik, hogy újult erővel, fokozott 
lelkesedéssel, több és jobb munt..áYRI helytállunk a termelés frontján é9 a 
békéért vh•olt harcban. 

Éljen a ·Párt, éljen Rákosi elvtárs, éljen a szakszervezet! 

Szabadsági" 
22 oliiirúa, 

50 dolgozó riportja 
a felejthetetlen Mátra.�ázi üdülésről 
Felmentünk Mátraházára és az 

volt a szándékunk, hogy riportot 
írunk a vasutas dolgozók üdülésé
röl. Am másképp történt. A dolgo
zók úgy ta lá lták helyesnek, és ezt 
50 dolgozó aláirással bizonyítja ,  
hogy ezúttal ők ir ják meg a beszá
molót: azt, amit a szí\·ük diktál. 

Persze ez azt jelenti , hogv átad
juk a szót elvtársainknak és kar
társainknak, akik a következőkben 
számolnak be dolgozó társaiknak a 
Mi1traházán töltött napokról. 

,.Kedues Elulársak! A szocializ
must építjük és ennek eredmé!l!fe· 
ként, mi, ttasutas dolgozók i/1 üdiil
hctiink Mátraházán, a [!,YÖnyörű 
iidiilönflben. 

Most érezzük igazán, hogy a 
Szovjetunió/61 kapott szabadsággal 
élni tuúu11k. Osztályharc közepette 
születtek meg ercdmé11yeink, melyet 
11agy Pártunk, az MDP vezetett. A 
mw1l1a frontján, az öntudatos, be
csíiletes dolgozók helytállnak, ami
kor a t•astít teriile1én is, a Szot•jet
u11ió sc1;ítségével a SzlaluínotJ
mozgalom megszületett és tovább 
fokozódik. 

A magyar nép alkotmánya biz
tosítja dolgozóinknak az üdülést, a 
pihenést, mert ahogy Sztálin elvtárs 
molldotta: "A legnagyobb érték az 
ember!,. Mi ezt érezziik a mátra
házai vasutas iidülöbcn. amikor 
mindeii llényelem és lehetőség meg 
van adva a pihenésre. 

fit nyaralnak a vasutas dolgozók, 
élmunkások, kiváló munkások, fi
zikai és értelmiségi dolgozók. nők, 
ifjak. /(ifejlődik közöttünk a kollek
tív szellem. közös kirándulások, 
kulturális előadások, sajtóoluasás, 
sport ( röplabda, sakk, ping-pong) . 

Az ellátás mindnyájunk számára 
mind llli!lőségileg, mind mennyisé
gileg nagyon jó és olyan élmények
ben van részünk, amely a régi vi
lágban csak a kiváltságos oszlály
rmk adatott meg. 

Itt nyaral közöttünk M e e s e k  i 
Sándor. az Északi Pűlllház dolgo
zója. aki mint élmunkás, elsőízben 

Bulgáriában és most harmadízben 
.l!!JÖl!!JÖrü iidtilönkben nyaral és me• 
rít erői a további munkához. 

B e r e z  n a i Oszkár elvtárs, a 
Vasúti Pőosz1á/y kiváló munkása, 
többszörös újító, alli azt mondotta, 
hogy a 77. újitásá11 dolgozik és fo
kozott munkával háló/ja me{! mind
ezt a szépet, amit az üdiilö nyújt 
neki. 

R á c z Rezső elvtárs, szombat
helyi mühcty lakatosa, ríjabb erőt 
merít munkájához és a mcaérdem<'ll 
{}ihenés után fokozott mértékben já
rni hozzá a szocializmus építéséhez. 

B i r ó Jolán., Nyugati púlyaudciar 
gondozónője, most- érzi igazán, 
hogy nemcsak a munkában, hanem 
a pihenésben is egyenlő jogok ille
tik. 

H u d e  c z József ifidolgozó, kul· 
túrmunkúval járul hozzá ahhoz, 
hogy az itt nyaraló kollektíva jól 
érezze n1agál. 

A szaks::ef('ezetünk a becsületes. 
őnludatos dolgozóknak biztosítja a 
megJrdeme/t nyaralási, áldozatot és 
fáradsógut nem kímélve. 

Mi. uasútas dolgozók, akik itt 
.Jagyunk a mátraházai vasú/as ridii
lőben, üzenjük dolgozó társainknak. 
hogy mi nagyon jól érezziik ma
grmkat. Ujabb erőt merítünk a to
t•ábbi munkúnkhoz és mcgfogad;uk, 
hogy a munka termelékenységének 
emelésével és elméleti szín.Jonalunk 
folwzósával járulunk hozzá a szo
cializmus építéséhez. 

Mi tudjuk, hogy a béke frolltját 
erüsítjiik, az osztályharc napjaink
ban éleződik, az elfensÍ!g nem al· 
szik. de Pártunk, R á k o s i  elvtárs 
iránytmutatásáMl és uezetéséuel 
harcolunk a béke ügyéért, mert 
ahogy R á k o s i  elvtárs mondotta: 
„Magyarország nem rés, hanem 
erős bástya a béke frontján!" 

Elvtársi üdc•őzlellel: 
(50 aláírás) 

június 1-10-e között 
üdülő dolgozók." 

A KÖZLEKEDÉS SZERVEZETT OOLGOZOINAK EGYSÉGES LAPJA 
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(Vasutas Szakszervezet) 
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