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A z 1955-ös esztendö ünnepi 
éve minden hazáj át sze

rető dolgozónak. Tizedik esz· 
tendeje annak, hogy a Szovjet
unió dic,öséges hadserege biz
tosította hazánk évszázadok óla 
áhított szabadságát, független
ségét. A magyar nép soha nem 
�átott egységbe forrva tekint az 
új év elé és nagyszerű teltek 
soráva l kívánja még ékesebben 
bizonyítani a nagy Szovjetunió 
ir.ánti hűségét, a szocializmust 
épitő népek na.gy családjá,hoz 
való tartozását, azt. hogy minden 
erővel hazánk boldogulását, a 
béke meiivédését szolgálj a. 

hoz szükséges állandó munkás
létszámol, a legnagyobb eréllyel 
biztosítani kell. Törekedjünk az 
1954. évben továbbfejlesztett 
pályafenntartási gépi kapacitás 
(kis a láverögépek, sinfúró-, sin• 
fűrész-, ágyazalrostáló-gépek 
slb.) leggazdaságosabb kihasz
nálására. 

A
z elöregedett pályákon a 

sebesség- és tengelynyo· 
más kényszerű csökkentésének 
legkisebb mértékre való korlá
tozása érdekében a vágánymé
rés korszerű eszközeit, ezek kö
zött az új \ ágánymérökocsit 
mielőbb helyezzük üzembe. 

Az új esztendő küszöbén a A járóművek megelőző kar-
mögöttünk maradó év számveté- bantartása terén fejlődést ta
sével tekintsünk az előttünk pasztalhattunk a rendkívül sú• 
álló célok felé. lyos anyaghiányok és javiló· 

Yasútunk 1954.ben bár iparunk szűk kapacitása elle-
sok külső PS belső nehézség kö· nére is. Ezt nemcsak a jadlási 
zepette _ alta lába n ieljesitet!e ál lag csökkenése, hanem az i s  

h I f k mutatja, hogy a fulópróba né!-a reá áru ó elada(o ·at. Ezt kül átadott kocsik hönfulási szá ,  elsősorban a ,·asulas dolgozók za léka kedyezőbben a lakul, mint hazaszeretetének, hősies helyt-
á llásának köszönhet jük. Legyőz. amikor még e próbákat  megtar
ték az év elején fellépő szokat- toltuk. Fokozzuk tovább a minö
lan zord téli [döjárás megpró- ségi munkát. Teremtsük meg a 

fö,·izsgák \'égrehajlásának szébáltatásait, legyőzték 3 szénel- leskörű lehetőségét a javitóipari látásban egé,z éven át mutat- kapacitás nö•:elésével és a szük· 
kozó hiánvokat, a technikai be· · , ·t · á 1 ré!ldcresclt fo=atékossáirait, a seges anyago,, lliztos, as· va . 

.,, - Allandóan az lebegfen szemünk ezállítási egyenlötlenségekóől előtt, hogy 3 megelőző karbanfakadó nehézségeket. A vasutas• tartás egyik döntő feltétele az becsület ebben az  éYben sem üzemi feladatok el látásának, a szenvede!t csorbát, a vasutas tervszerű és üzembiztos mun
dolgozók egyseges akarattal kának. E:ppen ezért nemcsak az 
harcoltak a szállítási tervek lel- itt  említett területeken. hanem 
jesítéséért, a kormányprogram, valamennyi szakszolgálat vonaa I l l .  kongresszus határozatai lán erre a feladatra az eddigiv!s,�tra eső feladatainak teljesi- nél sokkal nagyobb mértékben 
teseert. készüljünk fel, a dolgozók fi-

Vasútunk műszaki á l lapotá- 1 gyelmét fokozottabban írányit
ban, különösen a pálya és jár- suk erre. 
mű,-ek terén a szükséges fenn- Az 195-4. évi szállitási felada • 
tartási és fej lesztési .. igénye�et tok teljesitését elősegítették a 
nem tudtuk megfelelo mertek- kapacitást növelő beruházások 
ben kielégi_t:ni. A !elépítményi is, mint például Budapest-Fe 
anyagok h1anya miatt a meg· rencváros keleti rendező irány
elözö karbantartás követelmé- vágány hálózatának üzembehe
nyeit nem lehetett teljes egé- lyez.ése, Székesfehérvár á l lomás 
szében megva lósitani. Erre a bővítése stb. Külön ki kell emel
feladatra az új esztendőben fo• nem a komáromi Duna-híd újjá
kozottabb gondot fordítunk. A építését, melynek [orgalomLa 
folyamatos, futószalagszerű fel- helyezése a két baráti állam fo. 
építmény-fenntartás kidolgozott kozottabb gazdasági együttmíí· 
módszereit országosan be kell ködésén kívül a szállítmányok 
vezetni. E módszerek megvaló- rövidebb úton történő továb�í
sításának elöfeHételét, a kellő lását is lehetővé teszi. A kapH
mennyiségű talpfát és felépít- citást növelő beruházásokat a 
ményi vasanyagol, a fenntartás· rendelkezésünkre bocsátott kere• 

Felavatták a Barátság hídiát 

leken belül tovább folylatju•, az 
idén is. 1 955-ben befejeződik az 
újpesti Duna-hid építése, amely 
a dorog-tokodi szénmedence és 
a budapesti ipartelepek között 
közvetlen vasúti összeköttetést 
teremt 

A budapest-gödöllői vonal 
vil lamosítását 1954·ben teljesen 
befejeztük. Az építést tovább 
folytatjuk Gödöllő és Hatvan 
közöli. A készenálló új vil la
mos,·ona l még élesebben veti 
fel annak szükségességét, hogy 
a Kohó- és Gépipari Miniszté
rium most már a legnag) obb 
erö,·el biztosítsa vasúlunk , i l 
lamosmozdony ellátását. 

E
gész éven át súlyos meg
próbállatá.sok rlé ál l i!ot

ta mozdonyszemélyzelűnket és 
egész vasútüzemünket az. hogy 
szénszükséglelünkel a bányá
szat sem mi nőségi�g, sem 
mennyiségileg nem elégíh:tte 
ki. [z akadályozta a forga!o1:1 
lebonvolítását, a menelrencl;z�
rinli ·közlekedés megvalósi: .-is:it. 
A kénvszerheh zet arra ind;!ctta 
a v�si\t vezctlsél. hogy ío1:ozz.1 
a műszén gyártását és részben 
áttérjen az oiaj lüzclésre. Az el
múlt évben száz d�rab moz
donyt a lakítottunk ál nyersolaj
tfu:e:lésre. A mozdonvok áta l�
kitásá\ a l  párhuzamosan létesí
tett ideiglenes fűtőházi sz�rc·ö· 
berendezéseket 1 955-ben végle
ges szerelő-tároló berendezések
kel fogj uk kicserélni. 

A nrersolajtüzeléssel l:apcse,
lalos kísérleteket tovább foly
tatjuk. A Yil lamosílás fejlesz1ése 
mellet! szivós harcot folywtunk 
a Diesel-mozdonyok gy.írrnsii· 
ban mutatkozó lemarad�, fel
számolásáért. 

A vasuti üzem minös�gi mun• 
kájának egyik jel lemzőj�, a bJl
eseti veszély csökkentése a mult 
évben kezdeti eredményeket mu
tatott fel. de még sok a tenni
való. A szolgálatlétel szabály
szerűsége, az utasítások pontos 
betartása, a fegyelmezett mag,1· 
tartás mellett fokozott mértek
ben törekedni kell a korszcrfí 
bizlosítóberendezések fej leszte
sére. Az elmult évben me6épi
tett önműködő és SH-rendszerü 
térközbiztosiló berendezések, 
vona tjelentőöri berendezése'<, 
ál lomási biztosító berendezések 
stb. nemcsak a forgalom b,z . 
tonságát, hanem a vonalak ál
bocsátó képességének jelentős 
mértékű növelését is eredm.�ni,e
zik. Csak arra utalok. hogy pél·  
dául a menetirányváltási lt-he!ő• 
séggel épült térközbiztosito bt>
rendezésí szakaszokon. a ket�éis
vágányú pálya két, egymá�tól 
független egyvágányú pálya�ém 
is használható. Ez a gyakorlat
ban azt jelenti, hogy a csúcs• 
forgalmi időszakban egyirányú 
elegyáramlás esetén mindkét vá
gányon egyirányba közlekedhet
nek a vonatok. A jövőben még 
fokozottabb gondot fordítsunk a 
biztosítóberendezések műszaki 
el lenőrzésére, a 1:-erendezésck 
működésében még fellépő mű· 
szaki hibák teljes kiküszöböl�-
sére. 

tett újabb szabályokkal, bár ér
tünk el kezdeti eredményeket 
mégsem tudtuk az egyenet!ensé
get megszüntetni. Fokozta a 
hiányosságokat az is, hogy az 
év elején az időjárás és a sún• 
ellátás nehézségei miatt egyes 
száll ítások elmaradtak és ezek 
a második negyedévben már 
többletként jelentkeztek. A vál
lalatok 1954-ben is az egye• 
termelési időszakokban jelent· 
kező lemaradásokat a te;melé,i 
időszak utolsó napjaiban poto!
ták és szál litási igényeik lcie1é
gitését kivánták. üj feladatokat 
jelentett a mezőgazdaság '.�j
leszlésének programja, amely 
jelentős mértekben megvaltoz
tatta a szállitásra kerülő áruk 
mennyiségi és minőségi össze 
tételét. Az egyenlőtlenségekből 
fakadó nehézségeket a forgalom 
sok esetben nem tudta sz�n e
zes1 intézkedésekkel eny!JilenL 
ami késedelmet és az elegymoz

gás lassúbbá válását ere•imé· 
nvezte. A szá l l itásterveús to
Yábbfej lesztésével az eg)eulc
tességre kell törekedni úgy, 
hogy a mezőgazdasági terméke:: 
szálli!ását rugalmasabban, n�• 
gyobb megkötöttség. nagyobb 
adminisztráció ní,!ki:I, de a terv
szerűség b;zto,ilásával bonyolít
h, ·ssuk le. 

Az 1954. évben elké,;zített vi• 
szonylagosan szilárd elegyto
,·ábbí'.ási rendben fog!-i tt  elve· 
kel a gy:,korlatban minél na
gyobb következelességge! juttqs
suk én-ényre. A teljc.,i'.mények 
leggazdaságosabb módszerei
nek elméleti és gyakorlati sza. 
bályqí a gurítódomi>os és sikto
latással működő ál lorrásokon a 

teremteni a munka egysrgcs 
technológiai folyamatát, meg• 
felelő rakterületek biztositá sál, 
a darabáruk továbbítására szol. 
,:á!ó vonatok inenelrendjének a 
fuvaroztatók ig�nyeit legjo!JbJn 
kielégítő módosítását, az ilye11 
YOnatok számának emelését. 

A rakodás gépesitése a mult 
évben jelentős mértékben fej lő· 
dött. Megnövekedett gépi beren• 
dezéseink nemcsak a munl;• 
meggyorsítását, hanem az cm• 
beri munkaerő kímélését" is szol
gálják. örvendetes a szállitótar
tályforgalom 1954. évben törl�nt 
jelentős mértékű emelkedése. Az 
idén minden lehetőséget fel
használunk a még nagyobb 
mértékű kiterjesztésére. 

Az utazás körülményeinl!k 
megjavi!ása, a dolgozók utazási 
igényeinek fokozottabb kielégí
tése terén az elözö hekhez vi
szonyitva fejlődés rnuta lkoziK. 
Ebben jelentős része van a sze· 
mélyszállitási szervek létreho
zásának, az igényesebb munb 
megvalósításának. A megkezdett 
úto::i tovább haladva a men�t
rendszerüség biztosítását, a sze
mélyszállító vonatok szerelvé
nyeinek összeállításában, t is�tí• 
tásában, !ülésében stb. kidol7-c,. 
zo:t teclinológiai előírások v:-i!:;
mennyi áilomáson való be,·ezc· 
tését, az á llomások tisztaságá
nak, re;idifoek fokozását. az 
utasok igbnyeinek minél maga
sabb fokú kielégítését 1955-ben 
minden erővel tovább kell, hogy 
fejlesszük. Ezt a célt szolgálja 
Győr és Hatvan á l lomás új 
íclvételi épüietének megépít�se 
is a legközelebbi időben. 

végrehajtásb1n is teljes mérték- A röviden vázolt mű,zald 
ben mutatkozzanak meg. A 24 és üzemi feladatok meg-
órás vonatforgalmi tervet to- oldása érdekében a szocialista 
vábbfejlesztve arra kell töreked· munkaversenyben rej lő hatalmas 
ni. hogy :i munka a ter,•ekre erő helyes felhasználása döntő 
épüljön fel és az eredményt az feladatunk. A pártszervezetek, 
érdekelt szolgálati ágak minél valamint a sza.k.szervezeti szer
jobban hasznosítani tudják. A vek segi-tsé,.,i,év-el arra törek• 
menetirányítás munkájának to- szünk, hoinr a versenybe minél 
vábbfejleszlése. a menet- és több éretet, lelkesedést vi-
mozdonyirányítás összehango- gyünk. Irányítsuk a dolgozók 
lása, az értekezési lehetőségek versenylendületét azokTa a terü· 
továbbfejlesztése, a rádió na- letekre, ahol l'emaradások van
gyobb mértékű alkalmazása ré- nak, s amelyek elöbbrevitele az 
vén szintén fontos feladat. egész vasútüzem, vagy egyes 

A kocsiintézöségi szolgálat munkaterületek eredményesebb 
mull évben megindított decent- munkáját swl,gálja. A versen,y 
ralizálását kövesse a sokkal kor· lendülete és eredményei legye
szerűbb és sokkal tervszerűbb nek bizonyságai annak, hogy a 
kocsiintézőségi munka. Olyan vasutas dolgozók a felszabadu
módszerek kialakítására töre- lás évfordulóján szívvel és lé

lekkel, kiemelkedő munkasikekedjünk, amely a menetirányi-
tók, kocsiinlézők és áruirirr;ítok rekkel tesznek hitet pártunk po
szervesebb összefogását bizto- lllikája mellett, kifejezik háláju
sitja. kat a felszabadító Szovjetunió 

iránt. 
N agyobb mértékben haszno- A vasutas dolgozók munkájá-

budapest-ferencválrosi ö)tö-tő és 
mosdó építését. A jövő évben 
Zalaegerszegen. Sárospatakon, 
Cel ldömölkön, Szeg.eden épülnek 
hasonló létesitmények. A védő
ruha•, munkaruha ellállás 195,t
ben kedvezőbb volt, mint koráb
ban, báor minden igény,t nem tud• 
tunk kielégíteni. Javult az  egész
ségre ártalmas munkakörökben 
a védőé'elekkel való ellátás ra,d
je, a melegítő ételek és italok 
kiszolgálása. 

A dolgozók egészségének 
megvédése, egészségügyi 

helyzetének javításd érdekében a 
Központi Egészség.ügyi Hivatal
nál megelőző és kutató osztályt 
szerveztünk, tervbevettük a moz
gó la�o.ra_tórium __ és .a, klim� k��
ra ép1teset. Az uzemorvost halo
zat bővült. A főfoglalkozású 
üzemorvosok számát 50 száza
lékkal emeltük. A 240 féröhel�es 
budakeszi tüdökórháiz építését 
j 955-ben befejezzük. Az úgyne
vezett e lfekvő betegek elhelyezé
se - és ezzel a i\lAV-kórházban 
férőhelyek felszabaditásd - ér
dekében épülő 1 50 férőhelyes 
péceli betegotlhont az új eszten
dőben ugyancsak befejezzük. A 
vasúti szolgálat sajátos betegsé
geinek, a reuma,, izület és egyéb 
mozgásszervi megbe!egedé ek 
g.yógykezelési lehetőségeine ki
bővítését jelenti. hogy Harkány
fürdőt ismét a vasutas dDlgozók 
rendelkezésére bocsátották. A 
jövő télen a fürdőt téli üdülte
tesre is berendezzük. Továbbra 
is arra törekszünk, hog,y a vas• 
utas dolgozók orvosi ellátása ér
dekében a pályaorvosi intéz
ményt legalább részlegesen 
visszaállitsuk. 

A vasutas dolgozók lakásigé
nyeinek kielégítésére többszá., 
új Lakás épült és vált a vasutas 
családok otthonává. Reméljük, 
hog.y 1955-ben még több lakást 
juttathatunk dolgozóinknak. 

A felsorolt eredméi;,yek és fel
ada1ok természetesen minden 
kérdésre nem térhettek ki. Vilá
gosan látnunk kell azonban, 
hogy az 1955-ös esztendőben az 
egész népgazdaság a legnagyobb 
körültekintéssel és alaposságg.al 
a második ötéves terv fel.adata i
ra fog készülni. Ebben a munká'
ban a közlekedésnek - és ezen 
belül .a• vasútnak - igen nagy 
szerepe van. Ki kell dolgozni a 
I l l. kongresszuson meghatáro
zott fejlesztési programot. A fel
adat elmélyül! tudományos mun
kát, gondos előrelátást kíván. 
lorezze át e feladat nagy jelentő
ségét a vasút v.a.Jamennyi dol
gozója és munkájával segitse 
elő a tervek he1yes elkészítését. 

sílsuk azokat az értékelé- nak megbecsülését- pártunk el
seket, melyeket az üzemviteli ismerése a vasutas dolgozók ré- A második ötéves tervre való 
szervek naponta szo!,gálbtnai{, szére adományozott kitüntetések, felkészülés során ne felejtse 
ezek továbbfejlesztésével ál lan- a bérrendezés, a szociális, mun- egyetlen vasutas sem, hogy pár
dóan kísérjük figyelemmel az kavédelmi és egészségügyi gon- tunk h itározatainak vég;rehaj
egész vasútüzem és az egyes doskodás, az egész dolgozó nép tása, a dolgozó nép élelszínvo-
. 

t · · k k . .  · t I t nalának szüntelen emelése jelen-1gazga osago mun a1at. szere e e muta ja. tös mértékben a vasúti közleke-
A teherárufuvarozás területén Az 1 954. évben végrehajtott dés jó munkáJáinak füg.gvénye. !együk még szorosabbá J kap- bérrendezés a bérrendszerünk- Most .a,z új esztendő küszöbén csolatot a száll íltató fele:<kel a ben megmutatkozott hibákat fogadjuk meg, hogy sorainkat berakás és kirakás szervezet· nagyrészt megszüntette. Továb- még szorosabbra zárva teljes:t. tebbé tétele és gyorsítása érde- bí fe}adat a vonatprémium-rend· jük a szállítási feladatokat, nökében. A darabáruforgalom je- szer fejlesztése, a jutalmazással veljük az utazás kultúraját, fej

A forgalom lebonyoiitá�ában lentös mértékű megnövekedése kombinált prémiumos karban- lesztjük 1 me�elé!ző karbanlar-időszakonkint jelent--ez5 szoros következménye pártunk tartói bérrendszer bevezetése tásl, tervszerűbbé és gazdaságotorlódások arra mutatnak, hogy politikájának, a falu és a város egyes területeken. A munkavé- sabbá tesszük munkánkat és a szállítások időbeni és térbeli közötti kapcsolat kiszéle3ít?sé- delem területén fokozatosan pártunk célkitűzéseihez híven ,a 
A felavatási ilnnepséq elnökségének eqy csoportja a Himnusz egyenetlenségét nem siker[Ilt  nek. A darabáruforgalom fej- végrehajtott beruházások közül dolgozó emberről való ganclosko-

alatt. kiküszöbölni. E cél érdekében a lesztésénél sokkal nagyobb ru- megemlítem a békéscsabai, a dást munkánk döntő feladatának 
,,. 

(Németh Gyula felv.) szállitástervezés terén beveze- galmasságot tanúsítva, meg �ell Budapest-Keldi pá,lyaudvari. fogjuk tekinteni. �''-'-"""""""'"�'ll�l�'""-""''-'1'-V"''l'l'-""""'ll�U"-'Y-1'\W.,�,1.�1.,�'\\""""''�\\�'&\�,\,''-.....,,,,,,,,.,'-'-.,,,_,.,,,,,,,,'ll""""._'-�''-""""""'''�'-l.�\\"-""'\l'-""".\l�ll�ll.�I.,,.,.......,, 

Eredményekben gazdag, !9J��k��e�!!s!!s!���!?!� 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Boda Géza párlc;soporlblzalml 
Koch elvUrsat teljes nev� kapcsán panaszkodott Horváth Megkörmy;ti a pártcsoport 

·111REK 
SZOV.IETUNIÓ 

Táre-e.érlé;-o r,illa,nos olállonúúolaon Kocl& Alajot Gézának hívják, de Ferenc ötgyermekes pártonkivüli munkáját az is, hogy a csopor
a Landler JármDjavító Vili/a dolgozó. Horváth elvtács család- tot három kisebb egységre osz
osztályán csak „Géza. bácsinak" Jávai egy mosókonyhában l�kott, tották. Ezeknek veze'.öi a legfej• nevezik a 60. évében Járó, de ,ahol az öt g;yermekből csak kettő lettebb elvtársak. Koch elvtárs fiatal sz!vil pártcsoportbizalmit. fért el - három kényte'.en volt 

1 • o I társnak nyui·ti·a l Géza bácsi! - mennyi bizalom, na,zyszüleinél tartózkodni. A e 1a.r m e v . . . 
szeretet megbecsülés van ebben szük konyhában a szülőknek legtöbb segítséget, hely� a�ta
a szóba'n. Tisztelet az élet isko- csak a földre ágyazva jutott ciós érvet, rajtuk kereszt�.! h1vja 
Jáját megjárt, a munkásmoz- hely. Koch elvtárs ellátogatott a össze a pártcsoporlot és ok fag
gatom harcait átélt idős elvtárs csa ládhoz, meggyőződött a hely- l�l�o�nak els6sorban a párton
iránt. Bs Koch Géza. bácsi meg- zet tarthatatl�nságáról. utána kivuhekkel Is. E három csop�rt 
é 1 · t K kérvényt írt, kérését támogatta természetesen szervesen egyut! 

ZASZLOAVATASI ON
NEPSBGET rendezett Kecske
mét állomás és pályafenntartás 
DISZ-szervezete, melyen részt. 
vettek a területi párt- és DISZ
szervezelek képviselői és a kecs
keméti Dózsa Termell:íszővet
kezet fiata ljai. Az ünnepélyt 
színvona las kultúrműsor és bál 
követte. 

A DOMBOVARI VAS
UTAS FIATALOK szervezete 
egyre inkább a kulturális é!et 
központjává válik. Az elmult 
héten rendezel! kultúrmúsorral 
egybekötött báljuk nemcsak 
színvona las szórakozást nyui• 
tolt. hanem több mint 2000 fo
rint bevételhez is juttatta a 
DISZ-szervezetel. A közeljö,·ő
ben két DISZ-csopor!juk Bu. 
dapesten megtekinti a törlánel
mi nevezetességű Budavárát, 
melynek történetét előzőleg ta
nulmányozni fogják. 

A Moszkva--RameMzkoj vo- natok áram adatait. De nem
nalon egymásután haladnak csak megállapít. hanem iré.• 
az elektromos mozdonyok. _A nyit is. Ha szükség van rá, 
vtllamos aram mennyf.sél(ft, újabb gépcsoport bek.apcsolá• 
állandó feszültségét egy ener-

, 
sát kéri. Egy berendezés fény• 

giatrányító szabályozza az al-
'zh ti h állomásróL Előtte kapcsoló- é, jelzéssel ellenőri e •. ogy az 

jelzőtábla: ezen láthatja a vo- utaslt.ást végrehajtották-e. 

rdem 1, ezt 8 szere etet. . °!"a 
a pártbizottság is, melynek ez dolgozik, közösen beszéli meg 8 n�m, _gatolj� fbban, 

t
hor �!v� lett az eredménye, hogy Horváth tennivalók.a!. Előnye, hogy na• ,·ise J� . a par c�por • • a_giama Ferenc decemberben kétszobás g;yobb önál'óságra neve'i a komgon�Jait, tsmerJe a korulöt!e dol- lakásnak lett boldog tulajdono- munistákat. me,gkönnyiti a pártgozokat nemcsak a munkahe- sa. Nem tudjuk leírni e hé'!agú megbízatások ellenőrzését és .az lyen szerzel! tap_asztala!o�. ha- család örömét és azt a szeretetet, önállóság !okozz i a párttagok n_em _ _otthonl éle�uk, csaladi prob- ahogyan azóta J pártra gondol- aktivitását is. lem�ik alapjá� 15• 

• nak. Az ilyen önálló, Jó pá��cso-PartcsoportJána� 14 t0�J! V!n, 
/ k le porlélel azonban nem fej lodhet s ez a kommunista. �ozosseg, Po iti ai t6jé ozfaf6 ki pusztán egy elvtárs aktivitása melyben gyalusok, furosok, esz- minden h6napban folytán. Számos módszert Koch tergályosok, lakatosok vannak, elvtársék is más pártcsoporttól élteto ereje az alapszervezet Az ember a legfontosabb vettek át, mint ahogy tőlük is munkáljának is. Ez a pártcso- mondja Koch elvtárs - ezen tanultak a többi pártcsoportok port egyike a !egjobbnak. �z múlik a jó, vagy rossz munka. és val.amennyiöknek nagy segútalapszervezetnél es ez abbol 1s Törődni kell velük, nevelni kell séget n,yujt az alapszervezet vefakad, hogy a pártvezetőség se- őket. A pártcsoport ezt teszi ak- zelősége, mely munkája középgí!ése meilett jól használja fel kor is, amikor a pártonkívüliek pontjába áll tolta a pártcsopormunkásmozgalmi tapasztalatait bevonásával minden hónapban tok segítését. Rendszeres biza!· Is Koch Géza bácsi. politikai vilát rendez a legfonto- mi értekezletek, h isz:ios kezd�-

sabb bel· és külpolitikdi kérdé- ményezések felkarolása, jó mód-
Mire j6 a „bizalmi napl6" sekről. A beszámolót minden al- szerek elterjesztése. a pártfegye

kalommal más-más e'.vlárs tart- lem szigorú megkövetelése je
ja. akinek felkészüléséhez az lenti a pártcsoportok munkájá· 
alapszervezet vezetősége és a nak alapvető 6eg.ílését a pár!Ye· 
pártbizalmi nyujt segítséget. A zetőség részéről. Az ö munká
vilákat ebédidőben, vaiw a jukban és a pár'csoporlokéban is 
munka kezdete előtt tartják és vannak métr zökkenék, hiányos
ha olyan d téma, előfordul. hogy ságok. Meg-is a pártmunl<ára 
napokig tari. Például mosf min• már az eredmények a jellem1öek, 
de�nap beszélgetnek a nyugat- s ezek máris hasznos tanu'ságu! 
ném�t fe'.fegyverzésröl és az szolgálnak számos pártcsoport-

Ilyen tapasztalat például - s 
ez rna is a legfontosabb - is
merd a körülötted dolgozókat, 
gzeresd, neveld, tanitsd őket. 
Koch elvtárs így dolgozik. .Meg,
könoyíti munkáját e{W kis füzet, 
melyet ennél ·iz alapszervezetnél 
,.bizalmi napló"-n.ak neveznek. 
A naplóban apró, emlékeztetö 
feljegyzéseket ta lálni. Ilyer.eket: 
,,A taggyúlésen a pártcsoport 
tagjai közül senki sem szólalt 

ezzel kapcsolatos feladatokról. n 1k és pártszeryeze!nek. 

- A Jó VASGYOJTO MUN
KABRT a DISZ Központi Veze
tősége Celldömölk állomás fia
taljait világvevő rádiókészillék
kel, a második helyezett Landler 
Jenil Járműjavító diszeseit le
mezi álszóva l és a harmadik he
lyezési nyert dombóvári fűtőház 
ifjúsági szervezetét 30 kötetes 
könyvtárral jutalmazta. 

A DISZ DICSOSBG
K0NYVÉBF. jesrvezték be T ö
r ö k  László vona!vezetőt. a mis
kolci személvpályaudvar DISZ
titkárát, aki a vasgyűjtés. 
ben kiváló munkát véJl;zett. 
T ö r ö k elvtárs ezenkívül egy 
fénvképezőgépet is kapott a 
DISZ Központi Vezetőségétől. 

- VIDA.\\ SZILVESZTER
ESTET rendezett a veszprem1 
DISZ-szervezet az állomás dol
gozói részére. 

fel" • .,Kuti Antalné új ta.gja a 
pártcsoportna.k. Meg kell beszél
,u vel4, milyen oktatási formára 
járjon." .,Több elvtárs pana.sz
luxtolt, hogg rossz a WC." ,.Ma 

A termelés pártellenórzéséról 
- Hozzászölás a december 6.i vezcreikkhez _ 

reggel többen elkéstek." Jankó Nagyon helyeslem, hogy a 
és Erós elvtárs tanácstag lelt és „Szociali.!ta. va,útért" vitát in
ebból fakadó munkájukra hívat• dított a termelés pártellenőr
kozva kérték felmentésüket az zéséről és hozzászólásokra 
oktatásból.M adott alkalmat. A „Júniusi út" 

Miket tea l(och elvtárs e fel- célkitűzéseinek megva!ósításá
Jegyzések alapján? Megbeszélt� ban, melyre dolgozóink széles 
·a kommunistákkal a pártcrnport tömegeit kell mozgósítanunk, 
problémáit és ennek kapcsán az! felmérhetetlen jelentősét?e van 
is, hoiw milyen kérdéseket ke!- a termelés pártellenörzésének, 
lene szób ihozni a Iegköze'ebbi hiszen a feladatokat csak ak
taggiyülésen. Kuti elvtársr.ővel kor tudjuk végrehajtani. ha 
beszélgetett és az bekapcso!ódott valamennyi párttag és párton
a pártoktatásba. A szakszerve- kívüli minden erejével küzd a 
zeti bizalmival közösen eljártak. sikerért. Ehhez a munkához 
hogy javítsák meg a WC-t. A 

I 
kell segítséget nyujtania a ter

népnevelők figyelmét felhívta a melés pártellenőrzésének. 
késönjövőkre, akik eg,yéni be- A termelés pártellenőrzése szélgetésekel folytattak ve!ük. megköveteli azt. hogy a pártJankó és Erós elvtársaknak meg- bizottságok és az alapszervezemag.yará.zt 1, hog,y nem lehelnek tek vezetői rendelkezzenek jó te�ácstagok, ha nem fejlesz- azokkal a szakmai ismeretekti� á.llandóan politikai képzettsé- kel. melyek feltétlenül szüksé-guket !!esek ahhoz. hogy világosan 

Mindez úgyneveze!t ,,apró lássák az üzem tennivalóit. 
munka", de enélkül el lehel-e �ppen ezért ml az elkövetke
képzelni a jó pártcsoport életet? zendó idölcben arra fordítjuk a 
Nem. Az i lyen munka ala- fő fÍ{}1/elm.et, • hoUI/ pártbizottpozza meg a párlcsoportbizalmi ságunk tagjai ma.gasfokú szaktekintélyé!, növeli irál:lta a bi• mai ismeretekre teU11enek szert 
Zdlmat. Brzik a párttagok, hogy és részleteiben is i.!merjék üze
a párt törődik problémáikk.a.l. münk munkáját, tervét, a meg-

Néhány hete történt. hogy lévő akadályokat, hogy ezek
Koch elvtársnak egy beszélgetés n.ek tudatában sikeresen har• 

colha.s�a:n.ak a hibá.k kijat>itá• 
sáért. 

FűtőMzunknál az eddigiek 
során a termelés pártellenörzé
sét nem tekintettük széleskörű 
tele.dalnak és csak a pártellen
örzés egyik formáját. a szol!!á· 
lati fő:iök beszámoltatását al
kalm11ztuk. Már ez is sokat 
segített munkánkon, különö
sen azután, ho!(V fíitőházunk
nál decentrali7áltuk a párt
szervezeteket. Ez lehetővé tet
te, hozy az alap.tZervezetek 
közvetleniH fog'.alkozzana.k sa
ját munl:aterületükkel, vizs
gálják a munka.fegyelem, a mi
nőség és az önköltségcsőkken
tés kérdéseit. szélesítsék. a po
litikai tömegmunkát. 

Már említettem. hogy beszá
moltattuk a szol�álati vezetőt 
a pártvezetőség előtt. Azonban 
ezzel nem tekintjük befejezett
nek .,,zt a munkát. Az elhang
zottakról alapszervezetenként 
tájékoztatjuk a pártbi1..almiakat 
és népnevelóket, így ezek a 
problémák e ljutnak valameny
nyi dolgozóhoz. Igen fontosnak 
tartjuk a termelési értekezle
tek segítését. A termelési ér
tekezletek előkészítésében és 
magán az értekezleten is rend
.ueresen résztvesznek a párt-

bizott.,ág és a.z alapszervezet 
vezetélségén.ek tagjai. Figyel
mük különösen kiterjed arra, 
hog-yan va!ósultnk meg az elö
ző termelési értekezieten el
hangzott Javaslatok, mil11en in
tézkedések történtek az elt::6 
értekeziet b!rálatai, felsz.ólal.é,
sai alapjá n. 

A termelés pártellenörzésé
né! elkövettünk e/!Y komoly 
hibát. Nem tartottunk kapcso
latot a társszoll!:álati á1ak 
pártbizottságaival. Ennek érez
tük következmén}•eit az őszi 
forgalom idején és érezzük 
most is a téli for<!alomhan. Ki· 
alakult olyan álláspont, hogy 
a vonatravárások miatt a fo:-
galmat okoljuk, a g.éprevárás 
miatt pedig a forgalom okol 
minket. Ezeket a prob!émákat 
iórés.zt meg lehetne oldt>ni, 
ho,zyha a hibák „egymá.srake
nése" heb·ett a fo,/!:i:.loM p1rt· 
bizottsáJi:ával karöltve közösPn 
megvlzsl(álnánk a h iányossá
gokat és közös tf'!nnivalókat 
határoznánk el. Az eddig; hi
bákon okulva, 6zéles e�ütt
míiködést építünk ki a forgal
mi szakszolgálat pirtbizottsá-
gával. Bartha Józ,;ef 

a szolnoki fűtőház 
pártbizottságának titkára 

Hogyan iavult a vasutasok életkörülmenye 
a kormanyprogram óta 

A kormányprogramm megje
lenése, a szocializmus épitésé
mk új szakasz.a óta, politikánk 
középpontjában a dolgozó nép 
életszínvonalának következetes 
emelése áll. 1953 jünius ól.a je
lentős kezdeti eredményeket ér
tünk el ezen az úton ország
szerte és a vasúton is. A mun
kásosztály és a parasztság meg
növekedett termelési kedve a 
vaS'll!asok �zámára is több ipar
cikket és élelmiszert bidosit. De 
nemcsak a megnövekedett áru
kínálat az, amely a vasutasok 

számáira az életszínvonal emel
kedését jelzi, hanem az a körül
mény is, hogy kétszeri bérrende
zés és egy sor egyéb bérügyi in
tézkedés növelte a vasuti dolgo.. 
zók vásárlóképességét. 

Ez a bérrendezés egyik jelen
tos sikerünk az életszínvonal 
emelése útján. De a bérrendezés 
ténye egymagál>an nem ad hü 
képet eredményeinkről, hisz a 
többezer dolgozót érintő szociá
lis beruházások is jelentősen 
emelték az életszínvonalat és 
könnyítették meg a mindennapi 
munkát. 

Melegedólc, mosd61c, ISltözólc 
)954-ben a feretu:városl rende- kon és több más helyen már 

:zöpályaudvaron három melege- használják a dolgozók az új 
dó épült, melybal kettl:ít már át- mosdókat. öltözőket. 
adtak rendeltetésének. De épül A vasutasok E.gészségvédel-

Elkészült Ha/vOJtban és Buda
pesten a Benczur utcában a nap
köziotthon és bölcsőde és nem
sokára gyermekzsivaly veri !el 
a hason ló rendeltetésű miskolci. 
nyíregyházi és debreceni lélesit
mények szobáit is. 

Régi panaszokat orvosol a 
most készülő sely-pi és soroksá,, 
laktanya, a miskolci és kapos
vári munkásszálló. Nemrég vet
ték birto�ukba a vasutasok a 
dorogi pá lyafennlarlási lakta
nyát. Nem teljes képet közlünk, 
csak néhány adatot a vasutasok 
�zociális körülményeinek javu
lásáról. Azonban ha eredmé
nyeinkről beszélünk, ne hallgas
sunk egyik legégetőbb. de vall
juk be legkeve�ebb javulást el
ért problémánkról sem - a la
káskérdésröl. 

az igényekhez képest kevés és 
korántsem oldotta meg még a 
legégetőbb szükségleteket sem. 
A lakáshiány nemcsak a vasút, 
hanem egész országunk fájó 
pontja, s jelentős javulást csak 
évek mulva várhatunk. Minden
esetre a fennálló körülmények 
között is megteszünk minden 
elkövelhetöt, hogy a legjobban 
rászorultak lakáshoz jussanak. 
Például ebben az esztendőben 
egymillió forintot fordítunk a 
vonali őrház-lakások bövitésére, 
rendbehozására. 

Mindent egybevetve, a vasú
ton is érezheti minden dolgozó a 
júniusi út éltető napfényét. mely 
még melegebben is tűzhetett 
volna, ha nem árnyékolják 
olyan hibák, melyekről szó volt 

OLASZORSZÁG 

•• Előléptetés„ ou olall• w,asutalion 

A La. Tribun.a. dei Ferro
víeri'� közli a keresztény vas
utasok szakszervezete által ki
bocsátott körlevelet, melyben 
a sZ3kszervezet a helyi cso
portokat felhívja, közöljék 
azoknak a ,,hithű keresztény
demokrata" érzelmű, maga
sabb beosztású tisztviselöknek 

EGYESÜLT ÁLLDIOK 

a névsorát. akiknek ellllépt� 
tése kívánatosnak látszik. A 
körlevél mel!állapltJa. hogy 
nevezettek akkor is feltünte
tendók, h ,i más szaksrervezet 
tagjai. Az előléptetéseket te-
hát nyíl ván vilfutnéz.et sze
rint akarják a jövőben eszkö
zölni. tekintet nélkül a t.U• 
dásra és rátermettségre. 

Ei„stein proless!JSor a csihágói S§erelől, 

s!JSahs!JSerw:e!ISeténel. tagja lett 

A The Railway Reoiew" 
1 

még elérhető szerény függe� 
közli " hogy Ei1utei1l

. 
professzor lenségét biztosíthassa maga• 

azon' kijelentésére hogy ha nak - a csikágói �relők 
még egyszer kezdhetné életét, szakszervezete tagsági jga
�em mint tudós működne, ha-

1 
zolványt küldött a profes� 

nem elmenne szerelőnek:, ho!(Y szornak, felvéve őt tagjai so
a jelenlegi vi&zonyok kö:zött rába. 

AJS lJSA nagy ütJSlete 

a r,asutasoli bőrére 

Az. európ.al szállítási közös
ség, amely a nyugateurópai ál
lamok imperialista zsoldban 
álló szervezete, teljes mérték
ben kiszolgálja az amerikaj 
monopoltőke urait. 

Az Egyesült Államok szinte 
határtalan értékű üzlethez ju
tott azáltal. hogy a gördülő
anyag szabványosítása az 
amerikai szabványokat vette 
tekintetbe. A szabványo,1-
tott kocsitípusként elf��dott 
északamer1kal mintadarabok 

ANGLIA 

már erre a tényre mutatnak 
rá. Most kerül sor a mozdo
nvoknál és Diese!-,motorko. 
csiknál Ilyen szabványosításra; 
Miután a nyugatnémet szövet
�égi vasutakat máris amerika 
látja el szabválnykocsival és 
miután jóval magasabb áron, 
mint a német vagongyárak 
gyártották azokat, senki előtt 
sem vitás, hogy az USA nagy 
pénzeket zsebel be ezektől az 
államoktól 

, ·�untas itJleseg ler,ele 

egy angol lap sr;;erhest:Stőjélae!:S 

Az angol vasutasok lapja, a 
.,The Roilway Re1;íew" no
vember 26-1 számában olvas
tu!,: ,.Egy kalauz fele;ége va
gyok és mint ilyen, rá kell 
mutatnom: milyen ezy brit 
vasutas fele<;égének helyzete. 
Férjem 35 éve áll a vasút szal
g,álatában. Az árak annyira 
magasak, hogy fizetéséből 
megélrú teljesen lehetetlen. 
l!:vek óta hiába nézem végig a 
nöi ruhaüzleteket és hiába fáj 
a szívf'!m, de új ruhát én töb
bé nem kaphatok. Sokszor azt 
hiszem, elvesztem az eszemet 
a gondoktól Mégis megírom 
önöknek: szégyenlem megval
lani ,  hoizy vasutas felesége va
gyok, mert fizetésünkkel való
sággal mér neve�ég tárgyává 
váltunk." 

A lap ugyanebben a számá
ban több cikk foglalkozik az 
angol vasutasok bérezésével. 
Egyöntetűen megállapítja. 
hogy a brit államvasútnál a 
fizetések annyira alacsonyak, 
hogy példé.ul kocsirendezönek 

senki sem kéri felvételét. :ti,
pen emiatt - mint az a jú• 

rtiu.sl kimutatásokból kiderül 
- a kocsirendezők 51 százal� 
ka kénytelen pihenőnapján is 
dolgozni. 

* 

A munkaidő szabályozásá• 
val kapcsolatban a lap arról 
panaszkodik, hogy a munkaidő 
szabályozása voltaképpen fe
leslegessé vált az angol vasuta
kon. A dolgozók nem tudnak 
megélni alapfizetésükböl, 
kériytelenek külön munkát ké
resni. Az újságok apróhirdeté
sei között a legtöbb helyet a 
különmunkát keresók rovata 
foglalja el. Például gépír?nök. 
vasutas dolgozó nök. bármilyen 
külön munkára elmennek, be
leértve a padlósúrolást Is 
írJa a lap. 

Különösen nehéz helyzet,. 
ben vannak a fiatalok. akiket 
vidéki szolgálati helyre helyez
nek át. Sokszor keresetük fe
lét lakbérre kölUk. 

Az utasok tájékoztatása is fontos fel adat 

még Ferencvárosban, éppúgy. méért Is sokat tettünk. Jelentő- 1933 júniustól decemberig 
mint Vácott, a 1(elell Múszoki sen ell:írehaladt a Budakeszi több mint 100 család jutott la
Kocsiintézóségriél, a Hidéplto Tüdószon.atórium építése. melyre káshoz. Az 1954-es esztendőben 
Vállalatnál, e Keleti Fútőház- mintegy 15 millió for!ntol lordí- �� jóátl t;b. ���5 

la;,!�1 �t 
ban és még ei)' sor szolgálati tunk. befejezb előtt all � szom. napjában újabb 153 lakást kap
helyen ö'tózö. mosdó a dolgozók bat�el11_l orvosi re�d.el6 es most nak a vasutasok. Osszesen (nem 
nagy örömére. Nagykanizsán..

, 
adtak at rendeltetesenek a péc�i teljes adstok Herint) 434 csa

Ba/assagyarma/011, Pécsett, a rendelöin!é:el�t. hogy csak ne- fád juto�t. ille,tve �ut lakáshoz. 
:,.·yugall-Pályaudvoror1, Szolno• hanyat emhtsunk. Ez a szam, bar la.tszatra sok, 

a kommunista vasutasok aktíva. 
értekezletén is. A további ered. 
ménvek azonban nemcsak az 
építökön, hanem valameny
nyiünkön múlnak. Azon, hogy 
szivvel-lélekkel véigrehajtsuk 
a kormányprogram célkitű
zéseit a vasúton: olcsóbban és 
gyorsabban szállítsuk az árut, 
mmetrendszerinl az utazó kö- j 
zönséiel, 

A kelenföldi p;Uyaudvaron dolqozik Németh M.irla bemondó, 
Pontos tájékoztatásával Járul hozzá az utazási feltételek 

Javításához 
(Kovács Géza felv.) 
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Atadták a forgalomnak a komáromi  Barátság-hidat A vasutas dolgozók lelkesen csatlakoznak 

a Rákosi Mátyás Művek le/hívásához 
December 28-án ünnepélyes hogy az 500 méter hosszú, 2400 

keretek között átadták a for- tonna összsúlyú vasszerkezet 
galomnak a magyar Komáro- rekordidő, 5 hónap alatt elké
mot és a csehszlovák Komár- szült. A híd próbaterhelése 
nót összekötő vasuti hidat. A 1954. december 16 és 17-én 
régi hidat a menekülő fasisz- zajlott le, amikor négy hatal
ták tehetetlen dühükben 1945. mas cseh gőzmozdony az él
március 28-án felrobbantották. jenző munkások sorfala között 
A vasszerkezet a vízbe hullott, 80 kilométeres sebességgel át-
súl.Yosan megrongálódtak a dübörgött a hídon. 
hídfők. � _Pilléreknek is_ cs:i,k A „Barátság-hídja" a legkoraz alapJa1 maradtak epseg-

1 

szerűbb tervezési elvek alapben ján készült, beszédes bizonysá-
A felszabadulás után a két gául annak, hogy a békét 

ország között egyre növekvő akaró csehszlovák és magyar 

Bebrit. ujo1 elvtárs, közlekedés- és postaüqyi miniszter 

ünnepi beszédét mondja. 
(Németh Gyula felv.) 

vasuti forgalom követelővé nép összefogása milyen hatal
tette egy új híd építését, mert mas eredményeket képes el
a szobi határállomás mi.,· érni, 
szűknek bizonyult az egy1e • 
emelkedő forgalom átbocsátá- December 28-án zuhogó eső, 
sára, pattogó induló, derűs arcok fo-

Az új híd tervezése 1952 jú- gadták a ragyogó 424-es von-. 
nlusában, az építési munkák tatta különvonatot, amikor 
pedig 1953 végén, a régi hid- megérkezett a hídavatási ün
roncsok kiemelésével indultak nepség színhelyére. Minden 
meg. A roncsemelés során tekintet a pirosra festett. ke· 
mintegy ezer tonna vasat csesen ívelő, a két nép barát
emeltek ki a Dunából. A le- ságát jelképező hídra esett, 
rombolt pillérek UJJaep1• amelyen néhány perc mulva 
tése búvárharanggal történt. feltűnt a cseh küldöttséget 
Ugyancsak a harang védelme hozó különvonat. 
alatt építették meg a pillére- Megjelent az ünnepségen 
ket egészen a vizszintig. E Végh Béla elvtárs, a Magyar 
nagyszerű munkamódszer Dolgozók Pártja Központi Ve
eredménye volt, hogy 1954. zetőségének titkára, Bebrits 
júniusáig valamennyi pillér I.Afos elvtárs, közlekedés- és 
elkészült. Az ellenfalakba és postaügyi miniszter, Antonin 
pi!lérekbe beépült beton és kő Pospisil elvtárs, a CsehS":tlovák 
mennyisége 3000 köbméter. Köztársaság közlekedési mi-

A pillérek elkészülése után nisztere, Csehszlovákia Kom-
195•. júliusában megkezdődött munista Pártja Központi Bi
az ötnyílású híd vasszerkezeté- zottságának és Szlovákia Kom
nek szerelési munkája, ame- munista Pártja Központi Bi
lyet a MÁVAG és a vitkovicei zottságának a képviselői, a 
vasművek dol2ozói végeztek 

I 
Csehszlovák Államvasutak és

' egymással versenyezve. A ne- a Magyar Államvasutak veze
mes vetélkedés eredménye, tőinek, dolgozóinak küldöttei. 

Résztvett az ünnepségen Hor
váth Imre prágai magyar 
nagykövet, Stefán Major, a 
budapesti csehszlovák nagy. 
követ, Mányik Pál a bratisla
vai magyar főkonzul, valamint 
a két ország külügyminisz
tériumának képviselői. 

A himnuszok elhangzása 
után Csanádi György elvtárs, 
a MA V vezérigazgatója nyi
totta meg az ünnepséget. A 
megnyitó után Mojmir Sulc 
csehszlovák mérnök és Kmoskó 
Kázmér magyar vasútmérnök 
ismertette a híd építésének 
történetét. Ezután Antonin 
Pospisil csehszlovák közleke
dési miniszter ünnepi beszéde 
hangzott el. 

- Nem Véletlen, hogy a 
,,Barátság-hídja" éppen építői
től. a legnagyobb egyetértés· 
ben dolgozó ·m.a.gvar és cseh
szlovák hídászoktól kapta a 
nevét. Sohll.$em jöhetnek visz
sza azok az idők, amikor né
peinket egymás gyűlöletére 
nevelték. Amilyen összeforrot
tan dolgoztunk együtt magyar 
baT.í.tainkkal, a híd építésén, 
ugyanolyan egységesen fogu:nk 
dolgozni és harcolni továbbra 
is népeink barátságáért, a bé
kéért - mondotta a többi kö
zött Pospisil elvtárs. 

Bebrits Lajos, közlekedés
és po�t'.'lligyi miniszter ünnepi 
beszédében méltatta az új híd 
jelentőségét és köszönetét fe
jezte ki a híd építőinek. 

- Most a.z imperialisták 
ugyanazokat a. fasiszta csapa
tokat akarják felfegyverezni, 
amelyek tíz évvel ezelőtt hul
lámsírba. döntötték a szép, a 
forgalom szempo1ttjából oly 
fontos Duna-hidat. A háborúra 
spekuláló terveik ellen fel
emeljük tiltakozó szav1mkat és 
minden erőkkel azon leszünk, 
hogy lehetetlenné teg11ük az 
újabb pusztitásolcat - fejezte 
be beszédét Bebrits elvtárs. 

Az ünnepi beszédek elhang
zása után a két miniszter a 
szalagok átvágásával átadta a 
hídat a forgalomnak, majd az 
összekapcsolt két különvonat 
elindult a cseh Komárno felé, 
ahol a két, ors.<ág küldöttei a 
hajógyári klubban közös ebé
den vettek részt. 

A baráti találkozón régi 
munkatársak, régi versenytár
sak, új ismerősök szavából 
egyaránt a barát�ág, a büszke
ség hangja csendült ki, az az 
érzés töltötte el valamennyi 
jelenlévőt, hogy a ,.Barátság 
hídját", a béke jelképét meg
védik minden ellenségtől, 

Havonta 1 31 vonat megtakarítását jelenti a miskolciak vállalása 
A Debreceni. Jármújavitó OV I Vátlalták. hog;y á,ttae:os terhe· lep,i 7,74 órás tartózkodási id5t 

dolg-ozóinak a Rákosi Mátyás lési tervüket a jelenlegi 93 szá- 7,58 órára csökkentik. Kocsiki• 
Müuek felhívásá'hoz való csatla- zalékról 103 százalékra teljesi• hasznáilási tervük 103 százalékos 
kozása nyomán a vasúton is tik. Ezzel hauo'l.ta 131 vonatot tPljesitésével .az egy kocsira esö 

megindult a különböző szolgá- é� 851 tonna szenet taka.r_ilana/i 12.2 tonnás kocsikihasználá.st 
. . . . , meg. Havonta L690 szemely- es 14,5 tonnára emelik és ezzel 

lal! . h4:lyek dolgozomak bekap- tehervonat  pontos ind:ításá.val 1 .8 havonta 69 kocsit takar ítanak 
�soloda.sa a felszabadulási mun· szá,zalékkal javítj:ílk á'l'omásu- meg-. Az őnkötts� csökkentése 
kaversenybe. Elsőnek Miskolc· kan a menetrendszerinti incl'i- érdekében napi 20 kilowatt vil
.,zeméiypálya.udt•ar dolgozói tás!. Kocsilartózkodási tervük 

l 
lan;y,áram megtakarítá'sált hat� 

csatlakoztak a debreceniek fel- teljesítését 102 százalékra vál- rozták el. Ez havonta 1440 forint 
hívásá,hoz. lalták, a.z e{!y kocsira eső jelen- megtakarítást jelent. 

Az induló vonatok késésének csökkentéséért 
Bnda.pest Keleti-pálya.udvar 

dolgozói az elsők közt jelentet
ték csatlakozásukat a felsza
badulási munka versenyhez. 
Már meg is indult az állomá
son a hosszúlejáratú munka
verseny, amelynek első szaka
sza január 13-ig, az állomás 
felszabadulásának napjáig tart. 

A dol�ozók megfogadták. nuár 13-ig vállalják a rakodási 
hogy induló vona.taik késését idő olyan mértékű csökkenté• 
január 13-ig 4 százalékra, áp- sét, hogy elérjék a 103 száza. 
rilis 4-ig 2 százalékra csökken- lékos élüzemszintet, április 4-ig 
tik. A kereskedelmi szolgálat pedig 1 06 százalékra való eme
dolgozói arra tettek vállalást, lését. A kocsikihasználásban 
hogy az „óvd az árut" mozga- ugyancsak az élüzemszint el• 
lom kiszélesítésével mu.nkáju- érését és túlteljesítését vállal
kat kármentesen végzik. Ja- ták. 

�lég fokozottabb széntaka•·ékosságot ! 
December 23-án népes röp

gyüléseket tartottak a Hámán 
Kató fűtőházban. A gyülése
ken megtárgyalták a Rákosi 
Mátyás Múvek és a Debrece
ni Jármú.javító dolgozóinak 
felszabadulási munkaverseny
re szólító felhívását. majd is
mertették az előzó napon meg
tartott taggyűlés határozatát: 
január 8-ra, a fűtőház felsza
badulásának ünnepére fokoz-

zák tovább a széntakarékos
sági mozgallnat. A röpgyülé
sek részvevői nagy lelkesedés
sel üdvözölték a taggyűlés ha
tározatát és úgv döntöttek, 
hogy december 20-tól január 
8-ig 1200 tonna szenet takarí· 
tana.k meg és ezzel a vállalás· 
sal vesznek részt a felszabadu
lási munkaversenyben. Ez a 
szénmennyiség elegendő arra. 

hogy január 8-, 9- és 10-én ez
zel továbbítsálk a fűtóház va.Ia
mennyi vonatát. 

A debreceni fűtőház dolgozói 
hasonló szép felajánlással kap
csolódtak be a felszabadulási 
munka versenybe. Vállalták, 
hogy első negyedévi tervüket 
102 százalékra teljesítik, a 
szénmegtakarításban 7 száza· 
lékos eredményt érnek el. 

,,Túltel iesít iük első negyedévi tervünket" 
(Tudósítónktól.) A Miskolci 

Járműjavító dolgozói is tudják 
mit jelent számukra a felsza
badulás 10. évfordulója, ezért 
a Rákosi Mátyás M1ívek és a 
Debreceni Járműjavító ÜV dol
gozóihoz hasonlóan munkafel
ajánlásokkal vesznek részt a 

meg. Jánrníja\·ítási tervünk 

I 
sággal, a bérfegyelem betartá

teljesitését 105 százalékra vál- sával és a rezsiköltségek csök
laljuk, hogy a tavaszi forga- kentésével anyagban 2 száza
lom sikerét minél hatékonyab- lék, ö5szes önköltségben 
ban előseg;íthessük. Vállaljuk, 1 ugyancsak 2 százalékos meg
hogy fokozott anyagtakarékos- takarítást érünk el. 

Gazdaságos anyagfelhasználás 
felszabadulási munkaverseny- (Tudósítónktól. ) A l'etépít- tervet eQ\V szá,zalékkal teljesítik 
ben. 1955 első negyedévére mén.,1i Vasan11ae:iauítú UV dal- túl. Ezt Ú!!'Y akarják elérni. hol;¾ 
vállaltuk, hogy termelési ter- gozói röpgyüléseken határozták továbbfeilesztilt ' d  sorozatgyár-

1 lást, a jéksaru, a radiátor és ;i vünket túlteljesitjük. Ezt úgy el, 1ogy csatlakoznak a Ráikosi közlekedési vasszerkezetek alkat-a_karjuk eléi:ni, h_o� te;ven !e• Má•�yás Művek felsz�hadu!á�i rész f!I/Órlásánál. Gazdasáirosan 
lul 82 egysegtel;esitmeny er- munkaverseny - kezdemenvezese- !ervezik meg- az anyagfelhasz• 
tékű munkát végzü.nk el, a.mely 

I 
hez,. Vál lalták. hogy 1955 első 

I 
nálá>st. az anvag-tároló helyeket, 

két da.rab gőzmozdo11y főjaví- neg,yedévi termelési tervükei 3 az anvae:raktárnkat á,llandóan 
tási érték_ne�, _vagy_ 33 darab szá-zalé�lrnl !_úJte.lie�ilik. __ Az el_ső vizse:ál ják.  _é_s az elfehö anya• 
teherkocsi fov1zsga3ána.k felel neQ'Vedevi onkol!segcsokl<entes1 g-okat felta,qá,k, 

213 .ezer kilométer főjavítás nélkül 

Hogyan használiák ki a gépeket 
az Északi Járműiavítóban 

(Tudósítónktól.) Somlai 
László elvtárs, a kaposvári fű
tőház motorvezetője a 428-as 
számú motorkocsit szocialista 
megőrzésre vette át. Ugyanek
kor vállalta, hogy a motorko
csival főjavítás néll.ül 200 OOO 

kilométeres teljesítményt é'I' el. 
Az esedékes főjavítás 1953. de

cemberében lett volna. A motor 
azonban olyan kitűnő állapot
ban volt. hogy gondolni sem 
kellett főjavításra. Erre csak 

1954. októberben került sor. 
Eddig az időpontig Somlai elv
társ 11állalását túlteljesítve 
213 OOO kilométert tett meg mo
torkocsijával, szemben a főja
vítástól főjavításig előírt 
120 OOO kilométerrel. Ez idő 
alatt semminemű szolgálatkép
telensége, vagy balesete nem 
volt. A motorkocsi szerkezeté
ben ennek a nagyszerű telje
sítménynek az elérése után 

sem észleltek semmiféle hibát. 
A vállalás teljesítésével 

Somlai elvtárs egy főjavítás 
teljes költségét taka'l'ította. 
meg. Sikerének titka, hogy 
mindig a legfigyelmesebben 
végezte a gépkarbantartást. 
Példamutató munkája annál 
figyelemreméltóbb, mert kiváló 
szakmunkája mellett még az 
ÜB elnöki teendőket is meg
elégedésre látja el a fűtőház
ban. 

Ez a riport tulajdonképpen 
ott kezdődik, ahol az flszaki 
Jármüjaví!ób,an tett látogatá, 
sunk vée;et éri. De azért. hopY 
fü,ztáhban láissuk a dblgokat, el 
kell mondanunk az előzménye
ket is. 

- Milyen a f!épek kihaszná
lása? - tettük fel a kérdést, 
először is a vá.llalat dis.zpécseré
nek, Pázmány elvtársnak, majd 
a tervosztály vezetőjének, Goics 
elvtársnak. Nagy ívek kerültek 
az asztalra. .ameLy,ek ezt a cí
mei viselték: .. Munkaf<épek ki• 
haszn.álásának nyilván.tartása." 
De sajnos. ezek az ívek alig 
mondtak valamit a irépek tény
leires kihaszná,!ásáról. hiszen 
csak azt tüntetik fel. hOJIT hány 
gép dolirozik egy, va<;zy két, 
esetleir három műszakban, an· 
n ak nyoma sincs, hogy egy-eg,y 
müs.zakban mennyit állnak a gé
p,ek. 

- A tervezett irépkihasználá!st 
�ehot sem érik el - hallottuk. 
- Ennek ellenére az üzem ha· 
láridő előtt befejez!e évi tervét, 
tehát a irépkihaszná,lás nem le
het rossz. A dole:ozóknak érde
kük, hogy túlteljesi!sék a nor
mákat, ebből következően érde
kük, hogy minél jobb,an kihasz
nálják gép.ükct, tnínél nai:wobb 
irondol fordítsanak karbantar
tásukr.a. 

Ezzel tutaido�éppen véget is 
ért volna lát()J:!atá,sunik, mert 
informátoraink ki jelentették, 
hol!'Y az üzemben sem láfonk 
többet. esetleg- a finommechani
kaJ gépműhelv érdemes a fi�el
lnunkre. Szerencsére kísérőnk -
ezúttal mellőzzük a nevét -
e.mint kiléptünk az irod,aszobá!
Ml, hozzánk fordult: 

- A VIII/ A-ban. a finom
mechanikai e:épműhelyben esak
i;gyan ú.:,Yi járnak a gépek, mint 

az  óra. Jó a teljesítmény, ez 
meg-látszik a munkabéreken is, 
péld'ás rend és tisz'.asá'I! ura lko
dik az egész műhelyben, anyag
ravárás nincs. Ezekutá,n azt hí· 
szem. jobb,, ha a Vl/3. osztályra 
megyünk . . .  

Tizenkettőből - h6rom 

!::s ezzel kezdőd:ik a tulajdon
képpeni riport. Az osztály egyik 
részleirében 12 gépel számoltunk 
meg. A 1 2-ből három dolirozott, 
e�nél élénk beszéle-etés folyt, a 
g-ép üresen iáct. nyolc g-ép állt. 
Ie:az. a műszak a véirefelé já,r!, 
die mée;is . . . Nézzük a másik 
részleiret. A Vll-77-es eszter
g-apad mel lett a gép kezelője. 
mellette viszont kabálboan, ka
lapban egy fiatalember . .,Szóval, 
maid Szilveszterkor . . .  " - hal, 
lotluk a bes,zéliretés utolsó fosz
lá.nMait. .,Ez a gép rossz?" -
kérdez•ük a irazdáttlanul álló 
Vll-88-asra mutatva a VII-
93-as gépet kezelő fiatal eszter· 
e:ályos.'ól. ,.Nem, deho�y rossz. 
Csak mind a kél elvtárs szabad
ságon van." .. Egyszerre?" -
. .l!(en, az évi terue-t befejezték, 
hát kivették a maradék sztibad
sá{!ukat." 

Zánkai József elv!árs - így 
hívják a 93-as gép kezelőjét -
furcsa, óv.atos léptekkel járta 
körül beszél.iretésünk kőzben a 
g-épét. Hamarosan megtudltuk, 
miért: a irép mellé lépve várat
lanul csaknem bokáig süllyed
tünk egy nagy víztócsába. A hi
deg d�emberi eső ellen alig 
nyújtott védelme! az ócska. lyu
kas tető - még- ió. ho� nem az 
értékes géo kellős kőzepét ön
tözte. ..Jól ki tudia használni 
a 1<épét?" - kérdeztük aztán 
Zánkai elvtárstól. .. Sa/nos nem 
mindig biz/-Ositják " folyamatos 

munkát . . . Pénteken is másfél 
órát álltam alkatrészhiány miatt. 
Pedig csak Úf!I/ lehet elérni a 
120-130 százalékot, ha a nyolc• 
órás munkaidőt teliesen kihasz
nálom. Ezenkít•ül na{[y baj, hogy 
a {!épk.arbantartásJ1oz nem ka
punk elef(endő tisztítóron![yot. 
Folqamafosabb, el(yenletesebb 
an.lJa{[ellátással sokkal jobba.Jl 
ki tudnánk használni a gépe
ket." 

-------------------------

- Anyairravárás miatt nincs 
irépá,llás - b,izonygatta néhány 
perccel később Kavács József 
elvtálrs. külsős művezető. - Ha 
nem kapunk a kovácsoktól anya. 
got, azonnal má's munkát a dunk 
az eszterg-ályosoknak. A gép
kihaszn:í,lá,s tel jesen megfelelő
nek mondható az osztál0·on. 

Határidő előtt teljesítették évi tervüket 
A Keietí fií.tóház december 

I 
Szeged állomás kereskedel-

13-ra befejezte évi kilomé- mi szolgálata november 30-án 
tertervét, százelegytonnatervét a következőként teljesítette 
pedig december 27-re teljesí- évi tervét: rakodási idő 124, 
tette. A villamosüzem-rész ki- kocsikihasználás 14,3 tonna. a 
lométertervének teljesítése de- raktári dolgozók teljesítése 135 
cember 5-én, százelegytonna- százalék. 
kilométertervének teljesítése A MAV Budapesti Magas--

építő VV 1. számú főépftésve
zetőségének dolgozói decem
ber 18-ra teljesítették évi ter
vüket. A tervezett 5 456 OOO 
forinttal szemben 5 854 OOO fo
rin t termelési értéket értek el, 
ami 107 százalékos tervteljesí
tést jelent. 

Jobb ellenőrzés 

- több öntudat 

pedig december 16-án történt 
meg. A motor-üzemrész novem
ber 11-én fejezte be évi- ter
vét. Az úttörővasút tervtelje
sítése december 19-én ért vé- Sikeresen /,a/ad a mozdonyok átalakítása 

Talán nem kell folytatnunk: get. 
az elmélet és a g-yakorlat sajnos A Vasúttervező VV decem
külön utakon járnak az flszaki- ber 14,én teljesítt>tte évi tervét. 
b,an, néha egyenesen meg,cáfol• ami 19  252 OOO forint ooszegű 
iák egymást. A vezetők nyilat- tervelőirányzat teljesítését jekozatainak ellenére meg kelle.t 
á,l laoitani. hogy sokkal kedve- lenti. 
zőbb képet is mutathatna 3 iré- Szolnok állomás dolgozói 
pek kihasználása, ha a műszaki büszkén jelentették, hogy évi 

vezetők körültekintöbib�n ellen- tervüket december 23-án be
őriznék a munkaidő kihasználá,· fejezték. 
sáit. ha módX>t taltr.nának arra, Putnok állomás is befejezte 
hogy a g-épek ténvleges kihasz- évi tervét. December 21-ig a 
nálásáról, a felmerülő, akárcsak vonatforgalmi tervét 103, a 
neg;yed-félórás gépállásokról is terhelési tervet 107, a menet
valamilyen kimula'ás készül jön. rendszerinti vonatindltást 102, 
De nem kevésbé fontos a gépek a kocsimozgatást 1 1 3, a kocsi
mellett dolg-ozók öntudatának tartózkodást 102 és a szállítási 
fokozása. hoey sokkal mélvebben tervet 101 százalékra teljesí
átérezzék: az álló va{[t/ üresen tette. 
iáró {!épekkel nemcsak önmaguk- A dorogi fií.tóház százelegy
nak okoznak anuQ.{[i veszteségei, tonnatervét december 15-re, 
hanem me{!károsítiák a vasú/ vonali kilométertervét decem
eaészét és ezen keresztül nép-

1 
ber 1 1-re, széntervét decembe1· 

nazdaságunkat is. 10-re fejezte be. 

F.::irkas Béla, az tszald Jármúlavitö lakatosa a pakurás mo:zdo
Ml'Ok óitalakitásánál 1 57 sdzalékos átlaqteljesítménnyel dolqozik 

(Kováca Géza felv.) 
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Legfőbb követelmény az együttműködés Egy állomás gondja fejlődésének küszöbén 
Szeged, 1954. december. ZI. 
Napok kérdése és eldól él

fium lesz-e harmadszor is 
Szeged állomáa? A szegediek 
bfmak benne, naJ)Oillta néze
&etik a versenytáblát, s a dol
gozók közt is e.n-ól folyik a 
legtöbb szó . .,Rajtunk mú!ik a. 
dlett, ne ha.wtuk ma.gu.nka.t" 
- mondogatják. S a lelkese
dé&. ,. Jó munka eredménye
ként mindennap újabb gyó
zelmek születnek. Valameny
nyi tervtényezónél túlteljesí
téasel dicsekedhetnek. Decem
berben még nem volt gépre
várás. A beérkezett árut még 
aznap továbbítják, jól megy 
a rakva-rakott-mozgalom, de 
lehetne tovább is sorolni a 
szebbnél szebb eredményeket! 

Szeged már kilencedik hó
napja birtokosa az élüzem 
címnek. Hogyan dolgoznak. mi 
a .,titkuk"? - erre kerestünk 
választ. 

- Titok? - m�olyog Kar
buczky Károly állomásfónök. -

Hát titkunk nincs, de va.n né
hány ta.pa.sztalatu.nk. A mi ál
lomásunk azéttagolt, a. 1'. dezó 
pél:dául 4 kilométerre van a. 
személypályaudvartól. Iw jó 
munk,i csa.k akkor lehetséges, 
ha. szorosan összedolgozik oa
lamennVi munka.hely, tiala
mennyi vezetó és dolgozó. A 
mt állomásunkon a. nolgálatí 
á.g4k között jó a.z ewüttmiíkö
d.és. a.z összhanq. Ez a.z elsó 
uámú „titok". 

* 

Dolgozóink lelkesek, 
büszkék az eredményekre, 
szívvel-lélekkel dolgoznak. 
Ennek is van „titka:': jó a L-er
sen11nyi!vánosság. A párt- és 
a szakszervezet széles tö
megmunkát végez. felszínen 
tartja és állandóan él�zti a 
munkaver·enyt, töródnek a 
dolgozók ügye:,-bajos dolgai
val. Nekem elsősorban a ter
melés pártellenórzése nyujt 
110k segítséget, amelyet igen 
jól alkalmaz a pártszervezet ... 

Valóban, a felsoroltakat 
nt:m lehet „titoknak" nevez
rti, de az való igaz hogy a jó 
ftítlnkának eze a Jegtőbb ,é
fffezői, E� napig jartuk az ál
lomást. Nehéz lenne összefúg
,z;óen leírni a tapasztaltakat. 
Helyette !apozgassunk egy ki
csit jeGYZeteinkben . .  , 

* 

Az érkezó kocsikat három 
órán belül beállítják a rakodó
helyekre és így zökkenésmen
tesen, folyamatosan mehet a 
ki- és berakás. Lassan elfelej
tik azt az időt - pedig nem 
is olyan régen volt - amikor 

a legtöbb baj a kocsibeállítá&
sal volt. Allandóan késtek a 
beállítások és zúdult a szemre
hányát; a tolatás-vezetőkre, ko
csímeo;terekre, . forgaJ.mistál«-a. 
ts mit tettek ők? Szidták a 
tartalékot, a mozdonyfelvigyá
zót - már ahogy ez ilyen
kor szokásos. 

A szemrehányásokkal DéITl 
sokra mentek, de annál több
re, amikor tervszerüen k-utat
ni kezdték a hibák okait. En
g/ elvtárs, kere kedelm.i !ö
nök felkereste a kocsimestere
ket és beszelgetésük nyomán 
kiderült, hogv ba.j van a ta.r
ta.lékka.l. Ezután rö,id beszél
getés a mozdonyfelvigyázóval 
és egy órán belül már másü 
tartalék tolatott. 

A beállítás ezzel meggyor
sult, de még bajok voltak a ki
rakással. A TűZ:tP csak kés
ve rakott ki. A gőzfűrészüzem 
teleszórta a kihúzóvágányokat 
rönkök.kel. A pártszervezet és 
a kereskedelmi fónök felkeres
te az üzemi pártszervezeteket, 
ahol a késői kiértesítésekre 
pa:naszkod tak. 

Rossz a kiértesítés? Felül
viu.gálták az előjelentéseket. 
Kiderült, hogy előforduit 
olyan eset, hogy előjelentettek 
35 kocsit, de számadása csak 
33 kocsimk volt. Vagy elő
jelentettek 30 kocsit és 38 jött. 

Az észlelteket megvitatták 
és ezidőt61 szigorúan ellenóriz
ték az elojelentéseket. Mm
denna.p összehasonlították a.z 
elójelentó kön11vet az érkező 
kocsífe1író Uwn11vvel és ha. el
térés volt, azonnal intézkedtek. 

A szolgálati ágak állandóan 
javították az együttműködést, 
ennek eredményeként megja
vult a munka, időben történ
tek a kiértesítések, a beállítá
sok. 

* 

Szép eredményekkel dicse-
kedhetnek Szegeden a rakva
rakott mozgalom terén i,;. 
Nap mint nap a leadási ko
csikból fedezik a feladási, Ez 
is az együttműködés érdeme. 
Az áruirányltó időben jelzi. 
melyik vállalat részére érkezik 
kocsi. Ezzel t>gyidőben felhív 
.1a a figyelmet a várható n.,
hézségek.re is. Például va
sárnapra jelzett 15 kocsi é;ót 
a \"ágóhíd ezámára, de :rrund-
1art arra is figyelmeztelelt, 
hoe:y a kocsit legkésőbb 18 
óráig be kell állítani, mert 
máskép az r>ttani munkaidő 
miatt csak késve tudják kJ„ 
rakni. A kocsimester erre el
halasztott egy kevésbbé siir
gös mun.kát és soron.kivül le-

A LA K TA N YÁ S  
Elbeszélés - Írla : Gulyás János 

Egész nap esett . • •  A lajho
aó télvégi esó a folthátánfolt 
kabátokon át a. csontokig 11.t
tolt. Olyan esö v Jlt ez csupán, 
hogy nem lehetett előle félre
állni. de ahhoz elég komor 
idő, hog11 a. jó kutyát is '.á„ 
lett volna. kiverni. Az átnedve
sedett u;jasok alatt már szin
te izzadtak a. hátak, amikor 
Ka.rikó Imre elomunkás a faj
rontot ;elezte. Mégegyszer le
rázta kon11a. kalapját s la.ssan 
ba.llagott a. csapat után a. lak
tan11a felé. 

Mikor bi,léptek a. félig föld.
be épített, nedves, betonos lak
ta.n11ába, La.cz6 Orbán lakta.
nyásnak már húlt helyét lel
ték. A kál11hába bekészítve a. 
guujtó1. 

- Még megg11ujta.ni sem 
vol.t ideje a ványadtna.k - imi-
1111en Kevi La.ci. 

Mert/tá.t a kissé félszeg, 
hatksza.vú lakta.n11ás szálka 
volt valamenn11iük szemében. 
Különö1en a.mióta felezett a. 
csapat é1 ennek a. cinege• 
nek mindig megvolt az egész 
hete. Az 5regéknét a.zért nem 
állhatott meg a.z élet, hoay a. 
V@útnál protekcióva.; téli lét
.rzcim.ba. kerültek, csak fél he• 
tet dolaozta.k. No, nem a.zért. 
mintha. a.z akarat hiányzott 
r,olna.. Dehd.t úgy rendelkezett 
az ,,ontálll'', hOO!I emberbaráti 
1zeretetb6l ezidótá1t meafelez
te a.z cmúmlu vé!kony J>ái1111-
mu1'ká.! ken11eret. 

A la.ktan11óara. a pcÜ!/17.fflt!I· 
ter m indene1ére ,iem vonatko
zott a rendelet. Ezért aztán 
tilt a. harag közte ér a. caa.pat 
� Ptdia dehogy tehetett 

ó arról, hogy neki duplán mér• 
ték a vékon11 porciót. Sokszor 
már e:határozta. hof11/ meg

mondja. az irodán, de sosem 
vett a.nnyi bátorságot, meghát 
ki i•enné el a. (Tllerekek szájá.
bó! minden má1odik porciót. 
ö nem is vihette olyan köny
nyen eíJ11 házzal :>elább a be
t11árbútort, mint más ember, 
mert bizon11 nem mindig tu
dott már helytállani ott, ahol 
eqész ember, kívánt a. mu-n:ka. 
Nem is mai ayerek volt már, 
no meg a.mióta meafázott • 
kúttísztitásnál. a. lélek csak 
hálni járt belé. 

Szinte örült, how reggel 
még aludtak az emberek, ami
kor elment. este pedig a. jobb 
á!múak már a. másik oldalukra. 
fordultak, amikor belopózott a. 
pokróc alá. Sok ba.j volt a. ;ó
szágokka.l, és emellett a. kony
ha. körül is eleaet 'kellett ten
nie az öregéknéL Kora. dél
után nagy sebtében, úgy a.how 
rendbetette a. lak.tanyát, eayéb· 
ként vajmi keveset tett a. i;a3-
útért. 

Allt tehát a. ha.ra.g. Ha. na.1111· 
ritkán mégis találkozott tár-
1aii•al, szálltak felé a.z élcek: 
,;Látom, szépen pendiUsz a. sok 
zsiros tejtólt' - Í/111 a.z eQVik. 
.. Hallom, hogy 'kineveztek te
henésmek" - rá a másik. 

ö csak rántott e(111et nyűtt 
ka.bátjá," a továbbállt. Belii.! a. 
tehetetlenséa é, 11 düh mar
cangolta. - dehát mit tehetett. 
Ta.qadja., hom, néh4Mp;cin jól
esik 11 ma.radé'k le�·es, a. uue
rekotthagyta. tejeskávé? 

Amí11 a. nam, berakott túzhe
l11n fóU a lebbetlc1letle1, 1 ki-

vitték ct !kocsikat a �·ágóhidra.. 
Hasonló eset nem egy,zer for
aul elo a Kendergyárral, a fü
részte!cppel és sok más üzem
mel. A vállalatok hálásak e•ert 
a megértésé,t és azzal vá
laszolnak. hogy a beálhtas 
után gyakran egy-két órával 
készek a kirakás..<al és az üres 
kocsikba azonnal kezdhetik a 
berakást. Az eredmény: Jó 
kocsikthasz-nálás, guors ko
csiforduló. 

* 

Csupa várakozás és Izgatott 
készülődés Budapest-An�a.l
föld állomás dolgozóinak élete, 
amióta hírül vették. hogy be· 
fejezéshez közeledik az és7..aki 
vasúti híd építése és május
ban megindul rajta a forga
lom. Az állomás eddig is nagv 
szerepet töltött be a budapesti 
körvasút forgalmában, de a 
híd üzembehelyezése még 
inkább megnöveli jelentÖ6égét. 
hiszen az esztergomi vonal 
forgalmának legnagyobb része 
en e irányul majd és a dorogi 
szénmedence szene, amely 
eddig nagy ke·ülővel, Kelen
föld állomás érintésével jutott 
el a fővárosba. a híd meg
nyitása után itt áramlik  ke
resztül. 

Ennek megfelelöen átépítik 
az állomást is. A munka elsó 
szakaszaként máris megkezdő
dött - mint jelentettük - a 
Béke úti aluljáró építése. Az 
aluljáró fölött húzódó híd a.z 

állomás lén11eges kibővítését 

Az állomáson naponta érté
kelik az eredményeket, méri.e 
fel a feladatokat. s ezeket 
megbeszélik a dolgozókkal. 
Szinte nincs olyan Va.!:Ulas 
s�egeden, aki ne tudna vála
szolni arra a kérdésre: mi
ből van lemaradás, mit keil 
még teljesíteni ahhoz, hogy 
harmadszor is élüzem legye., 
az állomás. A verseny utohó 
napjaiban ez a jelszó: min
dennap túlteljesíteni a. tervet! 
Ennek az egyhangú lelkesedés
nek is az együttműködés az jelenti. mert a pályaudvar 

valamennyi vágánya áthalad 
rajta. Ui helyzetében Bu.da.
pest-Ang11a.lföld nem csel:él!I 
forgalmú személ11pálvaudt-ar 
is lesz, szükségessé válik tehát. 
hogy a felvételi épületnek az 
utazéközönsé,i részére fenn
tartott helyi égei t - ame
lyekben jelenleg a kereskedel
mi szoL,zálat végzi munkáját 
- ,'isszaadják rende!tetésének. 
a kereskedelmi dolgozóknak 
pedig új épületet emeljenek. 

alapja. 
Amikor bevezetésre került 

az új bérezés, a szolgálati !ö
nök a mozgalmi szervekkel 
felmérte az állomást: mell/ 
szolgálati heluek a. legfont.o
sabbak, kiknek a kezében vatt 
a sik4!r kulcsa.. Ennek alap
ján született meg az új beso
rolás. Alljon itt erről is né
hány példa. 

A forgalmi .,zolgálattevök 
egyaránt 629 forint munkakori 
bért kaptak. Mo&-t a. rendezőn 
1100 forint, a Tisza-pál11audva.
ron 960 és a személy-pálya.ud
varon 940 forint a forga.lmt 
szolgála.tteL'Ó illetmén11e. Ha
sonló a helyzet a váltókeze
lóknél. tolatásvezetöknél, ko 
csirendezöknél és a többieK
nél is. Helyes ez? Helyes. A 
dolgozók törekednek, /iog11 ki

váló munkájuk ;uta.lmául a 
nagyobb felelósséggel és töbo 
fizetéssel járó helyekre kerül
jenek. 

Ilyen nag,·arányú változások 
küszöbén az angyalföldi dolgo
zók bizakodással tekintenek a 
jövó elé, de bizakodásukat 
minduntalan meatöri az állo
más jelenleai foraalmi hely
zete, amelv naay mértékben 
füga a Fővárosi Villamos 
Vasúttal va.ló ea11üttmüködés
töL Ez az ea,Jüttmúködés ped.;a 
nem a leam1ünwlcsözóbb. 
Budapest-Angyalföld köztudo
másulag a kömyezó gyár11k. 
i9artelepek egész sorát szolgál-

Ké1'ségtelen, hogy a ke1 e eli ja ki. ezek közül 13 ipar
lehetőség serkentöen ha· a vágánnyal rendelkező vál!alat
versenrre, de a verseny el- náJ az állomási tartalék is 
tetóereJe mégis a párt- e, tö- do'.gozik, minteey 20-25 válla
megs:erve.zeh qktivák f2 .plá- lat az állomás! rakodóvágá
gosító mun1'aja, valamint a jó nrnn végzi el a ki- és be
t·ersenynyilvánosság. A leg- rakágt, a többi - k&rülbelül 
jobb dolgozók közül, a.,•'< a 50 - Yállalathoz pedig a Fő
társadalmi munkában „ ki- ,·árosi Villamos Vasút vontató 
tüntek. az utolsó négy ,,ónai>- jármüve jár be a kocsik be
ban öten lettek tagjelóite'.< és állítása és kihúzása végett. 
négyen párttagok. A ,e.melé- AzP.z járna ha győzné a mun
si sikerekkel együtt er0,:irlik kát. Csakhogy nem győzi s 
a termelés motorja, a pa. tszer- ez az, ami az állomást 
vezet is, s ezzel má..· !nost minduntalan akadályozza. 
meg':'�tik az újabb győzelmek 

1 
\·:ss•aveti munkájában. A ré:;(i 

alapJat. R11da<>0st-Ujpest-Rákospalo-
Bánki Géza. tat Villa.mosva.sút ideje óta 

ki kana.láva! ott órk.ödött mel
lette, ment a szóbes::éd. A na
pi téma megvitatása. után 
csaknem mindiQ visszaka.nya
rodta.k Orbán dolaaira.. elad
dig, míg Kiss Kari újabb doloQ• 

• •  m,r nyúlt Is a kezeilqvében 
levó vlzeskannáért • • •  

aal nem ütött szeget a. fe;ek
be. 

Történt pedig. ho(l11 az eg11ik 
este ·kártyázás közben Ka.ri az
zal a.jzotta fel a kedélyeket, 
ho(l11 ó bizony csak a .,liszta
zárást" várja mea. Bea.d;a. a. 
végleget és megy Ferenct:áros
ba.. Ez aztán meabolyaatta az 
esti bes::élaetések menetét. 
Hog11isnel Hiszen Ferencben 
20 fillér az órabér az itteni 18 

helyett. f�/0zés nincs. sót szer
da este ha.za. is szaladhatnak 
egy kis hazaiért. mert utal
ványt kapnak a.z irodán. 

Eg11esek hel11eselték. mások 
kételkedtek. Mesebeszéd az. 
Me!}hát mcnd;uk mea, ki cse
réli fel a 1:alót az esetleaesért. 

Igy ment ez addig. mia el 
nem jött ZZ-e. "l:s Kari maradt. 
Mert fil-Ozófus ember rnlt ó a. 
maaa 114!mében: ha. itt fele
zünk. ott sem lehet róz.,ás « 
hel11zet. De azért !1111 mér,sem 
mondhatta.. Azza.l tussolta hát 
el a dolgot, hn(IJlha otthon az 
a.aszonynak likerül ha.rma.dos 

földet vállalni az uraságiból, 
úgy hazame!JlJ és ottha.Qyja a. 
vasutat. 

Iaen ám, de az asszony ha.l
lani sem aka.rt a.rról, hogy le
mondjon az arcképesröl, meg a. 
fixróL No mea maholnap fel
cseper�dik a. lány. ma;d el
boldoaul-nána.k valahogy, ha. 
netán sikerülne a. föl.d. 

Lassan feledésbe ment 11 
1zállásváltozta.tás, maradt hát 
a. re{li nóta, La.czó Orbán sza
pulása. 

Egyih este méoi-s megbom
lott a. rend. Ugy történt, hogy 
a. március elsejei fizetés után, 
amikor Lukács Gábor a. kon
tósgazdát 'kifizetve, ba.lla.gott 
a kantin felé az ú.j kontóza.s 
megkezdése végett, talál!kozott 
a. gazdával Lukács illedelme
sen köszöntötte - foga.dt.a. ia 
a. pálya.mester, a. szóbeszéd 
közben azt találta mondani: 
- Nem lenne eléa kevesebb 
is abból a pálinkából. Lukács? 
P:s hogy hog11 nem, azóba. hozta 
Laczó Orbán nevét, hogy az 
bizony f oaáh.oz veri a. garast. 

Gábornak sem kellett több. 
Ugyis a begyében volt már a. 
la.kta.nyás, de most megkapja 
a. magáét. Annyi biztos, hoa11 
akkor este Lukács nem állt 
meg a hat féldeciig. Ráadá
sul a lakta.nyába.n találta 
La.czót. aki a. ládáján ülve 
�ppen a ba.ka.ncspa.tkót sze
gelgette. 

Lukács Gábor szétvetett 
lábakkal megállt előtte: 

- Hát ide figyelj, te ura.k 
lába.kapeája, te heptikás csont
tiáz! Hát téged állít az a. jó . •  , 
gazdád elém pe!d.ául. Téged, 
a.ki méa azt 1em láttad, hoa,1 
mi az a mun:kal Hát tudd 
meg, te inguenéló, ha. a.bba 
nem ha.1111od a.z áskálódást. el
ta.posla.k. mint e1111 1emmit! 

nem sokat fejlődött ennek a 
szolgálatnak a telja;ítóképes
sége. nyilván ezért is maradt 
rajta mái" a régi elnevezés. a 
BUR. A BUR 4-5 géppel dol
gozik, de gépei kisteliesitmé
nyűek. legfeljebb 4-5 kocsit 
tudnak egyszerre mozgatni és 
nem győzik a nagy befutások 
feldolgozását. Gyakori eset az 
olyan. mint a lel!Utóbbi. ami
kor pé!dául a Hazai Pa.mut
nak egyszerre 37 kocsi szene 
érkezett és a kocsik ell(V részét 
napok mulva kényszerkirakás
sal kellett kiüríteni. Az ipar
vágányok is korsze·útlenek. 
legtöbbre 2-3 kocsit lehet 
egyszere beállítani. állapotuk 
elhanyagolt, gyakori a sintörés 
és a munkát néha órákrfl. 
napokra visszatartó egyéb 
akadály. 

De nemcsak ilyen objektív 
okok következtében késik a 
beállítás meg a kihúzás és 
olcoz gyakori torlódást Angyal
föld állomáson. hanem azért 
is. mert a FVV-nél nincs meg 
az a munkalendület, ami kellő 

módon segíthetné a pt.lya
udvar forgalmának sikeres le
bonyolítását. Nem serkenti 
gyorsabb munkára az FVV-t 
az sem, hogy az állomás min
den esetben felszámolja a 
kocsiálláspénzt. Az FVV 
uaya.nis e.:t a. terhet rendszere
sen áthárítja. a. felekre. 

- Az a baj, hogy nincs tlu
tázva. a FVV jogi helyzete « 
1\1AV-va1 kapcsolatban 
mondja Szentesi elvtárs állo
másfőnök. - Folynak ilyen 
irányban tárgyalások és re
mélhetól� rövidesen be is fe
jeződnek. A megoldás az len
ne. ha a villamosvasút az ipar
te'.epek kiszolgálása tekinteté
ben Angyal'öld állomás ren
delkezése alá tartozna. vagy 
pedig mint külön, önálló csat
lakozó állomás müködne és 
felelne az átmenő forgalomért, 
mint például Törökör. 

Budapest-Angyalfö:d állo-
más fejlesztése érdekében az 
építkezésekkel egyidejűleg ez a 
probléma is sürgős megoldás
ra vár. 

Jl,feglopták a dolgozó népet 
A vasu�s dolgozók ország- be a gabonát, csak egyszerúen 

szerte áldozatos munkával csekket kaptak a terményfel-
azon fáradoznak, hogy az ószi 
forgalom lebonyolitása után 
sikeresen megoldják a téli for
ga 1om feladatait is. De vannak 
lelkiismeretlen egyének, akik 
ahelyett, hogy becsülettel dol
goznának, akadályozzák a Jo 
munkát, szemérmetlenül fosz
togatják a népvagyont. 

Kiskunlacházán például 
egész bűnszö,·etkezet mükö
dött. Hozzávetőleges számítá
sok szerint Orsi János, Füs
tös János és Káldi Bálint 
málházók mintegy ezer má
zsa gabonával károsították 
meg a dolgozókat. 

A MAV szabá"yai szerint a 
feladott gabonaf.Slék egy szá· 
zalékát szemveszteségként szá
molJák el. Egy sz�zalék nem 
sok, de egy vagonnál már egy 
mázsát jelent. Ezekre a má
zsákra pályáztak a Termény
forgalmi Vállalat fe,vásárlói és 
az említett vasutasok. Per
sóczky Is·ván, ·a Terményfor
galmi Vállalat begyüjtőie 1952 
júniusában javasolta Örsi Já
nosnak, hogy minden kocsinál 
írjon egy mázsával többet, az
után majd oozto7.kodnak. A 
csábítás jó ta'aj,·a talált. Ké· 
s5bb r,1ái· e;;,1:t::ik a beszolgál
tatásnál is. Nem szolgáltatták 

Ezzel már n11últ is a. keze
ügyében lévö t:izeskannáért, 
hogy lcsujtson a mitsem értó. 
húzódozó Laczóra. De a.mikor 
a.z edén11t emelni készült, egy 
erös kéz. a. Birkás Imréé meg
állította. útjában. Orbán pedig 
felrántotta. a. pa.tkótlan bakan
csot, kisurrant a. la.ktanyábóL 
Néhány percig döbbent csend, 
s utána. elmondta kiJki a. véle
r-én11ét. 

Eléa enn11iból annyi, hog11 
az eset után meaoszlotta.k a. 
vélemények Laczó személyét 
illetően. Bárcsak titokban, de 
biztatgatták, hogy ne hagyja 
ma.gát az éló faba. is belekötő 
Lukács előtt. Mert hát nem ó 
volt az elsó, akinek Lttkács
csal dolga. a.k.adt. s az ellen
lábasok úgy éreztl!Jk, hogy ez
zel is törlesztenek egy kicsit 
a.z a.dósságbóL 

Mintha számotvetnének 
a multtal • • •  

Szegény Laczó Orbán ! Hogu 
szállhatott tiolna ó szembe a. 
bival11erós Lukáccsal. Kerülte 
ezután még a pillantását is. 
De megboc1átható, hogy olyan 
jól esett aoka.t keseroó lelké
nek az, how i•a.nna.k. akik öt 
is emberszámba. veszik. még
sem felejtették azt, hogy ami
kpr még 6 u jobban bírta. 

vásárlóktól és a csekkre fel
vették a pénzt. 

A zsák megtalálja !oltiát -
tartja a közmondás - és így 
van ez Kiskun'acházán is. Vin
czellér Sándor, volt C1Sendör. 
a terményfelvásárló dolgozója 
is csatlakozott a bandához. A 
bűnöző ,·asutasoknak arra Is 
volt gondjuk. hogv a főnököt 
.,semlegesítsék··. Egy-egy zsák 
búza. kukorica a malac szá
mára és Horváth László állo
másfönök, ,.semmit sem uett 
észre·-. 

A kiskunlacházi tanács szc„ 
rin t :  a községben a termény
begyüjtéssel a parasztság nagy 
része már régóta elégedetlen. 
A termelőknek egy része nyíl
tan megmondta a réleményét. 
és panasszal elt. úgy ére?ték. 
hogy a terményfe/vá áriák 
megkárosítják őket. 

De nemcsak Kiskunlacházán 
éreztette hatását ez a bűnös 
manipuláció. Örsi Antal mál
házó a népi demokratikus or
szágokba küldött küldeménve
ket is megdézsmálta, ami�el 
súlyosan csorbította hazánk és 
vasutunk tekintélyét. 

Most a böi1önbcn várják, 
hogy a nép bíróságától meg
kapják méltó büntetésüket. 

magát, megfogta bizony a. 
dolog vastagabbik végét. 

P:s múltak az étiek . . .  ősz 
váltott forró n11a.raka.t. S mint 
ahoí/1/a.n elhervad a levél, el 
a virag, úgy hervadt Laczó 
Orbán la.ktanyás. Egyrészt a 
gond, másrészt a. belső ba.j 
emésztette. Lassan elmaradtak 
az élcek. de lassan elmara.dt 
Orbán is. Harminchét őszén 
ágynak dűlt. Nemhogy a. 
pályamesterék tejétől, de az 
asszony fó.ztjétól sem pendült. 
Az utolsó napig elbeszélgetett. 
A máskor élcelódó cimborák
kal méa vasárnap délután is 
e/diskurált, éppen a lakta.nya.i 
életről, a. kötekedő Lukácsról, 
a. pálya.mester tehenéről, Kiss 
Károli, ha.rma.dos vetéséról. 
Kevi Laci el is 1zég11e1.te, 
a.mikor azon esett szája, hoglJ 
nem3okára kipen.dül De Or
bán nem hitt a sza.va.kna.k. ö 
érezte a saját baját. ts eg11-
szer a bajnak is vége esett. 
Pénteken alkonyatkor őt bú
csúztatta a. lélekha.ra.ng. 

* 

A temetés és a. lakodalom 
gyakran összebékit. Az ú;on
na.n hantolt sír mellett hall
gatagon ott álltak a lakta.nya
beliek is. Mintha. számotvetm,
nek a. multtal. mintha bocsá
natot kérnének attól, a.ki már 
nem tud megbocsáta.ni . 

S esténként bár már 
régóta van új laktanyá.s -
szinte várják, hogy Orbán be
sitrranjon a. pOkróc alá. Csak 
mikor végleg elment, a kkor 
érezték. hogy ó is egy voU 
közülük, talán gyengébb, 
ta.lán szótla.na.bb. mint a. többi, 
de a.z - mindennapos gondjuk
hoz hasonlóval küszk6d6, 
nag11obb kenyérért harcoló 
élet után száUt sírba néhai 
Laczó Orbán.. 
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A Szovjetunió tÍzéves segítsége vasutunknak 
A tíz év előtti naptár lap. 

jai hazánk történelmének leg
súlyosabb és legszebb napjait 
idézik. Az ország nagy része 
még a fasiszta nyilas rémura
lom igájában vérzett - de 
északkeleten, keleten és délen 
már diadalmasan nyomult elő
re a Szovjet Hadsereg, a rom
badöntött ország mind na
gyobb területén kelt fel a sza
badság napja, támadt fel az 
élet. 

Nem ke11 elmondanunk, 
mindnyájan szemtanul voltunk, 
milyen örölk:séget hagytak a 
vasútra a német és magyar fa
siszták. A szörnyű pusztulás 
láttán nagyon sokan jelentet
ték ki lemondó reménytelen
séggel: ,.Még egy évszázad 
alatt sem állíthatjuk helyre a 
vasutat." 

Az elso perctől ... 

ts rövid idő mulva már vas
úton érkezhetett az éhező Bu
dapest lakossága számára a 
Szovjetunió és a vidék élelmi
szer küldeménye. A legfonto
sabb vonalakon megindulha
tott a közlekedés. Az újjáépí
tés munkájában hősiesen helyt
álltak a magyar vasutasok, de 
már a kezdet kezdetén csak 
úgy érhettek el eredményt a 
gigászi munkában, hogy min
denben segítségükre volt a 
Szovjetunió. Az elmúlt tíz év
ben, a nagy erópróbáknál, a 
hatalmas szállítási feladatok 
megoldásánál egy pillanatig 
sem szúnően éremettük ezt a 
segítséget. 

Fővonalaink nagy részét a 
Vörös Hadsereg műszaki ala
kulatai 'helyezték üzembe. 
Mozdony- és kocsiparkunk 
helyr�:íllitásához fát, vasat, al
katt-észeket, szenet kaptunk. 
Közvetlenül a felszabadulás 
utáni időszakban nem egyszer 
a Vörös Hadsereg gondosko
dott egyes városokban, vasúti 
csomópontokon a vasutas dol
gozók. élelmezéséről is. 

A kezdeti anyagi és techni
lkai segítség a fejlődés folya
mán úgy bővült, ahogyan a 
vasút feladatai növekedtek. A 
szocializmus építése, a dolgozó 
nép életszínvonalának emelése 
a vasutat Is új, a multban el 
.sem k�zeihető arányú · fel• 
e.dalok elé állította. A régi 

módszerek!kel a vasutas dolgo
zók mégoly odaadó munkával, 
helytállással sem tudták vol
na megoldani ezeket a felada
tokat. Ui módszerek.re volt 
szükség, olyanokra, amelyek
kel az úi feladatokat újmódon 
végezhetik eL A szovjet tudo
mány új feltedezéseklkel, talál
mányokkal, technológiai eljá
rásokkal és termelési m.óds:ze
rek>kel, a szovjet vasút legkivá. 
lóbbjainak sremélyes segítsé
gével, kipróbált, gazdag ta
pasztalataival állt a magyar 
vasutasok mellé. 

Elenj6r6 mozgalmak. 

sággal karbantartott gépek jet jánnújavftók tapasztalatai 
15.000-20.000 kilométeres, sót alapján vezették be a fot.ósza
magasabb teljesítmények el- lagos és cserejavftásos rend
érésére is képesek. szert; a Debreceni Jármajavf-

A szovjet tapasztalatok nyo- tó átalakítása során szovjet 
mán vezettük be az irányvo- mérnöko'k közvetlen segítséget 
natl rendszert, amelynek ki- nyujtottak a futószalagos javí-
fejlesztésével elértük, hogy tás bevezetéséhez. . 
csökkent a továbbításra keril15 A gyakra!'I mege!'óltető pá
elegy rendezésére fordítandó 

! lyafenntartási és rakocHsi 
idő, a tolatások, átrendezések munkák gépesítése szintén a 
munkája, javult a vonóerő ki- felszabadulás utáni években 
használása, lényegesen meg- indult meg mert addig sem 
rövidült a kocsiforduló idó. hazai tapa;ztalatok, sem ma
Nagyrészt !öb�zer �_rányvona- gyamyelvú szakkönyvek nem 
tunknak köszönhetjuk, hogy álltak rendelkezésünkre. Az el• 
jelenlegi mozdony- és kocsi- llÓ lépések megtételéhez a szov
parkunkkal - amely alig több jet szakirodalom nyujtott �e
mint a felszabadulás előtt volt gítséget. A Swvjetunió Vasúti 

A hároméves terv sikeres be- - háromszor akkora szállítási Tudományos Kutató Intézeté
fejezésével egyidejűleg kezdő- feladatokat tudunk lebonyoli- nek kiadásában megjelent 
dött vasútunkon az egyik leg- tani, mint 1938-ban. szakkönyv nélkülözhetetlen 
jelentősebb szovjet módszer al- A Szovjetunió vasútalnál be- volt a hazai rakodási ��nkák 
kalmazása: a 2000 tonnás moz- vált módszerek szerint vezet- gépesftésénél. A szakkonyve
gawm. Pá.nyin elvtárs szemé- tük be a forgalom irányításá- ken kívül a Szovjetunió lehe
lyes útmutatása nyomán a nak korszerű rendszerét a tővé tette, hogy magyar szak
többterheléses mozgalommal a !központi menetirá.n1/Ítást. ' Az emberek személyesen is _rne�
magyar vasutasok megdöntöt- egyes szolgálati ágak tervsze- ismerhessék a Szovjetunió feJ
t.ék a régi technikai normák- rú együttműködésének bizto- lett gépesítési módszereit. 
ban megállapított vonatterhe. sítására s az áruszállítás egy- '1 

d I 'le léseket és ma már a mozdo- séges technológiai folyamatá- , A vasutas O gozo 
nyok százai Viszlrk a többter- nak megvalósítására bevezet- egészségéért heléses szerelvényeket. A moz- tuk az üzemviteli tervezés 
galomnak - éppen úgy, mint rendszerét, Ezzel biztosítottuk A gazdag műszaki segítséa másik igen nagyjelentőségú a járművek, a pályák, az ál- gen kívül egészségügyi, szo
szovjet módszernek, az „500 lomások, valamint egyéb be- ciális vonatkozásban is igen 
kilométeres" moz.�lomnak - rendezéseink tervszerűbb, jobb sokat használhattunk fel a 
abban van a különös jelentő- kihasználását, ezzel pedig Szovjetunió gazdag tapasztala
sége, hogy nem marad pusz- együtt jár a teljesítmények taiból. Germa= szovjet pro-
tán a mozdonyszemélyzet moz- további fokozása. fesszor, a vasúti egészségügy 
galma, hanem magával ragad- szakértője ittjártakor nagy 
ja a vasút többi szolgálati ágai- Bizfons6gos ufai6s odaadással és szeretettel fog-
nak a dolgozóit is, és nagyban lalkozott a MÁV Kórházzal, és 
elősegíti az annyira fontos Felbecsül,hetetlen értékű tá- a Központi Rendelő Intézettel. 
együttműködést. A két mozga- mogatást kaptunk a Szovjet- Megismertette a vasúti szol
lom amellett, hogy megnövel- uniótól a vasúti jelző- és biz- gálattal összefüggő megbete
te a vasút teljesítőképességét, tosítóberendezések fejlesztésé- gedések elleni harc tudomá
nagy mértékben csökkentette a hez. Több éven keresztül a leg- nyos feladatait, javaslatára ál
szállítás önköltségét, s a rej- kiválóbb szovjet szakemberek . lítottak fel külön osztályt a 
tett belsó tartalékok egész so- segítségével, Valamint a Szov- : rr.agas vérnyomásban megbete
rát tárta fel. Az „500 kilométe- jetunióban szerzett személyes '

! 
gedett vasúti dolgozók kezelé

res" mozgalom rönd idó alatt tapasztalatok alapján elkészí- sére. Iránymutatása alapján 
többmillió forintos megtakarí- tettük az automatikus térkóz- ' készültek el a 240 ágyas, Bu
tást eredményezett, a két moz.. 

f 
biztosító berendezések és az dakeszin épülő vasutas tüdö

galom bevezetésével sokeze:- állomási berendezések terveit. kórház tervei. 
tonna szérunegtakarítást ér- Vasútunkon a Szovjetunió A felszabadulás első percei tilnk el. gazdag útmutatásai alapján ve- óta a vasutas dolgozók napról 

Ugyancsak a Szovjetuniótól zet!ük be . a z  új . automata biz- napra érzik a szovjet vasuta
vettük át a mosástól-mosásig toSLtás móc!szeret. sok segítségét. Rajtunk, ma
mozgalmat, amellyel sikerült Járműjavítóir.k munkájában gyar vasutasokon múlik, hogy 
elérni, hogy a régi 1500-2000 szintén nélkülÖ7_'1etetlen volt szocialista vasutunjc építésé
kllométeres út utáni mosáso1{• a Szovjetunió segítsége, A régi, ben, nagy feladataink megol
kal szemben ma átlagosan 8000 elavult gépek helyett több dásában, mindennapi mun
kilométerenként kelt csak le- járműjavítónkban szovjet gé- kánkban minél eredményeseb
á)lítani \l:azánmosásra a moz- pek könnyítik meg a dolgozók ben használjuk fel ezt a gaz
donyokat, de kiváló gondos- munkáját. Ugyancsak a szo•,- dag, sokirányú segítséget, 

KÉT MOZDONYFŰTÖ TAPASZTALATAIRÓL 
HARMINCHATORAI SZOL

GALAT után a ferencvárosi 
Simon-mozdonybrigád átadja 
gépét, a 411 051-es sztálinváro
si „pendli"-gépet Szabó II. 
Gyula brigádjának. Ezúttal is 
három forduló „fért bele" a 36 
órába, mint már a nnyiswr Bu
dapest-Ferencváros é5 Sztálin• 
város között. A brigád tag
jai megérdemlik hát a most 
következő 36 órás pihenőt. 
De még mielótt jól megérde
melt pihenójükre térnének, 
tartsUk vissza néhány pilla
natra a brigád két tagját, 
Rafael János és Kiss Pál fűtő 
elvtársakat. Mozdonyvezető
jükkel együtt élenjáró dól· 
gozói a vasútnak, hiszen .,az 
őszi forgalom legjobb dolgo
zója" címért folyó verseny
ben októberben ők is az el
sók közé kerültek. 

Szerény, csendes ember 
mindkettő, de az ifi-korha
tárt alig pár évvel túlhala
dott Rafael elvtársnak meg
oldódik a nyelve, amint mun
kájáról, tél i  tapasztalatairól 
kérdezzük. 

- Telet szerencsére eddig 
még nem igen éreztünk -
mondja. Majd hozzáteszi : 
Igaz, tavaly is januárban kez
dődött. Ne bízzuk hát el ma
gunkat. a kutya az idén sem 
eszi meg a telet. Ot éve vagyok 
a vasútnál, három éve mozdo• 
nyon, sok tapasztalatom tehát 
nincs még a téli munkában, 
de öreg mozdonyvezetőktől, 
fűtóktől hallom, hogy olyant, 
mint a tavalyi, ők sem so
kat értek. A tavalyi tanulsá
gok alapján tehát el kell ké· 
szülnünk minden eshetá6égre. 
Mi, a magunk részéról meg is 
teszünk mindent, hogy télen 
is fennakadás nélkül tudjuk 
továbbítani sztálinvárosi irány
vonatainkat, mert ebben a for
dában járunk már két éve. 

- LEGFOBB GONDUNK 
minden idöben, de így télen 
különösen a ;6 karbantartás. 
Mozdonyvezetónk, Simon elv
társ folyton erre oktat. Magunk 
is állandóan füzyeljük a gépet 
és ha valahol látunk egy kis ki
fújást, azonnal tömítgetjük, 

- Az idén másik jó fegyver 
I 

előkészítji.ik; amíg nincs fagy, 
is van a kezünkben a tél el- jól meglocsoljuk. Vékony. 
len : az egy!apá.tos tüzelés. Ta- éles tüzzet indulunk, kis töl· 
valy még nem tudtuk alkal- téssel, ki� t.olattyúnyomással. 
mazni, mert nem volt két- Voltam én már ezen a gé
szárnyas to'óajtónk. A nyáron pen más mozdonyvezetővel 
azonban fóvizsgán volt a gé- is, aki tíz tolattyúnyomással 
pünk és kétszárnyas tolóajtó· utazott ott, ahol Simon elv
val felszerelve kaptuk vissza. társ S-7 to:attyúnyomást al
Hálásan gondoltam ekkor kalmaz. Persze 10 tolattyú
azckra az örea fútőkre köz• nyomás mellett Pusztaszabol
tük Csinos Andrásra ' akik csig 5 tonna szenet kellett el• 
megtanítottak az egyÍapátos tilzelnem a megszokott 3 he
tüzelésre. Azóta Kiss elvtárs• lyett. 
sat együtt ezt a tüzelési mód· 

egy-egy lejtón, Simon e:tvtárs 
belehúz a szabál)'OZÓba és 
ezzel a len<lil!ette!, hat to· 
lattyúnyomással fel tudunk 
menni a következő dombra. 
Eddig mé-g csak kétszer akad• 
tunk meg, mind a kétszer 
Százha'.,)mbattánál, ahol a 
nyolcezrelékes emelkedő előtt 
a jelzőnél megállított ben· 
nünket a forgalom. Azóf.4 
mindig eló-re megbeszél;ü.k 4 
menetirá.nyítóval, hogyha. su
mélycsoportb4 ker-üWnk, en
aed.;e el előttünk a vonato

szert alkalmazzuk és sokkal 
több szenet takarítunk meg, 
mint azelőtt. Az egylapátos 
tüzelésnek köszönhetjük ok
tóberi 25 százalékoo szénmeg
takarításunka t is. 

KISS ELVTÁRS helyeslóleg 
bólogat, Rafael elvtárs pedig 
folytatja: 

- Nagy segítségünkre van 
a Fonó-féle bukórács is, en
nek szintén kihasználjuk 
minden előnyét. Ha megvas
tagszik tüzünk, nem kérünk 
kitérőt, hanem mindig alkal
mazzuk a bukórácsos túztisz
títást, Simon elvtárs lezárja 
a szabályozót, mi pedig me• 
netközben leeresztjük a sala
kot a hamuládába. A :szenet 
különben indulás előtt jól 

,.Csak a gomb hiányzik'' címü 
november 13-án megjelent cik
künkben kifogásoltuk, hogy a 
120 OOO forint költséggel Balas
sagyarmaton épített fürdőt a 
dolgozók nem tudják használni, 
mert hiányzik egy boyler-csap 
és két méter hosszú egycollos 
cső. Bedő József elvtárs. a buda
pesti igazgatóság helyettes ve
zetője értesítette a szerkesztősé
günket. hogy a hiányosságokat 
megszüntették és a fürdőt átad
ták rendeltetésének. 

* 

Több vasutas feleség fordult 
panasszal szerkesztőségünkhöz, 

- Ha már itt tarlunk, meg kat, nekünk 'J)edig utá.titik ad-kell mondani azt is, nagy ;on végig zöld uta.t. Nincs is szerepe van munkánkban az különösebb panaszunk a foregymás iránti megértésnek, galomra, csak az, hogy a; az összeszokottságnak, a ba• Keleti-fíítóhá2i 424-es brigdd. ráti viszonynak - elegyedik gépeit mindiq előn'!!ben 'l'é• 
most a beszélgetésbe Kiss szesítik, holott mi is mindig 

elvtárs. - Simon elvtárs sem- ugyanannyi idő alatt, ugvan• 
mit sem csinál nélkülünk, olyan terheléssel tesszük mea 
mindenben kikéri a vélP.mé- az uta.t. Számtalanszor meg
nyünket. Mindii;? h,ánnasban történt már, t>usztaszabol· 
beszéljük meg. mennyi ter- cson, hogy az utolsó pillanat· 
helést vállalunk. A mi vona- ban befutott Keleti 424-és 
Junkon 600 tonna az elöírás, kapta meg a :nekünk szánt 
de mi legtöbbször 1000-1200 vonatot. 
tonnát viszünk. Persze ezt Kiss és Rafael elvtá1-s va
csak úgy tudjuk megcsinálni, !amennyi ezen a vonalon 
ha a szemünk állandóan a utazó ferencvárosi mozdony
pályán van, vagyis ;óz ki- brigád nevében kéri, _változ
luuzná.t;u.k a lejtvi.szonydkat. ta_ssák meg ezt az ,,elonysza
A vonalunk köztudomásúlag 

l 
bályt", amel)'.et s�hogyan sem 

dimbes-dombos, azért aztán tudnak megertent. 
amikor félig leszaladtunk Szász Fet-ene 

hogy a munkából fáradtan haza
térő férjüket hideg lakás várja. 
mert Simontornya állomás nem 
kap tüzelőt. A panaszt Magyari 
lstvdn elvtárs. a pécsi igazgató
ság helyettes vezetője megvizs
gálta és dicséretes gyorsaság
gal intézkedett. Simontornya ál• 
lomásra a szükséges tüzelő
anyag nagyrésze megérkezett. 

• 

RérJa.l lafos elvtárs, bátaszéki 
dolgozó, lakása rend'behozatala 
körüli huzavonáról tájékoztatta 
szerkesztőségünket. Panaszát a 
vasúti főosztály 6. szakosztálya 

megvizsgálta és intézkedett, 
hogy a szükséges munkálatokat 
december 15-ig végezzék el. 

* 

Lapunk november 22-i számá
ban Bognár Károly elvtárs kifo• 
gásolta, hogy csöhiány miatt, 
közel 300 tapolcai !vasutas nem 
tud megfelelően tisztálkodni, 
mert nem működnek a mosdók. i 
Panaszát Papp Károly elvtárs, 
a vasúti főosztály 6. szakasz· 
tályának vezetője megvizsgállat- 1 ta és megtette a szükséges intéz
kedéseket a hiányoss2.gok meg-

1 szüntetésére. 

1954-hen számos új létesítménnyel 

gazdagodott vasutunk 

Tovább b6v01t Budapest-Fereneváros pityaudvar. Képünkön az 
oruáq leqmodernebb qurltódombJ;tt, a ferencvárosi Keleti 

rendezöt láthatjuk. 

* * * 

A Róka utcai MAY lakóépületbe Is beköltöztek az úJ tulajdonosok. 

* * * 

Budapest-Gödöll6 között elkészOlt a villamositás. 
Az. elsö vii lanym0zd0ny próbaútJán befutott Gödöilö áilomálll'a, 

* * * 

A modern türJel laktanya nyugodt pihenést biztolit dolQO&ólnknatc. 

* * * 

UJ, korszenl m0$dót kapott a mlskotc l fot6ház 
(Németh Gyula felv.) 



• SZOClALISTA VASCiT!RT 
19ö5 január :i. 

AZ ECSETEK, VÉSŐK ·e 1RO DALMÁBAN 
A Népszfnl)áz utcára nyiló 

.,jt,ón szerény tábla hirdeti: 
út nyitva áll, tehetsége, szor- az 1955-ös kiállításon Németh 
galma végigvezetheti rajta. Kálmán alkotása mellett, aki 

Miért indulnak pontosan a m unkásvonatold 

Buda-Császárfürdöról 
Va:suta., Képzőművészeti Kör. 
A lefüggönyzött ablakok mö
guf hívogató fény vonzza az 
ujságírót. mintha csak monda. 
ná: gyere, nézd meg, hogyan 
i;_tkotnak 8 képzőművészet vas
utas ígéretei, hogyan kezelik a 
rajzkrétát, hogyan mintázz.ák 
szoborrá az agyagot azok_ akik 
még néhány órával ezelőtt ne
héz s.z.erszámot szor-0ngatta.k a 
járműjavítóban. · vonatokat 
irányítottak az állomáson. 

Az alkotás néhány perces a festői fekvésű Ve'l'esegyhá.zi Napi 23 pár személyvonata 
szünetében a festőkkel beszél- állomást és környezetét sze- van Buda-Császárfurdő állomás
getünk. Tele vannaik elképze- retmé megörökíteni. nak. Ebből reggel, délben, este 
lések!kel, elgondolásoklkal. me- Mennyi tervet, mennyi szil- 3--3 pár munká.svonat. Ozemi 
lyekkel már az 1935. évi vas- letendő alkotást rejtegetnek e dolgozók tömeg.eit hozzák a vo
utas képzőművészek kiállítá- képzőművészeti , kör fiatal te-

1 

natok a �i li�i fal;'.°a�ból �udij
sára készülnek. he�égei. Bottyany Lajos, a peEtre, v1sz1k a fovarosbol az 

Fejes Gyulát a szocializmust családot akarja ecsetjével esztergomi vonalon lévő közsé-

Szobrászok között 

építő ember egészség\•édelmét megal:kotni, a képen az egyik gekbe, a távolabbi Dorogra. Esz· 
kifejező mű foglalkoztatja. Az modell kétéves kisfia lenne. E tergomha, söi l(omáromba is. A 
elképzelés - mely még csak vágya'k megvalósulásának elő- budapesti körvasútra és a Szé
fejében valtakcizik ·ezernyi készítő napjai zajlanak itt kesfehérvár felé irányuló teher
formában - egy vasutas. aki szm·galmas munkával a Nép- forg�lmon kívül az állomás négy 
gyógyultan távozik a. kórház- színház utcai műteremben. iparvágálnyt szolgál ki. Ha ehhez 
ból. A fehér rajz.papíron szén- h?zzászfmitiuk a sür�n áthala-

. - 1 -
1 

Gomola Józsefet - az :tsza- vázlatok születnek. Segítő do BE\ -vonatokat, minden vas-
A ta;as m�te!:e�be�:�/-

ki Jármujavító dolgozóját - szakemberek nevelik tanít- utas tisztában lehet vele: nem 
n� falat " kep�v 

dfs •t�
r 

már évek ·óta .,izgatja" egy ják a fiatal vasutas 'művész- könnyű a he�yzete az állomás
t;-:3auiat

úsz
!;1<0\er�nykedz:iek'. nagyszei·ű téma. A já.rmíijaví- nemzedéket, akinek munkája nak. 

�Tu ·tb «zobrá- tó lármás mozd.onyszereldéje, a. művészi formában örökíti meg Lássuk csak, hogyan állnak 
u n csopot an a - henesztőp-isztolyok villódzása. napJ·aink vasutasainak "hősi helyt ilyen körülmények között a 

szok, a festők. és grafikusok. � 
A szobrászok félkörben ve- a dolgozó munkás mozgásának 

I 
küzdelmét, egyre szépülő éle- császárfürdöi vasutasok, s bo-

szik kötül  az emelvényen álló 1'itmusa kíván'kozik ecsetjbe. tünk számtalan, csodálatos Lé- giy,n biztosítják a munkásvona· 

modellt. Ügyes ujjak rakják 'l'alán ott látjuk majd művét máját. tok menelrendszerinti indi(ását. 

vékony drótvázra az agyagot, 
formázzák „ karcsú nőalakot. 

A „fésülkiidő nő" alakja 
milt!ázódi k  ket.ük nyomán. 
Lágy vonalakban rajzolódik 
a de.rék karcsú vonala, a tük
röt tartó .kar finom hajlása. 
Gelencsé1' Józse:f. Rákosren
dez.ö dolgozója_ áll az egyik 
készülő agyagszobor előtt. A 
félig kész mű hetek szorgal
mas munkája, é,,ek tanulásá
nak eredménye. Mennyi mű
teremben töltött szabadidő, 
mennyi kísérlet eredménye, 
amíg odáig jutott, hogy ügyes 
ujjai között egy nő szépen for
mált alakját veszi fel az élet
tele!!- agyag. 

OLVASÓINKHOZ 

Mennyi tehetséges ember 
csak ebben a kis csoportban is, 
akiknek képessége most ki

Új écfol·ya·rnába lépett a „Szocialista vasút.ért". Ebből az 
alkalom ból öröm1nel jelentjiik be k•c•·�• c ·.,asú.·r. ·.:.r.a 1·, /-01111 
az új esztendőben lapunk megnikekedett terjedelemben, 
gaí:d,igabb tartalommal, minden h.tten 6 oldalon jelenJk meg, 
ára azonban változdtl.arr 1ru1:rad. T":'·:zD►jG}c egyb'-"n., hogy 
mindaddig. amíg az elöfizetések szervezése � -nem fejező
dik. olvasóink az ed-digi módon pél.dányonkint is megvásá
rolhatják a la.pot. Kérjük a sajtúmPgbízottakat. hogy a múlt 
évről esetleg elmaradt di)a 1<.at, i!letve az előfizetési díjakat 
mielőbb küLd.jék be a. 01878001 számi, cseklc.•zá.mlán. A lap· 
te·rjesztés�el, elöfizetéssel l�a.pcsolatban minden k-érdéssel 
forduljanak a. Népszava. Lapkiadó Vállalathoz, Budapest, 
VII., Rákóczi-út 54. Telefon: 223-499. 

bontakozhat szocializmust épí- Húszmillió forintos költ
tő hazánkban, s elveszett séggel új vasútállomást kap volna. ha nem dereng fel líz 
év elótt a szabadság hajnala. Győr a fasiszták által szét
Talán van közöttük olyan, aki- rombolt és azóta ideiglenesen 
nek műve évek mulva valame- helyreállitolt pályaudvar he· 
lyik nagy szocialista épitkezé- Jyén. Az építkezést ez év ele
sünket díszíti, a dolg-ozók ez- jén megkezdik. 
reit gyönyörködteti . . . _ AZ úJ VASUT.6.S TA· 

Ez.t a gondolatot nem a vé- NACSTAGOK részére érte
letlen, nem csupán a fantá- kez!etet tartott a: szegedi vasút 
zía szülte. E képzőművészeti politikai osztál11. A részvevő 
körbó1 már négy fiatal tehet- elvtársak tiltakozás-ukat fejez
ség .került a főiskolára és a ték ki 1\"yuga.t-Németország 
most iS közöttük dolg.ozó Fe- : telfegyverzése ellen. 
jes Gyula elét·te, hogy tehel-

1 

- Gyermekvárótermet a.vat
tak Nagykanizsa állomáson. A 
váróler'met. mely gazdagon fel 
van szerelve játékkal. Lisiczky 
Lajos állomásfőnök adta át 
rendeltetésének. A vasutas 
napközi otthon egyenruhá.• 
apróságai kedves műsorral 
szórakoztatták a megjelente
ket. 

Folyamatos 
együttmü.k.ödés 

J;:ppen benn áll az ál!omás
ban a 1 5.35-kor Esztergomba ln• 
d·uló 3426-os munkásvonat. J\loz
donya eddig szorgalmasan fűtöt
te a vonat v�ét. most csl1, 2rra 
vár. hogy a Budapest-Margith:d 
á1lomasra 1 5. l l -kor érke-zö szent
endrei BEV-szerevény áthalad
jon. Ez 1 5.09-kor meg; is törté• 
nik. Barsi György gépkisérö é
ben a pinana!ban . fellép a moz
donyra, zászla_jával · jelt ad és a 
gép· köriiljá,r. Öl pert is aHg te
lik bele és ,a gép olt ál l  a vorc;;!  
elején. Ekkorra odaérkezik Gu• 
lyás Mihály tömlölakatos is, 
hogy összerakja -, göztöm:őkel 
és a légféket. A müvelel végre
hajtásánál mindvégig, jelen van 
Blázsik Irén külsős forgalr.1i 
Ezolgálatlevö, iráeyít és elien
öriz. 

Nézzük az órái :  12 percig tar
tott az egész művelet. Inriulási9: 
14 perc van még; hátra. Figyeljü:c 
a kocsikat. Pár pillama-t é� � 
gőzö:gő vezetékek mutatják. 
hogy a gép ismét megkezdte a 
fűtést. Fellépünk , vonat köze
pén az egyik kocsiba. Ostheimer 
Ede elviárs, a VI. kerü!eH La
kásk-arbantar(ó V:í-Jlail!t dolgozó
ja. Pitlsszen'líváb·il ha'.!.i!érői>cn, 
elé::;edett a fütéss�I. A kocsib�� 
18-19 fok meleg; lehet, ami a 

jelenlegi enyhe időben megfelelő 
hőmérséklet. 

15.28-kor újabb BEV-szerel
vény halad át. Biró elvtárs for
galmi szolgálattevő csak erre 
várt. 30-kor adja az utasítást 
az l -es számú örhetynek: a 
3416-os kijárást az elsőről. l(ét 
perc és ,a ,·ezetö váltóőr jelenti 
a szabad kijáratot A forgalmi 
szolgálatte,·ő megadja a hozza
járulást, 3-4-kor zöldre vált a 
kijárati jelző, B/ázsik elvtársnő 
ott áll a gépnél, Íf'lemeli tár
csáját és a vonat pontosan 
1 5.35-kor elindul. 

Bent a főnöki irodában Balázs 
András eh-társ. ál 'omásfőnök 
elénk teszi a naplót és mutatja: 

- Tessék, ig,y van ez mosta
nában mindig. Az 11:óbbi időben 
csaknem teljesen kiküszöböltük 
munk:isrnnataink késését. A bri
grádok jó versenyszellemének, a 
brigád!agok pontosan k�pcsoló
dó folyamatos munkájáP,ask kö
szö:-:.hetjü1: ezt, amint az előbbi 
indulás példája 1s mutatta. 

Egy hehi 

es 1.3 százalél... különhseg 

a vezetője, két késés vblt �zen 
idö alatl, a harmadikban, , Biró 
elvtárs túrjában pedig harom. 
De Pbből a 20 nap alatti hat ké
sésből csak ke(tö történt mun
kás vonalt 1I. el>böl is egy, a Ti· 
már utcai térköz hibájából. A 
brigádok között jelenleg igy áll 
a verseny: /. Selényi-brigád 
104. 2. Hetényi-brigád 102,7, 3. 

Biró-brigád 102 százalék. 
Hog'o/an sikerült elérni a bri

gádok összehangolt. az egyes 
munkafolyamatok késcdélemnél• 
kü\i, jól egymásbakapcso!ódó 
munkáját? 

Az á llomásfőnök nem sajnáilja 
a fáradságot. Minden szolgálat
át�dáskor kii/ón megbeszéli 11, 

dolr1;ozókkal a mu11kás- és su
rnélyszál/í/ó von.a.tok rendességé-
11ek esel/eges problémáit s állan
dóan arra figyelmezteti őket, 
legyenek lelményesek, ragadja• 
nak meg minden alkalmat 
BEl'-,•onalmenle., időben a vá
gányok elökészítésére. a forgal• 
ma{ zat•aró egyéb akadályok el
háritdsdra. Hogy ennnek is van 
foganatja, mulatja J szakszerve
zet elnökségének vörösselyem 
vándorzászlója is. amelyet har-

És csaku;zyan, amint \"égig- madik negyedévben hódított el 
böngésszük a napló', azt látjü . .az  ál lom.is a békásmegyeriektöl. 
hog;y december első két dekád- A zászló ott á l l  a főnöki iróasz
já!>an a SPiényi-brigád lúrjában la i  mellett. Amikor a dolgozók 
csupán egy késés fordult elő. 1 szolgál 1tátadáskor szemben áll
má'sodík (úrban .  amelynek egy nak nle. büszkén olvashatják 
belű különbséggel Heféw' fcr- róla áz aranvhimzéses felirást: 
galmi szolgálattevő elvtárs volt . .A vonal legjobb üzemének". 

Közokirathamisításért 

félévi börtön 
Horváth III. József íerenc- vizsgálatnál kiderült, hogy 

várost vonatfékező fe!jelen- Horváth III. József valóban 
tett„ a szakszervezetet, mert hamisította az igazolást, igy 
nem folyósították ré,;zére visz- akarta megszerezni jogtalanul 
szamenőlegesen a szeri nte .io- a ,·isszamenöleges családi pót
gos családi pótlékot. Panaszát lékot, mintegy 2000 forintot. A 
a „Ludas Matyi•' cimü laphoz ráckevei járásbíróság decem· 

1 ber 1 3-én tárgyalta az ügyet. s i& e juttatta, hozzátéve, hogy Hori·át.hot közokirathamisitás a , 
sza�szerv�z�t a kerületi t�- miatt hathónapi börtönre ítélnacs 1gazolasat sem vette f;· te. Ugyanakkor a járásbírósáogyelen:'.be. A „sza.�szerve�etne( hatályon kívül helyezte a vál az_ �zy �loadoJa, , 1'.eszei 

I Jottra egy vasúti baleset miatt 
L<í.szto elvtsrs gyanusnak ta- már régebben kirótt büntetés 
l�lta a tanácst.61 hozott igazo-

, 
felfüggesztését úgy, hogy össz

la,t, mert azon az l 9fi4-e5 év- büntetésként egy évi börtönt 
számot 1933-asra jsvitották. A kapo'.l Horváth. 111. József. ségé, szorgalma folytán a - ÚJ FELV�TE_LI_ ÉP{!LE· 

Landler Járműjavító elektro- T�T _kap tizenotlmtl(to fo�mtos 
müszerészéból csak festészettel koltseggel Hatvan allomas. Az 
foglalkozó hivatásos művész- építkezést januá-r első napjat· 
sre váljon. Még nehéz, küz.. ban /c,ezdik meg és a tervsze
delmes út áll előtte. ho,gy vá- rint 1955. decembe-r 31 -ig be• 
gyai valóra váljanak, de ez az fejezik. 

- JóLSIKERÜLT KARA· 

CSONYI ÜNNEPSÉGET ren· 
deztek a ba.tassag11arm4i, �4-
sutas gyerme/cek 1·észére a 
kultúrotthonban. Muhar, 
László állomásfőnök elt•társ 
kedves beszélgetést folytatott 
a kicsinyekkel. A gyönyöriie-n 
feldíszített. villa.1tvfényben su
gárzó fenyőfa. és az aj:índéhba 
kapott szaloncukor nagy örö
met szerzett a u11ermekeknek. 

------------------------

S P O RT· 
i SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT ! 

. 
•. 

Az, é"· cwlsó napjaiban még a mintegy tilmszerüen tePereg az 
megszoL-:.ou.�•i..l is nagyobb a ror- 1954-es esztendő. amely az el
galom a Lo\on1otiv SE Benczu.r múlt évekhez viszonvitva Jelen
utcai székházábari. Mro"·csák Jt: tös előrehaladást hozÖtt a vasút 
zsef elnök ajtajának kilincset sp('rtéletében: v1lág- és Európa
szinte egym:.\s.'1al, adják a ,.)áto- bnjnolwkkal és több országos 
gatók". Az ország mlnde-n resze- bajnokkal öregbitette a ·vasutas 
böl érkezMk a soortvezetó,I<. sporl hfrnevét. A legtöbb sp<;?rt
hogy trásbeli jelentései!, utün köz· és szakosztá1y na�,yszeruen 
személyesen Is beszámolJ;:mnk a megállta helyét. Az 19D4-es esz• 
Yégzett munkáról, tapaev.talatok- te:1dő Jelentős sikert hozott 0Jya�1 
ról. _A mult ecsetelésén kfvül va-

, 
_szakosztátyoknak is, amelyek ez• 

}amennyi lci.togató hoz a tarso- ideig nem sokat hallattak ma
lyában friss terveket. ötleteket a �nl:ról. Kerékpárosok. atléták 
következő esztendőre. Jó 1de1_� csak sereghajtók szere-

Az elnök türelmesen yégig-
, pét töltöttél< be, ebben az évben 

hallgatja a beszámolókat, melyek -viszont ui;?ráss?.erú_en eléírehata
során aránylag rövid Időn belül. dást mutattak. Videken ma már 

B Naqy Lajos kocsimosó a Nyuqatl Kocsluolqálatl Főnöksé<1 
ck>lqozóJinak szlvUqye a tiszta kocsi. Normáját átlaqosan 1 80 

sdzalékl'a telJesltl 
(Kovics Gúa felv.) 

tömegsporttá lett e két sportág 
vasutas ,•lszonylatban is. Az év 
VéJ:?i .. mét·le.tr' • természetesen hí
ven me�mutatJa a hibákat is. 
Akadtak szalcosztályok (i$!'.az. hol!\-· 
igen kis számban). ametvek visz
szaesés� mutattak. de ezek a hi
bái--: is eltűnőben -vannak. Gondol
junk csak a labdarú.e:ókra. akik 
éppen ezekben a napokban nvu.1• 
toltak olyan orszá.1?sze1·te elismert 
tellesltménvt. mellvel Jórészt fe
ledtetni tudiák átmeneti vissza• 
esésilket, 

Mint n le..rtöbb helyen. dgy a 
Lokomotlv SE-ben is a tekintet 
már a jOvúre irányul. Hatalmas 
feladatot, állnak a vezetőség 
elött. A nemrég végrehajtott há
rom e_gyesület tuziója ugyancsak 
megnövelte a feladatokat. 

Mr-ovcsák Józser elnöl< erről 
így nyilatkozik; - A Lokomotrv, 
az Előre é, a Postás SE Is kls 
eí?yesületnek számftott a Honvéd, 
Dózsa és a Vasashoz viszonyitva. 
lS(V természetesen eredményeik 
sem lehettek olyan jók. mint a 
Celsoroltaké. Az Igen észszera 
egyesülés rolytán ütőképes, ki
tűnő eröket képviselö egyesü
letté vállunk. lgy már nagyobb 
siker reményében vehetjük re) a 
harcot a „nagyokkal". A neme;s 
vetélkedésnek pedig az egész 
magyar sport látja majd hasz
nát. TerYilnk az. hogy közös ve• 
zetés mellett a sportkörök mind 
megmaradjanak. Sőt azt szeret
nénk. ha mtnél nagyobb önálló
sáq-ra tennének szert. össze,•o!lt 
minőségi szakosztályokat egye
töre csak a fővárosban hozunk 
létre. Később a nagyobb ,·idéki 
városokban 1R �or kerül erre. 

Remélem. hogy ebben a mun
kában minden érdekelt sportem
ber erejét megfeszítve segftenl 
tag. s ha ez fgy lesz. akkor az 
1955-lls esztendőt minden edcli
glné\ nagyobb sikerrel fogjuk le
zárni. Ehhez klvánek én minden 
munkatársamnak és sporttár
samnak bol<102 űl esztendőt. 

Ezzel a köszöntissel távozik a 
\egtllbb látogató ts Mrovcsák elv
társtól és ezt klvánJuk ml Is a 
Lokomotlv-soortolóknak. 

A feilődés következménye vagy felü letes munka ? 
Új Arudíjszabási. Kílornéter-

, 
kedési Közlöny véget vetett a tását és helyesbítését is, de a 

mutatónk van, amely január korai örömnek, ugyani., közzé- fenti esetre nem lehet ráfog
elseiétől érvényes, de még idő- teszi az l-es számú javítást. ni, hogy a fejlődés törvénysze
ben, 1954. decemberében meg- amely 4 és fél oldalból áll. rü velejárója. Véleményem 
kaptuk, Nagyon örültek az ál- (Azóta. újabb hibaigazitó.s je- szerint a hanyag, felületes 
lomások dolgozói. Ar.ra gondol- Eent meg. Szerk.) Én és vas- munka következménye, amely 
tak, hogy nem lesz benne any- utas társaim tisztában va- igen megnehezíti a külszolgá
nyi javítás, mint a régiben. gyunk azzal, hogy vasutunk

! 
lati dolgozók munkáját. 

Azon-ban a december 12--én fe< tődik és a fejlődés magá- Hoffmann József 
megjelent 50-es számú Közle- val hozza a díjszabások javí- Veszprémvarsány 

Akiknek nem fontos 1nások munkája 
Székesfehérváron nagy erő

vel folyik az állomás bővítése. 
A munkálatokat több vállalat 
végzi, így például a Magasépí
tő űV. a Vasútépítők, a MAV 
Hídépítők ÉS „ Távk-özlő- és 
Biztosítóberende.resek Építés
vezetősége, Ezek a vállalatOlk 
munkájuk befejeztével egyes 
helyen a hull&dé!ranyagból 
egész dombokat hagynak hát
ra, máshol mély gödrök ta
núskodnak tevékenységükről. 

Ez egyrészt baleseti veszélyt 
jelent, másrészt többletmun
kát okoz a pályafenntartási 
dolgozóknak. Nézzük meg, mi
lyen hátrány következik ab
ból, hogy ezek a ,•állalatok -
bár vezetői többször megígér
ték - nem takarítják el saját 
szemétjüket? Az, hogv a pá
lyafenntartás mások hanyag 
munkája miatt nem tudja 
fenntartási tervét teljesíteni. 
Főnökségük a harmadik ne-

gyedév eredményei alapján 
élüzem lett, azonban október 
havi tervét már csak 54 szá
zalékra teljesítette. Tudjuk, 
hogy van javítanivaló az ő 
munkájukon is. De kérjük az. 
illetékeseket, hogy utasitsák a 
fentnevezett vállalatokat, hogy 
tartsák be ígéreteiket és a 
munka befejeztével terepren
dezést is végezzenek. 

Vuju Pál 
budapesti politikai osztály 

Idejében „árítsuk el a /,a/eseti veszélyt! 
Pécel állomáson helytelen 

gyakorlat alakult ki. A vona
tokat engedélykérés nélkül to
vábbitják Rákos térsége felé. 

Természetesen telefonkérés 
esetén sem állapítható meg, 
hogy személyileg kit terhel a 
felelősség, ha esetleg baleset 
fordul elő. úgy vélem, senki 
sem tartana kívánatosnak egy 
olyan srerencsét!enséqet, mint 
Rákoson volt 1954 júniusában. 
Ehhez. azonban nem elég a 
külszolgálat dolgozóinak éber 
szolgálattétele. Szükséa-zs, hogy 
az igazgatóság is megteremtse 
a megfelelő munkafeltételeket. 

Nézzük meg, hogy felsöbbsé
günk elkövet-e mindent a biz
tonságos közlekedésért? A kér
désre feleljenek a tények. 

Rákos állomáson megépítet
ték a Pécel állomással össze
kötő, engedélyt kérő vonalat és 
azt 1954. október 22-én átadták 
rendeltetésének. Azóta a gép 
csak porosodik és a piszoktól 
lassan betemetödik. mert az 
igazgatóság az állomásfőnök 
elvtárs többszöri kérése elle
nére sem üzemelteti. Tud er
ről a budapesti igazgaJtóság 
minden illetékes szerve, sőt 
még a FEO is. Mégis minden-

ki szcmethúny e forgalomve
szélyes állapot felett. Miért? 
Erre szeretnének a forgalom 
dolgozói válszat kapni. 

A mi kivánságunk, hogy a 
7 251/85-2 954 I. 8. A. sz. ren
delet VII. részét úgy módosít
sák, b:,gy az egyéni felelősség
revonás követelményeinek 
megfeleljen, továbbá. hoizy 
működtessek végre a péceli 
engedélyes távírógépeit. 

Horváth Gábor 
főállomáselőljáró, 
Rákos állomás 
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Előre a fels¾abadulási verseny sikeréért! Egyre iöhh szolgála-ti hely �sailakozik 

Egyi hete, h� az ünnepek 
pihentető csendjét a munka 

élénkülő zaja, az évi tervek si 
keres befejezése utáni párnapos 
lanyhá•bb tempót a mun,ka foko
zódó irama váltotta lel. Cj év -
új feladatok egész sora köszön
tött ránk Az új év első mun.ka
napján a fe:.Sza,bad:-ulási munka
verseny k<ez<lő akkord:jaJ csendül
tek fel .a vasuton i s  és azóta 
egyre növekvő eTŐvel szólítják 
versenyb•� a clol�ozókat. 

értéikelés sz.eririt Békéscsaba, 
Pécs és Szef(ed járnak az élen. 
De meg kell d"icsérni a buda
pesti igazgatósál(ol is, amely a 
tárgyi nehézségek el"lenére az 
igazgatóságok versenyében a 
munka fokozásával a szeptem
beri utoisó helyről novemberben 
a másooik helyre küwötte fel 
magát.  A felrorolt és soi; más 
jól dol,gozó szoLgálati helynek 
köszönhető, ho� az év végén az 
előző idősza,khoz viszonyítva 
emelikedett a kocsime,grakáJSok és 
kiraikáJSOk száma, javult a hely
zet az irány- és közvetlen vona
tok képzésénél, a kOC51ik átla�os 
kihasz,ná,lásánál, valamint más 
versenytényezőnél .  

hog)I jó sz.erve:z.éssel, de az ön
kéntesség el'Vének legmesszebob
menő figyelembevétel.évei hata,1-
m.ais méretűvé tegyék a felsz.a
bacfulási versenyt. Hogy a dol
g-0:rok világosan lássák az eléjük 
tűzött célokat, szo!.gálati helyük 
adottságaiból következő fel ada
taikat, valamennyi vezető a 
januá,r 20-ig meg-tartandó terv
ismertető termelési értekezlete
ken beszélje meg azokat a dol· 

· 
a felszabadulási ,·ersenyhez 

A R.ákosi Móiqás Müvek ool- 1 !és érdekében tették meg- válla
g-ozói által elind ított felszabadu- láisaikat. Elhatforozták; úgy dol
lási verseny a va•súton is eg,yre g-oznak, hogy a múli év utol.sii 
szélesedik, mind több szolgálati neg;yedlévében elfat 104 százalé
hely jelenti be csatlakozását. kos tervtel je!'ítést túlszá,my.al· 

ják és leg.aláob 1 05 százalékot 
érjenek el. Az á,tlagos vonatter
helést 102-ről 1 03-ra. a kocsi
kifutá,st 101-röl 1 02-re. a kocsi· 
kihasznáilást 1 02-ről 1 03 szálza
lékra vállalták, a tehervonatol< 
menetrendlszerinti indítását pe· 
d•ig 54 száza lékról 70 százalék• 
r,a emelik fel. 

Rákosrendezö csomópont c101-
11;ozói vá,l laltát hogy lerhelési 
tervüket 98-ról 1 03 szá,zalékra 
te! jesitik. A menetrend:szerinti 
közlekedést 10 s,zázalékk-a l ja
vítjá,k és az egy kocsira ero 
sérülési értéket 0, 1 3  forintról 
0, 1 0  forintra csökken!ik. I<ocsi· 
kifutási és kocsitartózkodási ter
vük túltel jesítésén kívül váHal
táik, hogy az eddie:i egy kocsira 
eső 1 1 ,5 tonna hasznos terhelést 
12 tonnára emelik. A csomó
ponthoz tartozó Hámán KaJó
fütőház dblgozói április 4-ig 
2000 tonna szenet takarítana.k 
meg 88 OOO forint értéklben. A 
fiókműhely dolgozói terven felül 
két darab mozdony időszakos 
javítását végzik el. A kocsija
vító-műhely dlol,g-ozói j avítá-,,i 
tervük 5 százalékos túltel•jesíté
s,ét vá llaltá,k és meglogacítáik, 
hog;y összjavítási költsé.rüket 5 
százalékkal csökkentik. 

nyerjék az élüzem-zászlót. Ter• 
helési tervük túlte!fesítésével 
31 OOO tonna túlsúlyt továhl>íta
nak. Valamennyi munkásvona
tukat menetrendrszerint indHj-ák 
és az érkező munká,s.vonatokat 
egye!len esetben sem tartóztat• 
ják fel a jelzőnél. A vonatok 
összeállításá,t úgy szerve1-ik 
meg, hogy a fela,dáosra kerülő 

gozókkal. A dolgozók ta· 
pasztalatainak lelha.sználásá-
val ,  javasla,taik. felajánlása· 
ik figyelembevételével állít• 

szknmenn,yiség 70 ,százalékát 
irányvonatokk,al száJlíthassák 
el. Az eE?M kocsira eső tolatási 
i dőt 4,7 percről 4,4 percre csök
ken1ik. 

A gyöngyösi Kitérögyár fígye-

A murrkaverseny, a swcia liz
mus építésének kommun.ista 
módszere, hataJmas erőnek biw
nyult orszá,guní, új történelmi 
korszakában. A fordulat éve óta 
óriási méretűvé te:rel>é!;yesedett 
és szépülő életünk szerves al
lwtórészévé, mindtermapi kenye
rünk kovászává. cselekede!ei,lllk 
rúgójává vá!t. Az utóbbi időben 
.azonba,n - eltekintve a I I I .  
kong.esszust megelőző idöszoak
tóJ - igen lanyha volt a ver
seny. Az új szaka-sa.ba,n csak a 
célt tartottuk szem előtt, a cél 
megva'1-ósítás.á111ak egyik legfon
tosabb eszocözéről a többterme
Lésről, a versen}:ről �eled
l<ezLünk. A &zakmai és mozgalmi 
szervek ezyaránt elliany,ag-olta'J.� 
a versenyszervezés!, nem szerez
i� el-éggé érvényt a párt és a 

A november 7 tiszteletére tett 
vá,llalások eredményét azonban 
nem kamatoztattuk meg.felelően. 
Sok hely,en akadozik. va,gy egy
általában nem folyik a verseny és 
ez előbb-utóbb a tervek nemtelje- · 
sítéséhez vezet. Ez a helyzet ál
lott elő a többi között oLyan fon
tos üzemben is, mint a Miskolci 
I ármüjavíló, ahol az évi tervet 
az első három ne�ed:év ered
ményeinek jóvoltából 1 05 száza
lékra teljesíle1ték ugyan, de no
vemberben csupán 90 sz.áza,lékos 
volt a tervteljesítés. 

sák össze a szo!gálali hely 
első rregyedévi váJH.alásait, ame
lyek a saj á,tos helyi problffllák 
mehlett eLsősorba,n a menetren.d
szerinti közlekedésre, a teher
vonatok utazási sebességének és 
átla,gos terhelésének emelésére, 
minél több irányvonat képzésére, 
az � mozdonyra esö napi ha
szomkilométer-leljesítmény foko
zására, ezzel a mozd:onyok gaz
daságos ki.has:z.ná,lásá;ra, a szén 
takarékos eltüzelésére, az fmköl1-
ségcsöklkentésre irányuLjanak. 

Pártunk és kormányun•k el
vá!l'ja, hogy a feLszab.atlulás tisz
tleletére indított verseny meg
gyorsítsa a VaJSút feladatain3ik 
elvégzését, a mezőgaizdasági ter
mékek és közszüksél,('leti cikMk 
fokozott gonddal történő szál.Jí
táisát, ez.en keresz.tül a f.al,u és 
varos st.ö,·et� erosnéset, 
a munkás-paraszt ös:sz,efogá,s 
megsz.i lárdítását, az ala,panya
g-ak és termelési eszközök gyors, 
biztons.í,gos továbbítását, a dol
gozók kényelmes utazásának 
biztosítását, valamint a fokozott 

A Szombathelyi Jármüjavító ÜY. 
dolg-ozói első n.emiedévi tervük 
telje!!,'tésére gondoltak, ,amikor 
vá 1.liü�saikat megtették. Meglo
gaddk. hogy az első negyedévi 
tervet 103 száiza!Í>kra teljesítik. 
Ezenfelül megjavítanak 5 da
rab izőzmczdonyt 77 350 forint 
értékben, 10 darab személyko
csit, 60 d·arab fövizsgáls teher
kocsit, 100 diarab középjavításos 
teherkocsit, 645 950 fori'llt érték
ben. Az önkölt�sökkentésnél 
194 OOO forint megtakarítást val
la ltak. Ezt a többoi között í..gy 
akarják elérni hogy a kocsi- és 
mozdbnyosztálvon 5 száz.aloékkal 
csökkentik a selejtet 

A debreceni fütöházban az el� 
negyedévi terv 1 02 szá,zalékoi> 
teljesítése érdekében indult meg
a verseny. Vá,l!aiták, hogy 7 

százalékos szénmef(takaritást ér 
nek el. A fajlag-os költség-meg-
t akarításban az előző év .azono$ 
idfü.zakához v1szonvítva 5 száo
za,Jélros megtakarítást vállaltak. 
Válla:ták az elsö negyedévi terv 
két nappal a határidő előtti be
fejezését. A fiókmühelyi DJSZ· 
brigád az első negyedévi tervén 
felül egy darab 376-os és egy 
darab 4 1  l ·es sorozatú moz:dony 
részlegvizsgáj át végzi el 3972 
forint értékben 

iembevéve a vasút szükségletét, 
az első negyedévben a múlt év 
hasonló időszakáihoz viszonyít
va 20 száza lékk a I több kitérőt 
g:yárt. A gyártási költséget 2 
százalékk-al csölckentik, első ne
gyedévi exporttervüket március 
20- il!' biefe1ezik a croll!'ozók. 

Lapzártakor jelentik, hogy a 

landler Jenö Járműjavító ÖV 
dolj?ozói a múlt esztendő má:so0 

óik és l>armadik negyedevének 
élüzeméhez méltó vállalásukkal 

A ' k 1 · f"t"há .:satlakoztak a feJ5.zaba<lulási 
ffllS O Cl U D Z dolgozói az munkaversenvhez. Vá:l lalták, 

SZOT idevonatkozó hatáa-ozatai- M a ismét a verseny harci z.a-
na.-:.. l\iitút„ faf\·01t � ver&myre jától h·11g-0Sc az Oíszág. 
a racionalizálás eló'l<ésiné.sének Történelmünk lel!llagyobb sors
helyt_elen�e is, ami bizonyta- fordulója a felszabiadul� 10. 
lansagot, passzivitást idézet t  elő évének örömünnepe ldszteletére a 

a p.jr(. és szak-slervez;etJ full'k- Rákosi Mátyás Müuek dol.gozói 
cion.í,riusoknál, szakmai vezetők- által kezdeményezett és máris 
né! egyaránt. hata,J,mas mértékiben kihonfakozó 

A Q< 
mucli.a\'ersennyel akarjá� doLgo-z tóberi haláirozat v�et- zóink kifejez.n.j háJájukat, sze-• vetet( az egyhelyben,liOp-o-

grusnak, új lendületet adott a retetüket a fehszabad•itó Szovjet 
versen},ndc is azwl, hogy I11E!l?- Ha-dsereg, .a haza iránt. Pompás 
mutaitta az új szakasz polli'.ikája 

a lkalom ez arra, hogy a dolgu

vé,grehajtá-sát gátló hl�at és zók versen)'lkedvét ú jra feliolmz
ráirányítolta a figyelmet az élet-

zuk és a szocializmus építésének 
színvonal emelését elősegítő tet- ezt a hatékony módsrerét ismét 
tek véghezvitelére. Az októberi olyan magasan emeljük, mint .a 
határozat új Lehetösé,ireket terem-

kongresszusi és egyéb verseny
tett a verseny Sí:.L"l'vezéséhez és 

sz3ikaszok iclején, Az a lelkese
ez a Nazy Okr.óberi Szocia:Lista 

dés, amelL�I már eddig is szá
For,radalom 37. évfordulója tisz- mos vasuli szol�á,lati hely csat
teletérc kezdeményezett verseny lakozott a felhíváshoz, azt mu
j �vuló eredményein már rney is tatja, h()fzy vasutasaink feliismer
latszott. A javulás jele, hogy a tak a júniusi út helyességét és 
vasutnál is szá,mos szo!<,;ál-ati készséggel ha,l,adna:k a;: Olktóberi 
hely jóval határidő előtt teLjesí- határozat irá'llymutatása szerint. 
tette. sőt túlte]jes.ltdte évi tervét De hagy is ne tenn� ezt a i:e,12'
túl.nyomó részük pedi:z határidő: nagyobb örömmel, hiszen a 

re jó eredménn;,el fejezte az:t be. dtlcső Srovjet Hadsereg seg-ítsé
Pé!aaiként említhetjük a Hámán gével l<iivívott 10 év előttií fel

Kató fütöházat. a békéscsabai és szabadulás tette lehetővé a ro
a debreceni fütöházai, Szolnok mokban heve.a vasút újjáépíté
és Várpalota állomást, valamint sét és ezzel az egész ország 
Kom.ló á.1lomás fo,galmJ rész.le- vérireringésének mef:!in<lílá!sát, 
gét. I<1ílön ki ke!J eme1nó Sze1<ed gazdasálgi talpraá,lLítáisát, i lyen
áUomást, .ahol a dol,gozók az év- móckm a vasutasság szép jövő
\'égi helyzet szerint ki lenc hóna- jének megafapozásá,t is. 
pon. �t .folyam�!o�an teljesített� Mos� a szol.gálati vezetőkön, 
az eluzem feltete,elc,et, A csomó- .a mozgalmi szerveken 
ponti versen),ben a legutóbbi I vail.amennyi kon1munistán a ·sor: 

A tél fokozott együttmíiködést követel 

/ 

Naqyobb havazlis esetén valamennyi szolaálatl áq dolqozóinak leq
fontosabb feladata leqyen a pál)'a meqtisztítása a hótakarótól, 

anyagtakarékosságot. · 

Ezeknek a feLa<latoknak végre
h ajtásá!Val járul jon hozzá, min
den vasutas dol�ozó pá;tun'k és 
kormányunk célkHüzéseinek, az 
új szakasz politikáljának meg
valósításához, a szocializmus 
építéséhez, a január l -én meg
in,d-ult és ápríLis 4-ig tartó ver
sen}1 segítségével. 

Az eddigii gyakori.attól el-
térően haszná1junk fel 

minden esZiközt a műszaki elő
foliételek b:izitosításMa, a ver
seny nyilvámosságánruk minden 
l,ehetxi módon való biztosítására. 
A menetköz.ben adlott segítség a 
verse,n,y cétj ának és nagyszerű
&q;ének mei;rmagyará.zása ú ja,bb 
és újabb lendületet ad dol•go
zóinkna:k vás!da lásuk teljesíté
séhez. 

Nem á:ltathatjuk �unkat az
zal. hogy az első évnegyed ha
sonlóan az elmúl1 évekhez csak 
csekély szá,l,lítáisi fel.adatot jelent. 
Rövidesen a-z ej!'ész orszálg ver
senyben ául, a munlka nagyobb 
lendülete több nyersanya,got kí
ván, több készterméket indít a 
fo.gy.aszitókhoz, ez pedi4r elisősor
bITTJ a vasút elszá!.l ítandó tonna
mermyiségének emelkedését, a 
vaisutas dolgozók fokozott fel
adatát jelenti. 

A felszaba.dulási verseny al
kalmas a.rra, hogy az elJSéí ne
gyedévi tervet túlteLjesítsük. 
ezzel elejét veg;yük az elmúlt 
években gya·ka-an előfordult év
eleji lemaradásoknak és meg
vessük a l,a,pját a második ötéves 
tervet előkészítő 1 955-ös tervév 
sikerének. 

Tudjuk, nem kőrmyű fel,a<l,at ez 
hi-sz.en a felszabadulási verseny 
éppen arra az időszakra esik, 
amikor a tél hidei;re keményre 
fordult és hóesés nehezíti a mun
ká,t. De éppen ezé.rt kehl minden 
erőt a versenyre összpontosítani! 
Ha szívvel-léleki<el dbl,gozunk, 
legyőzzük a tél atad.álya,it és a 
zord időjárás el•lenére dJa,dalma
san megvívjuk a versenyt. Fél-re 
a kifog-áss-a.!, .a két�el, aiz 
ag4roda lommal. f.Iőre a feksza
badulá,si verseny, s,ikeréértl 

Debrecen állomás vasutasai is 
az els.ö negiyedévi jó tervteljesi-

egy mo1-d.on,yrn e�ő kilométer- hogy az első negryedévre kisza• 
tervet januiiroon 1 03, február- hott__-eg- ·ségt<:>l jesíJmérwJ tervet 
ban W4. ni'á rct\lr&b,,n 1 05 '!'ZÍI>.: h f 
lékra teljesítik. · Százelel!iv,tonna- egy·· suzale"k!J tú teíj�tk; 

Járműjavítási tervüket 1 00  .szá• 
kilométer tervük tel iesítését ja- zalékra végzik. a cikkenkénti 

���:'>}i
2

j0}
e

��;;�:i,�a ���: önköltséget pedig az átjegyzék� 
hen rög,zítettel szemben egy lalták. A kocsi j,avftó-műhely az szá'zalrokkal csökkentik. A jár• 

első hónal)'oan 1 02, a má..sodik· művek önköltségét az; árjegr boan ugyancsak 102. · a harma- zékben előírt önköltséghez ké
dik-ban pedig 1 03 JSzózalékos st k't  · l ' k'· , k 
tervtel 1'esitést ér el. Ertékes pe e s.zaza e "a, leszál lítjá ·• 

Az öntödei 1 ,65 százalékos se
váll J.alások,at te:tek még a do!- Jejtei és a vá.lla l�ti viszonylai• 
�ozók az; Öl_lkölts.é�k�entésre b,an 0,38 százalékot kitevő selej-
es. az energ1atakarekossa'gra. tet 5 százalékkal csökkentik. 

Komló állomás dolirozói arra tó-
, 

Ezenkívül több más értékes 
rekszenek, hogy első negyedévi önköltség-csökkentési felajánlá:. 
tervüket túlteJ.jesítsék és vissza- szerepel válialásaik között. 

Csúcsered1nény Budapest-Ferencváros állomáson 
a tehervonatok menetrendszerinti indításánál 

(Tudósító1llktól.) A Munka százalékra teljesítik, az egy 
Vörös Zászló Erdemrend.jé-vel kocsira eső eddigi 9.3 órás tar
kitüntetett budapest-fe,rencvá- tózkvdást 9.1 órára csökkentik. 
rosi csomópont dolgozói hírne- A k.ocsíkifutási terv teljesí�ét 
vükhöz méltó módon akarják 96 száza.lé'król 100 százalékra 
kivenni részüket a felszabadu- vállaltá'k. Megfogadták továb
lási versenyből. Ennek meg- bá, hogy szállítási tervüket a 
felelően tették meg vállalásai- jelenlegi 94 százalékról 100 
kat. Vállalták, hvgy az elegy- százalékra emelik fel .  A von
továbbítás meggyorsítása ér- tatás azzal járul hozzá a fel
dekében a_ �onatte�el�si ter-

, 
szabadulási verseny sikeréhez, 

vet az edd1g1 103 szazalek he- hogy április 4-ig 150.000 tonna 
lyett l!l5 százalékra teljesítik. többterhelést továbbít és ez
Havonként 38.900 tonna túl- zel 150 darab 1000 tonnás vona
súly elszállítását, ezenkívül 31 tot t.a'ka.rit meg. Az önköltség
mozdony_ és vonatszemélyzet csökkentés terén 2200 tonna 
megtakarítását jelenti ez. A szén megtakarítását vállalták 
kocsitartó2kodási egységidöt a 418 OOO forint értékben. 
jelenlegi 101 százalékról 103 Hogy mennyire kom0lyan 

veszik a dolgozók vállalásai
kat, mi sem mutatja jobban 
mint az, hogy már a legelső 
napokban jó eredmények szü
lettek. Január 1-ről 2-re 'P,,'o
váik László forgalmi szolgálat
tevő és a Sára, Ba'kó, valamint 
a Barsi kocsirendező-brigád a 
kocsikifutási tervet 151 száza
lékra teljesítette. Január 3-
ról 4--re Kántor György for
galmi szolgálattevő, valamint 
a Szabó, Tolna·i és a Fitw ko
csirendező-brigád a tehervona
tok menetrendszerinti indításá
nál 113 százalékot ért el és ez
zel ferencvárosi viszonylat
ban csúcseredményt állított fel. 

Jó teljesítményekkel ünneplik az Északi Járműjavítóban 
Kőbánya felszabadulási évfordulóját 

(Tudósítónktól..) A december _ Elh __ atáro_zta,'k, hogy város-

, 

ja 195, Micskó János ru' gó-
végén megtartott termelési k K b 
értekezleteken az Északi 

res;
u •. _o anya. felszabadulá- kovácsbrigádja 188. Tóth Lajos 

Jármuja.rító ÜV dolgozói is 
na 10. evfordu!ója alkalmá- túzikovác.sbri�ádja 170 száza• 

szívvel-lélekkel csatlakoztak a �ó: janu!r elején kéthetes Ié_kos teljesítményéért kapott 
Rákosi Mátyás Muvek dolgo- unnepi musza:kot tartanak. Ar. dicséretet. A villanyszerelök• 
zóinak versenyfelhívásához. úi év elsö munkanapja már a né! Batár Lajos brigádJa resze
Valamennyi osztályon sok felszabadulási versenymúszak sül· elismerésben 187, a kárpi
értékes vállalás történt a fel- jegyében telt el, január G-án, to�múh�ly�ől pedig Szegedi 
szabadulás 10. évfordulója csütörtökbn délben ped;g már 

Pa! br1gadja 168 százalékos 
tLzteletére. A termelés emelé- • • "' teljesftm'  éé t A h 
sére vonatkozó vállalások érté- a muszak elso kiemelkedő , · . e_ny r · egesztök-

nel Ali Jozsef villanyhegesztó
ke 579 390 forintot. • az anyag- munkasikereit köszöntötte a b 
t k ·k · 

l 

rigá�.ia 171. Rétfalvi József a a,re �ssa� vál_lalás 100 versenvhíradó. A többi között autogenhegesztő-brieádja 161• ezer formtot tesz ki. Mésze/11 István asztalosbrigád- százalékos teljesítményt ért el/ 
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·111REK 
A DISZ „Petőfi"-iskolák tap asztalataiból - ,,BO-CO" VILLANY'MOZ

DONY modellt készítenek az 
Északi Jármüjavító müszaki mo· 
dellezö körének fiataljai, melyet 
hazánk felszabadulásának J0. 
évfordulója alka fm:íból, hálájuk 
kifejezéseként, .a KOMSZOMOl.
nak a jándékoznak. 

SZOV .JETUNIÓ A debreceni fütőház DTSZ·szeruezete három „Petőfi" iskaláJ 
szer�ezett az oktatási éu kezdetén. Mindhárom iskolájukon ál
landoan 95-98 százalékos a megje:enés. Hiányz.fls csak igazol
tan fordul elő. Hogyan dolgoznak a propagandisták, hogyan ne
velik a fiatalokat a D!SZ-isko!ákon? Erre adunk választ az aláb
biakban. 

* 
A fiatalok megjelenése d 

„Petőfi" iskolán e'sösorban az 
i�kola tekintélyével függ össze. 
A tekintély két, szorooan össze• 
füg-e-ö dologból fakad. Egyrészt 
abból, hogy a pártbizottság egy
egy tagja megjelenik mindén 
fo1<lalkozáson, s ezzel kifejezésre 
juttatj<i, hogy a párt fontos,n2k 
t·rtja a „Petőfi'' ;,,.1,ola nevelő
munkáját, érdeklődik a fiatalok 
fejlődése iránt. m<>srészt pedig 
abból, hogy a •propagand;sláknak 
tekintély,ik van a fútőházban, 
melyet jó szakmai munkájukkal 
már meg�lözően kivívtak és azt 
azóta csak tovább fokozták az• 
zal, hogy gondosan, sok ötlettel, 
közvetlenül és érdekesen veze 
tik a „Petőfi" iskola foglalkoza
sait, melyhez segítséget ad a, 
DISZ-vezetöség is. 

Egyszerií, 
lcözvetlen bes�élgetés 

Ezeken az iskolátkon nyoma 
sincs a legtöbb szemináriumra 
oly jellemző feszélyezett hang-U• 
latnak, amelynek oka legtöbb
ször az iskolás „kérdezz.felelek'• 
formából, a, könyvekhez való me
rev ragaszkodásból fakad. 

ség, hisz nem egy fiatal járt 
már a pákozdi dombokon, vagy 
Isaszeg, Komárom történelemről 
me!'oélö vidékén. 

Nyilas József elvtárs - az 
egyik „Petőfi" iskola veze'.ője -
most készíti terveit a soron lévő 
,.A munkásosztály emeli fel a 
zászlót" című téma levezetésé
hez. Hogyan kívánja érdekessé 
tenni erl a beszélgetést? 

Meghívják a fiitöház egyik 
idős dofgozójá-t, iki saját tarasz
tala!ai ,a,Japján beszél az 1900-as 
évek eseményeiről, a munkásosz. 
tály helyzetéről, harcairól. 

A fűtőház patronál két általá
nos iskolát. Most ma;d Nyilas 
elvtárs i gényli az általános isko!.l 
seg-.ítségét. Kér tölük képúe!, 
tablókat, mclfyel szemlfüe:övé 
teheti 1 fo.;12 lkozást. 

Nyilas elvtá,rs ap;,1 annak í<Ie· 
jén a Debreceni Jármüjavítóban 
dolgozo!t. A Marwar Tanácsköz. 
társasár:1 tárgyalásánál bemutat 
ja  majd édesapja megőrzött 
fén,yképeit - a járm!ijav.tó vö
rös katonáinak egyik csoportjá
val 

„Pet6fi" iskola után 
- tánc 

A „Peló{C' iskolákon egyszerü 
és. közvetlen beszélgetés folyik, A DISZ-szervezet is fokoLott 
melyet szépirodalmi felolvasá- segítséget nyujt az egymást kö
sokkal, -szavalatokkal élénkite- ve!ö témák feldolgozásához. Be 
nek, lehetőséget adnak a fiata- szereznek eiw dia-vetílógépel és 
!oknak élményeik elmond·ására. a foglalkozásokon vetítettképes 
Amikor ,,Hazánk a Magyar Nép- elöadá'st tartanak. A párt• és 
kőztársaság" című témá,ról be- D_JSZ-�zervezet S_!!�\t�égéveJ p_e· 
s�élgettek, a hallgatók elmond· �,� mmden „P�tőf, . iskola u��n 
tak, hogy hol nyaraltak, milyen osszevonv.a u 1_s�ol:,k hall!!.a'�1t, 
tajakat lárttak kirándulásaik al• tánccal eq;ybekolo/1 tea-delulanl 
kalmával, hogyan látják az or· rendeznek. 
szág változását, fejlődését - a 

I 
A „Petőfi" iskolák tehát nem

von2tablakból. A szabadságharc csak a DISZ-tagok nevelését, is• 
témánál i s' volt hasonló lehető- mereleik szélesítését, hanem 

szórakozását is biztosítják. De 
vajon ennyi elegendő-e ahhoz, 
hogy ne legyen hiányzó a DlSZ
iskolákról? Bogdán György elv• 
társ, a másik propagandista, el• 
mondotta, hogy az általa veze· 
tett iskolán .1 legeredményesebb
nek ,az egyéni beszélgetÉsek bi· 
zonyul!ak. Bogdán elvtárs, a 
„Petőfi" iskola két foglalkozás3 
közölt állandó2n felkeresi halt• 
galóil. érdeklődik tőlük lan_'!-l�i 
problémáik iránf és ha szukse
ges, tanácsokat, egy-egy kérdés 
megértéséhez rnagiyaráza'oka' 
ad. Kezdetben mégis előfordul• 
t.1k iskoláján ig.a,zo'.atlan hiány
zások. I lyen ese'ben beszé'ge!eti 
az elmaradozó fiatalokkal és ez 
legtöbbször sikerre vezetett 
Azonban az egyik esetben ezzel 
sem ért el ereményt. Ekkor fel· 
kereste a fiú édesapját, akinek 
elmagyarázta. hogy milyen so
kat lehet tanulni .a „Pelcifi" is• 
kolán, milyen gyorsan fejlődhet
nek ,a,zok a fiatalok, akik szar• 
galmasan tanulnak. Az apa 
egyik este elbeszé'ge:ett fiával 
- s azóta a fiú szorgalmas lá
togatója az oktatásnak. 

Tóth Józsefné. a harmadik 
„Petófi'' iskola propag.andistája 
pedig, azt szervezte meg, ho� 
maguk a hallgatók keressék fel 
azokat, akik elmaradoznak, rend
szerlelenii/ járnak oktatásra. fa 
is igen ered'ményesnek bizonyult. 
lsko1áján,a,k 17 haílga'.ója közül 
állancfóan jelen van 1 5-16 és 
.aki elmarad, az is minden eset
ben igazolja mulnsztásat és pó· 
tolja az elmaradt anyagot. 

A debreceni fű'.öház DISZ-is· 
kolái bizon,yítják, hogy a hallg1-
tók megjelenése ,a „Petőfi" isko
lán nemcsak az időben történil 
„kiértesilésen" múlik, hanem 
sokkal inkább az á! lanl'.ló nevelő
munkán, a párt- és DISZ-szerve
zet segítésén és nem u:o!só
sorban a propagandista lelkiis
meretességén, 3 fogi a lkozáso! 
levezetésének el I e!ességén és , 
haflgatókk.a,I való egyéni foglal 
kozáson. 

- DEBRECEN ALLOMAS 
DlSZ ku'.túrcsoportjának tag;ai 
szorga,'masan tanu!nalk a „Pe· 
töfi" i Slko!án, hogy politikai is
mereteik szé:esítésével mé� jobb 
ererlményt érhessenek 41 a kul
túrmunka területén is. 

FELSZABADULASI MOSZA
KOT tart�nak a Nyugati ponk 
fiataljai. A ponk DISZ-brigád
ja f 954. decemberben már bcfo
jezte 1955. szeptember havi ter
vét. Most megfogadták, hogy a 
felszabadulási müszak alatt to
vább fokozzák eredményüket. 

- A FIATALOK TOBBLET
MUNKAVAL helyettesítették a 
pécsi igazga (óság területén azo
kat, akik december 27-én részt• 
vettek a politikai osztály érte
kezletén. Különösen kitűntek a 
bátaszéki díszesek, akik túlsú
lyos és fordán kívüli vonatok 
továbbítását vállalták. 

- PAROSVERSENYRE H!V
TA a Landler Járműjavító ka, 
zánkovács ifjúsági brigádja d 

Szolnoki Járműjavítóban nem 
rég mega Iakult kazánkovács if
júsági brigádot a felszabadulás, 
munkaverseny alkalmából. 

NEPNEVELőPAROKAT 
alakítottak Debrecen állomá5 
kultúrbr;gád iának taj!"jai és cé
lul tűzték ki , hogy megmagya
rázzák a ,,Petőfi"·isko'. a jelentő
ségét aeoknaik a fi ataloknak, akik 
elmaradoznak az oktatásról. 

- REGGELIG TARTO tánc
cal, vidám kultúrműsorral bu. 
csúzlak az óesztendötől a Keleti 
Műszaki Kocsiintézöség DISZ 
szervezetének tagjai. 

- DlAFILM-VETITE:ST tar
tanak a székesfehérvári pálya
fenntartás DISZ szervezeténel 
a „Petöfi"-iskola anyagának 
könnyebb elsajátítása érdeké
ben. 

éri gyÓgpJinté,zeteh 
a Balti-vonala.hon 

A Balti-vonalakon jelenleg befektetéssel készül a tallin! cs(). 
nagyméretű. épitke�':.

ek foly�a�: mópont vasúti kórháza A vonal 
új gyógyint�zet�k epuln;k. �'ll'�" sljauljali á llomásán befejezték 
ban víz• es 1supgyogyfurdot 
épitettek a vasutas dolgozók az új vasutas kórház berendez&,. 
számára. Közel 8 millió rubeles s.i munkáit. 

S!:állitó•t«rtály sssirok 
és növényi olaioh s�ánaára 

Befejeződtek a kísérletei azok- tetején köralakú tetönyílás, fe
nak az új fém-száillítótartályok•• nekén egy speciál is csavarral el
nak, amelyekben zsírokat és nö· látott szelep van, nmely a zsírok, 
vényi olajokat szállítanak majd olajok kibocsátá.sára szolgál. 
nyitott vagonokból álló szerel-
vényeken A 13rtálvok alkalma- __ A_ tartály! n�gy gyűrű veszi 
zása lehetővé te•zi a pőrekocs1k korul, ezeknef fogva emeli lel a 
rakterület ' nek tel'es k ihaszná- daru. Az új szállítótartályok al• 
lálsát. A tartályok könnyű fém kalmazása csökkenteni fogj� a 
anyag-hói készültek, falvastagsá- 1 kocsik várakozálsi idejét, csok
guk 4-5 mil liméter. A tartályok ken a rakodási veszteség. 

Meleg ebéd a dolgo!.Zóhnal, 

A tél b�álltá,val  az Októberi pen látják már el így a kocsi• 

körzet több helyén a meleg ebé· rendezőket, árukezelőket, vá.ltó
det közvetlenül a szab�dhan r'ol- őröket és más do1gozókat. Cél, 
gozó mur:ká•ok munk�helyére hogy ezt a módszert az egész 
szállítják Több mini szaz tele- kör'et területén elterjesszlk, 

BULGÁRIA 

Bővül a vasHtasoh 
egés!ZSségügyi ellátása 

A Gudok" hírt ad arról, hogy juk egészségügyi vizsgálásának 
Bulgáriában orvosi-tudor1;á_nyos érdekében dolgozik. Az intézet 

l����\�r���:t:!
y 

g�pk���i�·e!�: igyekszik megvalósít mi a maxi-
tök munkafeltételeinek, munka· mális munkásvédelmet. 

NÉHET DEMOKRATf KIJS KÖZTÁRSASÁG 

Magyar gya'rt,nányú. 
n1,otorosvonatoh 

Az „Új Március" az ifjúsági szervezetek segítő barátja 

A „Fahrt Frei" címü l ap közli ,  
1 

ba. A motorosvonat kéts� _45_() 
hogy a Deutsche Reichb 0hn rra; lóerős, m�hanikai ,:ne&"haitasu. 
gyarországi Ganz-?)'ártmányu A szere!venyt Berlm es K�rl 
motorosvonatot álllitott forgalom- Marx-Stadt közölt közleked1tetik,, 

Az „Új Március" cfmü lap- ' tatjáik a lelkiismeretes DISZ
pal a DISZ Központi Vezető- vezetőket, aktivistákat, kul
sége olyan folyóiratot adott az túrmun.kásokat. � m indezek
jfjúsági szbvetség vezetőinek, re a kérdésekre választ ad az 
aktivistáinak, s a fiatalok ne- ,.Uj Március", a DISZ Köz
velésével foglalkozó vala- ponti Vezetőségének folyó
mennyi elvtárs kezébe, melyet irata. 
k iválóan felhasználhatnak · Az „Uj Március" azi � célt 
mindennapi munkájukban. szolg'áIJa, hogy segítse az if-

Mit tegyünk, hogy a fiata• júság nevelőit, akár DISZ-szeT• 
lak szívesebben, nagyobb vezetben, akár kultúrcsoport-
kedvvel jöjjenek a DISZ-szer- ban. sportegyesületben, vagy 
vezetbe? Miről beszélgessünk, az ifjúsáiti mozgalom más te
mivel foglalkozzunk, ha a fia- rületén dolgoznak. 
talok összegyűlnek? Hogyan 
lehet egy ifjúsági napot, vagy Eredményesebbé és köny
taggyűlést érdekesen megren- nyebbé teszi munkáját az az 
dezni? Hogyan kell vezetőségi üjúsági vezető aki rendszere-

sen olvassa az „Uj Márcíus"-t, ülést. aktíva értekezletet tar- 6 cikkeit felhasználja mintani ? Honnan szerezzünk kul-
túranyagot a színjátszó cso-- dennapi szervező és nevelő 
portok számára? MiJképpen munkájában. A ,ap érdekes, 
tegyük vonzóbbá a „Petőfi"- tanulságos olvasmányt nyújt 
islkolát, hogy a fiatalok szí- minden fiatal számára. Fog
vese-bben járjanak a foglaLko-- lalkozik a politikai neve'.ő
zásokra? - Ilyen és ehhez munkával, ismerteti a DIVSZ 
hasonló kérdések foglalkoz- sorra kerülő programját, meg-

szólalnak lapjain országszerte kal ls szórakoztatja, müveli az BO�IÁ:NJA 

* 
ismert fiatalok mint pé'.dául olvasókat. 
Pon.ibszk11 Lajo.s Kossuth-df- Vas,Í-tvédő erd6sifvo1' 
jas esztergályocs, Kocsis Sán
dor labdarúgó, Rátonyi Ró. 
bert színművész, s még sokan 
mások. Ugyanakkor kereszt
rejtvénnyel, irodalmi írások-

A lap előfizetési díja: ne-
1 

• • • • út ""edévre 7,50 forint. félévre A r9mán vasL1tak megk;,z_dtek 
I 

tett savot l;tes1le�ek a vas vo-

15 forint egy évre 30 forint. a vaw!ak védelmét szolga,.o er· nalak menten, mint a . ,,F?1trt 
Egyes szám ára: 2,50 forint. dősávok ültetés'!. A te.rvek �.z:· Fr:_e1'.' 1954. december 14-1 szarna 
Előfizethető minden postahi- rint 1938-ig 2700 hektar erdos1- kozll. 
vatalban. 

1954-ben 1 206 gyermek született 
a M ÁV-kórházban 

1954-ben a MAV kórház szü- kubátor egy üvegszekr;nyhez ha
lérzeti osztályán 1 206 újszülött sonlít, amibe megfele1ő mennyi· 
látta meg a napvil ágot. A kor· ségíí és minőségű oxigént ada· 
szerűen felszerelt osztá,lyt 1 947 goln2k. A szekrény hömérsékle
május 1 2-én létesítették. Koráb- tét elektromos úton szabályoz
ban a MAV kórházban nem volt zák. A koraszüiöl teket ebbe a· 
szülészeti osztály. A koraszüföt- üvegszekrérybe helyezik. addig, 
tek életbenmaradását a -svéd amíg annyira megerősödnek, 
vasubsoktól ajándékba kapott hogy a külső levegő klímájá,t is 
inkubátorral biztositjálk. Az in• elviselik. 

FBANCIAORSZ.ÁG 

Csökkentih a „as,Uhaló1Zatot 

A francia vasutak igazgató- natkozása, hogy a nagyvároso�
sága közzétette az úgynevezett ba irá.nyuló munkásvonatokat 1s 
Chaban·Dermas tervet, amefy- meg akarják szüntetni, hogy ez· 
nek értelmében a francia vasút- zel a vas.utak deficitjét csökkent• 

sék. Az in:ézkedés a r.a,gy váro
hálózat hosszát öt év lelorgáisa sok perifériáin elhelyezett gyá• 
alatt a s,:emélyforgalom terén rakd is súlyosan érinti. mert 
30 600 kilom:terről 20 OOO-re, a maguknak kell beszerezniök azo
teherforga Imi hálózatot pedig kat az autóbuszobt, amelyek a 
41 000-röl 30 OOO-re csökkent;k I jövőben rr.unkálsaik szállítását 
A terv egyik legsúlyosabb vo- e"átják. 
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A vasutak kialakul ísának története * 

1. Történeti előzmények 
Az emberi társadalom fejlődé

sének kezdetén a talajon, a kita
posott úton bonyolódott fe a 
közlekedés. Az út elsőoorban sze
mélyek közlekedését szolgálta. 
az embernek az é!etszükségletei 
kielégítéséhez szükséges közfe• 
keclését köonyitette merr. Egyes 
területek benépesedésével az 
egymáshoz közel települt tőrzsek 
között kialakult a cserekereske• 
delem, megkezdődött az árufor• 
ga lom. kezdetben emberi erővel. 
később állati erővel is. A tör· 
zsek között céltudato•an. a ter· 
mészeti akadályok kikerülésével 
alakultak ki n utak, amelyeken 
a gazdá-lkodás fejlettségének 
megfe'elö áruforgalom lebonyo. 
lódolt. 

A nagyobb súlyú áruk töme
ges szál1ítását megkőnnyitette a 
görf{őként hasznáolt fatörzs, mejd 
később a kerék felta'álása. Az 
eloo kerekes járművek kétkere· 
kűek volt•k és kezdetben csak 
ünnepi alkalmakkor, díszmen�
tekben. vallási szert,rtárnkon �s 
hadi célra használták. Bár a sza-

• Csanádi Györay· .,V.isútl 

Qzem" című könyvéböl, 

razföldi forga'om kezdetéről több 
mint négy évezreddel korá.bbi 
időkből is maradtak fenn törté
nelmi emlékeink (Egyiptomban, 
Kínruban, a perzsa birodalom· 
ban). az útépltés, az utaknak kö
vei való burkolása csak később 
fejlődött ki. Az ókorban a kí

naiak és a perzsák közigazg�tá,i 
és hadi célra rendszeresen fej• 
!esztett§k úthálózatukat. amelyen 
szátmottevö áruforgafmuk is volt. 
Az útépítést - rendszerében és 
műszaki minőségében az 
ókorban a rómaiak fejlesztették 
a legmagasabb fokra, akiknek 
útvonalai nyomán haladnak az 
utak sok helyen még két évezred 
multával is. A rómairk úthá!ó· 
zata elsősorb�n a birodalom 
ígazg2!á,át és ha'almának ki· 
ter ·••zté•ét szolgálta. 

A római birod 0 lom bukása 
utá,n, a népváltldorlás század·i· 
ban a rómeiak kiterjedt útháló· 
zata nagyré:;,zt elpusztult, a bi
rodalom felbomlása után az utak 
közig2zgatá,si, hadi és kereske
delmi íe'entösél7e megszűnt. A 
középkor társarlalmi és politikai 
viszonyai nem kedveztek az áru-

forgalomnak. a kö:i:lekedés a ró
mai kor fejlett v iszonyaival 
szemben visszafejlődött, az áru
forgalom a hűbériség miatt 
egyes vidékek belső életére szo
rítkozott. A fejlődő városi élet 
erösitette a polgárságot, amely 
gazdas.ági életét önállóan, elkü
lönítve élte. A feudális rendnek 
azonban nem volt érdeke még a 
meglévő utak fenntartása sem. 
Az utakat anr,yira e'.hanyaqol
tálk. hogy nemcsak a személy-. 
hanem az á,ru•záll'tás is száza
dokon keresz!ül többnyire lóhá,. 
ton bonyolódott le és crnk a XV. 
száz-dban lelt a kocsi újból je• 
fent& forgalmi eszközzé. Ekkor 
kezdték az élénkebb forg•lmú 
utakat is kikövezni .  nonban el• 
sösorban nem a közlekedés fej• 
lesztése érdekében, h•nem azért, 
mert a hűbérurak és az ut�k 
mentén fekvő városok nagy út• 
vámot szedhettek. 

A szápzföldi utok fejlesztésé
nek a felfedezések adtak lendü
le'.et. A tengeri hajózás, amely a 
középkorban cs•k a Földközi• 
ten-ger rartvidékére terjedt ki .  a 
re: fedezések során az Atl anti
óceánt is  bevonta a közlekedés 
fő útvonalába. A Dé1-Azsiával 
és Amerikával fofy!atott kereske
delem serkentőleg hatott a kapi· 

/aUsta gazdasálgi rendszer fej
lődésére. A kapitalista ipari ter
melés gyors ütemben fej lödött és 
termékeinek értékesitéséhez jó 
víz' és szárazföldi közlekedésre 
volt szükség. Az államok nagy 
á'dozatokkal igyekeztek az uta
kat kijavítani és karbantartani, 
új közutakat építettek, azonban 
az utak fejlesztésie messze elma
radt az ipar és a kereskedelem 
feilödése mögött. A közlekedés 
elmaradottsá-ga folytám gátolta 
az ipar további fejlődését, mert 
a tömeges ámszálli! ásr,a, nem bi• 
zonyult alkalmas,nak. az utak és 
a járművek fenntartása egyaránt 
költséges volt, ezenfelül az á J lati 
erővel

° 
végzett von'a!ás i s  drái

gának b'zonyult. A postai sze
méJ.y. és teher,zá' l it,is  kis re· 
bessége és csekély teljesítőké
pessége miatt nem felelt meg a 
gazdaság, élet töme"(szálli:ási 
igényeinek. A kcpiblizmus fej
lődése a XVI11. században már 
kényszerűen köve:elte a köz'e· 
kedés fejlesztését, amely a XIX. 
század elejér, a vízi közlekedés
ben a gözh0 ió feftaláfásával, a 
száraföldi közlekedésben pedig 
a vasutak kialakulásálval követ
kezett be. 

(Folytatjuk) 

Háronie!Zer sze.,nélyl.ocsi hiány 
• S_�bohm _n�uga!német k_özleke• 

1 
utazá.sokat nehézségek nélkül 

desugy1 miniszter a bon�1 P.��- le lehessen bonyolítani. (mun• lament��n krtott beszamoloJ�· kásvonatok stb. ) .  Je)enleg a ban elo�dta hogy a nyugatne-

, 

• • . 
met vasL1taknak jelenleg 3000 mw:ikasv�n�tok _ce!Ja'.ra __ rendel-
személykocsira volna szükségük, kezesre allo kocsik kozul 4700 
hogy a szigorúan vett hivatalos darab 40 évnél öregebb. 

A világ leghosszabb vasútvonala 

A világ leghosszabb vasútvonala Moszkvát Pekinggel k6tl oaze. 
A vonal hossza 9050 kllométer. A két végállomás köztl út átszállü 

rélkUI kilenc napiq tart. 
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A pályafenntartás 
legfontosabb télÍ feladataÍ 

A te1i zord idöjárás beálltával, nökségek dolgozóinak vállára 
különösen a havazások meg- nehezedik, akik az időjárás vi
indulásakor a tervszerű tényle- szontagságaival dacolva, nagy 
ges pályafenntartási munka részben közvetlenül állnak 
végzésének . lehetásége nagy szemben az elemekkel. 
mértékben csökken. A legálta- A feladatok egyrésze már a 
lánosabb munka a vágányok zord időjárás beköszöntésével, 
fekszínének és irányviszonyai- fagyok alkalmával és kisebb 
nak szabályozása nem vagy havazások megindulásával je
csak nehezen végezhető. Ha az lentkezik. Napközbeni olvadás 
időjárás átmeneti javulásakor után beálló fagy, ólmoseső, a 

időnként meg iS van ennek a mozdonyokról lecsurgó vízből 
lehetásége, illetve fennáll szük- származó jegesedés különösen 
i;égessége, a munka szakszerű- megnehezíti az önműködő vál
Bége és gazdaságossága - ami tóberendezések kezelését, mű
pedig mindenkor döntő szem- ködését. A váltók csúcs- és tő
pont - kellően nem biztosít- sínjei közé, az útátjárók és ke
ható. resztezések vályuiba jutó jég 

Ez azonban nem jelenti azt, baleseti veszélyt okozhat. Tola
hogy a pályafenntartási szak- tási helyeken a vágányok kő
szolgálat tevékenysége, illetve zötti területeknek, utaknak, 
a pályafenntartási munka a peronoknak síkossá válása a 
téli időjárás idején szünetel dolgozók munkáját nehezíti, a 
vagy annak jelentásége csök� dolgozók, illetve az utazók testi 
ken. épségét veszélyeztetheti. Mind-

Kisebb-nagyobb mértékben I 
eze�nek a p�lya használ)rntó

ilyenkor is előfordulnak a pá- ságat nehez1to, akadályozo nc
Jyában, főként a kitérőkben hezményekn�k megelőzése1 H
olyan hiányok, amelyek meg- letve m':�zuntetése a palya

iszüntetése nem halasztható fenntartas1 szolgálat fontos 

Télen kell végezni sok olya� üzemi és munkavédelmi fel

femllartási munkát, amelyek adatához tartozik. 
kivitelezéséhez a kedvezőbb 
évszakokban más munkák 
miatt nem áll rendelkezésre 
;munkaerő, s amelyek télen is 
iszakszerúen, gazdaságosan vé
gezhetők. Ilyenek többek kö
zót� egyes hibás sínek cserélé
ise, hevederek cserélése, bélelé
se,' kenése, csavarbiztosító gyű
Tűk, lemezek cserélése, pótlá
sa, a sínvégek legyűródéseinek 
ltcfGrészelése, lereszelése, a 
geós felépítménynél a szorító
csavarok olajozása, utánhúzá
aa. visszanyert talpfa és vas-
2nyagck javítása stb. Fontos 
tet>nd6 a kézi szerszámok és 
szerszámgépek javítása, felújí
tása, hogy azok a tavaszi, na
gyobo terjedelmű munkák 
véiizésekor kellő számban, ki
fofástalan állapotban rendel
k'!zé&re álljanak és a munka
verfenyek, valamint a minősé
gi mtmka műszaki felt.ételei ez
áiti:l is biztosítva legyenek. 

A nn1i pálya és tartozékainak 
tényleges fenntartásán, a pá
lyafenntartási termelő munkán 
kívül a kedvezőtlen időjárás és 
8'!: ezzel kapcsolatban fellépő 
elemi erők, mint a felh5szaka
dások, árvíz, téli zord időjárás, 
havazás és hófúvások kártéte
lei elleni védekezés, illetve a 
p&lyán a forgalmi akadályok
r.a1< a lehető legrövidebb időn 
belüli megszüntetése is a pá
lv,,fenntartási szolgálat felada
tát képezi. 

A pálya használható3á;(át, 
1llr>tve a forgalmat zavaró ne.
hézségek legnagyobb mérvben 
télen, főként nagyrJ]éretű ha
,1a7f,sc;k idején forduln'ik elc. 
Ezek a multban sokszor nagy 
k•ter:edésű vonalhálózaton, �ét 
egy, i; években csaknem az 
egécz vasúti hálózaton a fcr-
1,:alom hosszabb-rövidebb :deig 
való megbénulását okozták. A 
zord időjárás okozta nehézsé
gek leküzdése, havazás, hófú
vás elleni védekezés, forgalmi 
akadályok bekövetkezése ese
tén azok gyors megszüntetése a 
pályafenntartási szolgálat leg
fontosabb téli feladatai. 

A hó elleni harc felelős irá
nyítója és 1egnagyobb részben 
végrehajtója a pályafenntartási 
szakszo�álat. A teendők súly
pontja a pályafenntartási fő-

A legfontosabb feladatok azon-
ban akkor merülnek fel, ami
kor - miként a folyó év első 
napjaiban is tapa�ztalható -
a nagyobb havazás erősebb 
légáramlással jár, vagy a hava
zást vihar követi, amely a hó
veszélyes pályarészeken a ha
vat a pályatestre hordja. Ilyen
kor a forgalom biztosítása á 
leiinagyobb éberséget, körülte
kintést, az elemekkel való ke
mény harcot teszi szükségessé. 

A feladatok jó ellátásának 
fontos tényezője a figyelőőri 
szolgálat jó megszervezése, jó 
működése és ezek alapján a 
helyes intézkedések megtétele. 
Csak ezáltal biztosítható, hogy 
a nyílt vonalon hótorlaszokban 
vonatok, hótakarító menetek el 
ne akadjanak, be ne havazód
jana'k, mert ennek bekövetke
zése a hóakadályoknál is na
gyobb bajt, forgalmi zavart 
okozhat, különösen, ha az el
akadás még kisiklással ís jár. 
A behavazott szerelvény hosz
szabb ideig megakadályozhat
ja a gépi erővel végzett hóta
karítást, a vonal szabaddá té
telét. 

A figyelííöri szolgálat jó műkö-
dése volt tapasztalható pél
dául 1954-ben a váci pálya
fenntartási főnökség vác-dré
gelypalánki vonalán, ahol a 
Börzsönyben az esőzést éjsza
ka ciklonszerű vihar 'kíséreté
ben erős havazás váltotta fel 
és a szokatlan irányú vihar ha
tására a vonal több helyén rö
vid idő alatt forgalmi akadályt 
okozó hótorlaszok keletkeztek. 
A külön rendelkezés nélkül 
működésbe lépett figyelőőri 
szolgálat jelentései alapján a 
reggeli személyvonatokat az ál
lomásokon visszatartották, sa
ját és közrnunkaeréí mozgósítá
sával az akadálvokat sikerült 
rövid időn belül megszüntetni, 
a vonatok néhány órai késés 
után folytathatták .útjukat. A 
visszatartás elmulasztása a vo
natok elakadását és a pályá
nak hosszabb ideig tartó elzá
rását idézte volna elő. 

Ezzel szemben, nagyrészt a 
figyelőőri szolgálat nem meg• 
felelő működése miatt folyó 
év január hó 5-én 15 óra kö-

A jobb utazási feltételekért 

R. Szombati Ferenc sztahanovista lakatos, többszörös újító 1 70 szá
ultkoa .Atfaqteljesltménnyel dolgozik a Nyugati Kocslszolgálatl 

Fc5nökséqen, 
(Kovács Géza felvétele) 

rül a szerencs-hidasnémeti 
vonalon Tállya és Abaújszántó 
állomások között a hófúvásban 
elakadt egy vonat, amelynek 
kiszabadítása csak 20 óra kö
rül történt meg. 

Rendkívül zord időjáráskor 
a hóveszélyes pályarészekre 
sodort, eljegesedett hó már 
egészen kis magasságnál is vo
natelakadást okozhat. Ezért 
fontos, hogy különösen azokon 
a vonalakon. ahol éjjel több 
órán át nincs közlekedés, a 
reggeli első vonatok előtt a hó_
veszélyes pályaszakaszokon a 
figyelőőri vizsgálat havazás
mentes időben is megtörtén
jék és ennek eredménye sze
rint a szükséges hótaikarítást 
időben elvégezzék. Ennek el
mulasztásából származott ká
ros következmények az elmult 
években sokszor tapasztalha
tók voltak. 

Hófúvás veszélye idején a pá
lyafenntartási főnökségek jó 
téli tapasztalatokkal rendelike• 
ző műszaki dolgozóinak a hó
veszélyes pályaszakaszok kö· 
zelében kell tartózkodniok és 
a figyelőőri szolgálat jelentései 
alapján szükség szerint hóta
karítógép munkába állításával, 
közmunkaerő mozgósításával 
irányítaniok kell a hótakarí• 
tási munkát. Komolyabb hó· 
akadályok esetén a hóviszo
nyok teljes ismeretében és kel
lő tapasztalatok alapján az ér
dekelt forgalmi és vontatási 
szakszolgálat képviselőivel 
egyetértésben intézkedniök 
kell az akadályok megszünteté
séig a vonatok visszatartására. 
Tartós hóvihar esetén pedig, 
amikor a tapasztalatok szerint 
a hótakarítás eredményre nem 
vezethet, a kisebb jelentőségű 
vonalakon a vonatforgalom át
meneti szüneteltetésére kell 
javaslatot tenniök. Hóekék 
közlekedése előtt is gondos
kodniok kell a hóakadályok 
méreteinek, minőségének meg
vizsgálásáról és az áttörés 
előtt szükség szerint el kell 
végeztetni az akadályok rése
lését. 

Különösen nagymérvű és is· 
métlődő hófúvások esetén, 
amikor az állandó, vagy ideig• 
lenes je'.legű hóvédmúvek már 
nem nyujtanak a hó ellen ele
gendő védelmet, a pályatest 
előtt összehordott hó tetején 
megfelelő távolságban mozgat
ható hósövénytáblákat kell fel
állítani. amelyek a hóvédmű
vek hatásfokát nagy mérték
ben fokozzák. 

Különösen fontos feladat a 
gurítódombok és 1ranyvaga
nyok állandóan szabadon tartá
sa. mert a gurítók munkáját a 
hóviharok idején is biztosítani 
kell. Ezért itt különösen fon
tos a hó elleni folyamatos harc 
megszervezése. Itt nemcsak a 
vágányokról. hanem a vágá
nyok közül is teljesen el kell 
takarítani, szállítani a havat. 
Ezt már a kisebb havazások
nál is végre kell hajtani, hogy 
újabb, nagyobb havazás se 
okozzon meglepetést, nehézsé
get. 

A felaiatok sikeres megoldásának 
döntő előfeltétele a téli for
galomra. a hó elleni védekezés
re való lelkiismeretes felkészü
lés. Ennek érdekében a nyár 
és ősz folyamán a szükséges 
intézkedések, beszerzések az 
előző évekhez képest fokozat· 
tan megtörténtek. A kormány
programnak megfelelően az 
emberről való gondoskodás ke
retében a folyó évben a sza
badban dolgozó pályafenntar
tási \iolgozók meleg ruházatot 
is kaptak. 

De a jó anyagi felkészülés 
mellett még nagyobb jelentő
sége van annak. hogy a jó fel
világosító munka nyomán a 
dolgozók tudják. hogy munká
juknak nagy kihatása van az 
egész népgazdaság munkájára. 

A pályafenntartási szakszol
gálat dolgozói a mult évi hosz
szantartó rendkívül zord időjá• 
rás alatt helytálltak az időjá• 
rás nehézségei elleni küzde
lemben. A még jobb felkészü· 
!és és az elmult év tapasztala
tainak felhasználása feljogosít 
arra a reményre, hogy a pálya
fenntartási szakszolgálat do!• 
gozói az idei télen is sikeresen 
meg fogják oldani a rájuk 
váró fontos feladatokat. 

Gerenday István 
1/6. B. osztály 

Látogatás Miskolc-Gömöri pályaudvaron,  
az őszi forgalom legiobb kocsimesterénél 

Vannak helyzetek, amikor egy
két mondat elegendő ahhoz, 
hogy bepillantást kapjunk 
egy ember lelkivilágába. 
Ilyen helyzet volt az, amikor 
Pásztor Pista „bácsi" - nyil• 
ván szeretetből ajándékozták 
mel! a bácsi címmel, hiszen 
alig töltötte be a 45. évét -
a�t mondta a tartalék új 
mozdonyvezetőjének: 

- Nézze. elvtárs, én nem 
veszekedni jövök, hanem kér
ni. Azt szeretném kémi, hogy 
egy kis szívet adjon a mun
kába. Szívvel, megértéssel tu
dunk csak haladni, együtt 
dolgozni. Lássa be, milyen 
fontos a maga munkája, hi
szen a maga kezében van a 
szabályzó. 

A beszélgetés előzménye 

pedig az volt, hogy Miskolc
Gömöri pályaudvar 411 -es 
tarta,ékára új személyzetet 
adott a fűtőház és bizony az 
első napokban nem úgy 
ment a munka, ahogyan azt 
a Pásztor�brigád megszokta. 
Persze, tudni kell, hogy a 
Pásztor-brigád .,igényeit" nem 
Cllyan könnyű kielégí<teni, 
mert Pásztor elvtárs 'kiváló 
dolgozó, az idei őszi forgalmi 
verseny legjobb k.ocsimeste
re, brigádjának valamennyi 
tagja pedig jelvényes sztaha
novista, kiváló dolgozó, s igé
nyeiket a maguk teljesítmé
nyeihez méri'k. 

Pásztor elvtárs egyszerűen 
nem tudja elviselni, ha vala
ki kedvetlenül, ímmel-ámmal 
dolgozik. ;Nemrégiben észre· 
vette, hogy egyik kocsirende
zője, a fiatal Busku Béla va
lami miatt lógatja az orrát. 
Tolatási szünetben meg is 
kérdezte,. mi baja? ,,Nagy011. 
elkelne már a csizma" -
volt a válasz. Jl:jszaka volt, 

hova menjen most csizmát 
szerezni? De másnap, szabad 
idejében utánajárt a csizma
ügynek, pártvezetőségi tag
ságát is latbavetette és két 
nap múlva Busku Béla lábárn 
már új csiZillla csikorgott. Ad
dig is, amíg a csizma nem 
érkezett meg, Pásztor elvtárs 
úgy próbálta türelemre buz
dítani fiatal munkatársát, 
hogy egy�gy keserűen emlé
kez.etes epizódját elevenítette 
fel 28 éves vasutas múltjá
nak. Amikor raktári munkás. 
majd pályamunkás volt. min
den hónap végén megkaota 
a felmondást, majd újra fel
vették, csakhogy ne legyen 
meg a véglegesítéshez szük
séges ideje. Ruhát a saiát 
pénzén kellett vennie régi 
vasutasoktól, mert a k.ülsóre 
„sokat adtak" az akkori 
vasúton, de amiatt már sen
kit sem bántott a le!Jkiisme
ret, hogy télvíz idején is ron
gyos félcipőben dolgoztak a 
pályamunkások, raktári dol• 
gozók. Pásztor elvtárs 11 
éven keresztül dolgozott a 
legváltozatosabb munkakö
rökben, míg végre rendsze,:-e
sítették., mint kocsirendezót. 

Általában szereti felhasz
nálrni az alkalmaJcat, hogy el
beszélgessen munkatársaival. 
Szolgálatátvéte.1kor, vagy át
adáskor pedig egyszer' sem 
hagy,ná el a ré5zletes mun
kamegbeszélés·t. ő maga a 
szolgálatátvétel előtt Ieg9lább 
egy órával bejárja az állo
mást, kocsiról-kocsira menve 
feljegyzi, hol, milyen kocsi 
áll, elkészíti a rendezési ter
vet, mindig nagy gondot for
dít arra, hogy a vonatokat 
állomási sorrendben á:llítsák 
össze. ,,Kicsit több munkával 
jár ez, de nekünk van he
lyünk, Wőnk rá, a vonalon 

pedig tudjuk, mennyi ácso,-. 
gással, többletmunkával ;ár a 

vegyesen összeállított V0'114t
ból kiszedni az eleg11et" "'4 
mondja, 

Jó munkaszenezés , 1elld1mnere-
tesség, jó együttműködés és a 
vasút szeretete - ezekben 
foglalhatnánk össze Pásztor 
elvtárs munkájának legjel• 
lemzőbb összetevőit, de ha 
teljesebbé akarjuk termi a 
képet, még egyet-mást el kell 
mondanunk. Elősz.ör is azt., 
hogy Pásztor elvtárs 28 @V 
óta egyetlen egyszer sem h1• 
ányzott igazolatlanul, nem 
késett el, és öt év óta még 
beteget sem jelentett. Másod• 
szor pedig azt kell lejegyez
nünk, amit arra a kérdésünk• 
re válaszolt, hogy elégedett-e 
a fizetésével? ,.Atlag 1200 f� 
rintot keresek ha.vont.a. Nem 
mondom. hogy nem kelne el 
több is - mondta őszintén -
még nálunk is, pedig csal< 
ketten vagyunk a feleségem,,, 
mel. De két dolog bizonyos; 
az. hogy a tavalyi béTTende• 
zésekkel sokat javult a hely◄ 
zetünk és az. hogy aki nem 
szereti a vasutat, az hiába 
kapna akár 3000 forintot is, 
aklror sem lenne megelége
dett." 

, Az ilyen éveleji beszélgeté
•eket többnyire az a kérdés 
fejezi be:  ,,Miit vár az új év• 
tó!?" Mi is ezzel a kérdéssel 
búcsúzunk Pásztor elvtárstól, 

- Mindenekelőtt igen erős 
téli forgalmat - feleli. 
Már most alaposan megmu
tatkoz1k ez, emelkedtek a ko
csibeállítások, igaz, hogy 72 
fontos ipartelepet szolgál ki 
az állomásunk. A megnöveke
dett munkához pedig még 
jobb együttműködést várok, 
mert ez a legszilárdabb alap
ja a jó munkának, 

HARCBAN A Hó ELLEN 
'Beköszöntött az új esztendő raktárak előtt húzódó javító-

' 
A hóeltakarításra felkészül

és vele együtt ,,megérkezett" vágányok környékén is eltaka- tek a Nyugati pályaudvaron, de 
az első komolyabb havazás is. • 
A sürún szálló hópelyhek né- ntották már a havat. Itt a ja- mégis bajok vannak az induló 

hány óra alatt fehér takarót 
vításokat végző dolgozók vé- vonatokkal. Január 4-én pél

borítottak a Nyugati pályaud- gezték el a ,.�tlmunkát", hoey dául a 742-es és_ 132-es 15, il

var sínhálózatára ís. zavartalanul javfth8$Sák a ko- Je;ve -� perc k�el indult -

A január J-ról 4-re virradó csikat és délutánra átadhassák geprevarás miatt. A 3412�s 

éi·i·elen megkezdődo"tt az u·i· esz- azokat a forgalomnak vonat pedig a hiányos előfű-. tés következtében 14 perc ké-
tendő első hócsatája. Hajnali A Nyugati pályaudvaron séssel futott ki a pályaudvar-
2 órakor, félbeszakítva pihené- szervezetten szálltak szembe a ról 
süket, a pályafenntartás do!- vasutasok a hóval, a kemény Még rosszabb a helyzet az 
gozói megkezdték a váltók tisz- téli időjárással. A pártbizo1lt- érkező vonatoknál. Erről csak 
títását. S most, délelőtt 10 óra- ság i�odájáb� - szolgálati egy példát : az 1719-es 217 perc 
kor még mindig ott vannak a vezetokkel tort.ént b · 
ho'borította sm· ek ko"zo"tt S:>abó • • meg esze- késéssel érkezett !  A tél, a hó, _ lesek alapJán - már jóelőre . • • • . 
II.  András ü. b. elnök, Kozma megszülettek a hóeltakarítás 

a gyenge _mm_ose
gu 

. 
sz
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n k
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József, Naklik István, Kulina tervei. Feltérképezték a pálya- moly akadaly es nehez erőpro
János, Borsos Mihály. meg a udvart, megállapították, hogy ba elé állítja a vasutasokat. 
többiek. A nyolc órája folyó nagyobb havazás esetén hova De ahogy legyőzik a telet, a 
szakadatlan munka eredmé- és hány dolgozót kel! mozgó- havat azok, akik hajnali 2 óra 
nye, hogy a 14-15--16 és 17- sítani a zavartalan közlekedés óta tisztítják a váltókat le
es váltók - meiyek a csar- érdekében. A létszámhivatal, a győzhetik azt a vontatás 'dol
noki, a külső és a postavágá- nyomta�ánytá;, a . szert�r, a gozói is. A vontatás fegyvere nyokon folyó vonatmozgásokat raktár es a muszaki kocsiszol- a tél ellen _ a i'ól karbantarbi_ztosítják - zavartalanul mű- gálat dolgozói vállalták, hogy 
ködnek. szükség esetén résztvesznek a tott gép. Gondozzák hát moz-

A sűrűn szitáló hó nem tud- hó eltakarításában. Az l-es, donyukat még több szívvel, 
ja legyűrni az emberi erőt és 

1

14-es és 22-es nyitott rakodó- még több lélekkel a vontatás 
akaratot. kon folyik a hóeltakarítás a ko- dolgozói és akkor ők is legyó-

Néhány lépéssel odébb, a csibeállások ideje alatt is. zik a telet, a hófúvásokat. 

Folyik a Keleti pályaudvar korszerűsítése 
A Keleti pályaudvar súlyosan j kapu nyitásával most a közön

megrongálódott a háború alatt. ség gyorsan eljuthat az indulási 
A felszabedulás utárn, 1946-ban vá,gányokon álló vonatokhoz. A 
fogtak hozzá a pályaudvar épü- régi harmadosztályú pénztár he. 
letének helyreállí:ásához. Az épü- lyén új várótermet rendeztek be 
let helyiségeit rővid idő a'att si• 

' 

mert 2; régi váró'.ermek már nem 
voltak elegendők az utasok befo
gadására. 

Az állomásépület külső front
jái'. a jövő évben renoválják. 

került használható álli:potba he- �~��~-~----�~-~�~-~-----=�~---�

lyezni. A megnővekedett forga
lom lebonyolitá,sához azonban 
már a régi helyiségek nem ele
gendők, ezért elhatározták, hogy 
föbbmillió forintos költséggel 
megnagyobbttják a pénztárter
met, új várótermet és kultúrter
me! építenek. 

Az indulási oldalon húsz ú j  
pénztárt és  négy pótpénztál!'t épí
tet'.ek. A pénztárcsarnok tágas 
falait műkővel burkolták. A rá
csok ízléses kovácsoltvasból ké
szültek. A jegykiadás meggyor
si!ására ternioJ pénztárszekré
nyeket kaptak, a.melyekből a 
pénztáros másodpercek alatt ki
választhatja a kért jegyfajtát. A 
pénztárfülkét szűrös beszélő• 
ablakkal szerelték fel. Gondos
kod'ak a pénztárcsarnok és a 
p��7tárfülkék megfelelő fí!:ésé
ro. 1s. 

A régi gyorsárnraktár akadá
lyozta az utZ1Sforgalmat. Az uta
sok csak kerülő úton juthattak a 
pályaudvar folyosójáról a perron
n. A gyorsáruraktárt az épület 
másik részébe helyez!ék, s egy új 

Ellenőrizzük a vonatigazolványokat 

Szabó Sándor, a Déli-pályaudvar forgalmi szol ál tt 5014-es paksi vonat vonatlgazolványát láttamozza é� :da��r�
e 

na� 
lózza. Mel lette Benkö János vonatvezetö. 

(Kovács Géza felvétele) 



8ZOCIALlSTA VAS11TtRT 
1955 január 10. 

A szénnel télen is lehet takarékoskodni ! 
Télen a vonatok továbbí

tása nagyobb körültekintést, 
a gépek gondosabb előkészf
tééét követeli a mozdony
sz..mélyzettől. A mozdonyok a 
téli zord időjárás leküzdésére 
s emellett a ."'12dasági követel
mények betartására csak ak
kor lesznek alkalmasak, ha 
mintaszerű karbantartásban 
és szakszerű kezelésben része
sülnek. Csakis így tudjuk a 
mozdonyszolgálat elé tornyo
suló téli nehézségeket, u 
ala�sony hőmérsékletet, a víz 
megfagyását, a gyakori kerék
csúszásokat, a vonatellenállá
sok növekedését és a hófúvá
sok okozta nehézségeket le· 
küzdeni. és ugyanakkor taka
rékoskodni népgazdaságunk 
legfontosabb kincsével, a szén
nel. 

A tii.zelőanyaggal való taka
,réko:!sá,gra a fokozott n.eh'éz
uaek ellenére télen is megvan 
a lehetőség. Télen az alacsony 
hőmérséklet kihatásai első
sorban a mozdonytüzelésnél 
1elentkeznek, A hideg levegő 
.erooen csökkenti a tűz hő
mérsékletét és ennek követ
keztében az égés tökéletlen 
Je�z. Ennek elkerülésére az 
egylapátos tüzelés allkalmazása 
a legcélszerűbb módszer. Eh
hez azonban az is szükséges, 
hogy egyetlen mozdonyból se 
hiányozzon a lángbolt. 

A mozdonyon meg kell 
szüntetni minden csurgás!., 
csepegést. Rendben kell' tar
iani a kazán, a gőzhengerek, 
a tolattyúszekrény. a beörnlő
cső, fáradtgőzlövettyúk és a 
fáradtgőzcső hőszigetelését. A 
tömőszelencék tömörtelensége, 
a tolattyú és dugattyúgyúrúk, 

valamint az üresjárati váltó 
átfuvatása csökkenti a moz
dony teljesítményét és szén
pazarlást okoz. l!:ppen ezért a 
téli idószalkban a szokásosnál 
jóval nagyobb gondot !kell for
ditani az átfúvásdk measzün
tetésére. Hasonló gondosságot 
igényel a homokolóberendezés 
karbantartása is. mert a kerék
csúszás nemcsak a gőzhenge
reket veszélyezteti. hanem 
<>lóidézi a gőzpazarlást is. 

A széntakarékosság szem
pontjából rendkívül fontos, 
hogy a tűztérben léghiány 
ne álljon elő. Léghiányt okoz 
" hamuláda-oarázsszitán gyak
ran képződő erős zúzmara, 
melvet azonban elkerülhetünk 
a hamuládalocsolók és a hen
gercsapok átfúvásának meg
akadályozásával. A hideg idő
járás idején a mozdonyvezetők
nek a középál!omásdkon is 

ellenőtiznWk, kell, hogy nem 
far;yott-e be a parázsszita. 
Nem szabad hagyni, hogy a 
salaikréteg erősen megvasta
godjék. mert akkor jobban 
lehül a hamuláda és léghiány 
is keletkezik. 

A téli forgalom lebonyolí
tása a széntakarékosság érde
kében a mostani körülmények 
között még fokozottabb fel
adata a vontatási műhelyek
nek, nogy a mozdonyokat ki
fogástalanul megjavítva adják 
ki. Csak ebben, az esetben le
het megkövetelni, hogy a moz
donyokat továbbra is jó álla
potban tartsák a mozdony
vezetők és fűtők. A jó kar
bantartás azonban a lelki
ismeretesség mellett a szak
tudástól i,s függ. Ezért olyan 

nagy}elentőségú az elsőteles 
mozdonyvezetők és fűták 011a
korlati oktatása. Az oktato 
mozdonyíelvigyázók és fűtők 
egész télen nagy gondot for
dítsanak az elsóteles mozdony
személyzet operatív. menet
közben történő oktatására. 
Elsősorban a tüzelés és tűz
tisztitás gyakorlati oktatására 
gondolunk, hogy a T\'..}ozdonyok 
megfeleljenek az erősebb 
igénybevételnek is. Fokozott 
gondot kell fordítani a kazán 
fűtőfelületének víz- és tűz
oldali tisztaságára, mert nagy 
hidegben, a kazán erősebb 
igénybevétele különösen meg
követeli. hogy a kazán hatás
foka a lehető legnagyobb 
legyen. 

De amikor ezekről a szén
ta karékosságj módszerekről 
beszélünk, határozottan meg 
kell mondanunk azt is. hogy 
télen a gőzszivattyú elzárása, a 
gőzfűtés elhanyagolása nem 
�éntalkarékossáoi tényező. ha
nem bűn. melynek következ
tében előálló nehézség�k még 
ráadásul többlet szénfogyasz· 
tást is okoznak. 

A fútőházak és a vontatási 
dolgozók az elmult nehéz tél 
folyamán tapasztalhatttá:.C, 
hogy nem lehet lebecsülni a 
téli forgalom nehézségeit és 
erre figyelmeztettek most. az 
első hófúvásos napok jelen
ségei is. A tapasztalatokon 
okulva ezen a télen sokkal 
jobban kell megoldanunk a 
téli szállítási feladatainkat, 
mint azt az elmúlt esztendő
ben tettük. 

Csapó Mibá.ly 
I/7. A. osztály vezetője. 

--------------------------

Megkezdődött a hatvani felv·éte l i  epület építése 
Alig volt jelentősebb vasút

állomásunk, amely a második 
világ.háború következtében ne 
szenvedett volna súlyosabb 
kárt. 

akár mint a helyi forgalom I A kivitelezési munkák 1953. 
végpontját, akár a miskolci év első munkanapján bensősé
iparvidék vagy a salgótarjáni ges ünnepség keretében meg
szénmedence vasútvonalainak indultak Január 3-án délelőtt 
egyik fontos állomását vesszük 11 órakor Nérru?th József ve
tekintetbe - minden vasutas zérigazgatóhelyettes és Papp 
ismeri. Fontossága messzeme- Károly szakosztályvezető elv
nóen indokolja, 'hogy korszerú társak az egybegyúlt dolgozók 
felvételi épületet kapjon. előtt rövid beszédben ismertet

Az új felvételi épület a je- ték az építés fontosságát, és 
lenlegi mögött nyer elhelye- felhívták a dolgozók figyelmét, 
zést, és így az építés teljes tar- hogy a munkáknak 1955 de
talma alatt bi7itosítva van a cember 31-re be kell fejéződ
szolgálat zavartalan vitele. niök. Németh elvtárs ezután a 

Az épület tengelyében elhe- jelképes első · kapavágással 
lyezett indulási csarnok köz- megindította a munkálatokat. 
vetlen kijutást biztosít a vá
gányok.hoz, míg a külön rész
ben te1-vezett érkezési csarnok 

Erdélyi Tibor 
I/6. C. osztály 

ÚJ ÉV - ÚJ OTTHON - ÚJ TERVEK 

� 
gy éve sincs talán, 
hogy nagy, kopár 
térség terpeszkedett 
itt, a rákospalotai 

MAV-telep és Pestujhely kö
zött. Most, 1955 első napján 
már valóságos új városrész
be toppan a látogató, amikor 
leszáll a 67-es villamosról. 
Több háromemeletes épület 
már teljesen kész, az abla
kokból derűs fény szűrődik a 
korán lehulló alkonyatba, más 
épülettömbök építése pedig 
serényen halad a befejezés 
felé. És - ezért jöttünk ide 
- az új házakban 67 vasutas 
család talált és talál otthon
ra. A mult év vége óta folya
matosan költöznek be a kor
szerű, összkomfortos. két- és 
háromszobás lakásokba. 

Uj év - új otthon - új 
tervek - erről beszélnek az 
új lakások boldog tulajdono
sai s a békés, ünnepi hangu
latot csak akkor homályosítja 
el futó árnyék, amikor a régi 
lakás nyomasztó képét idézik. 

- Fáztunk, mindig fáztunk 
- emlékezik Mérei Mihályné, 
az A-épület egyik kedves la
kásában s az emlékezés még 
a jól fütött cserépkályha mel
lett is megborzongatja. - Al
berti-Irsán, egy düledező épü
let egyetlen haszná'ható szo
bájában laktunk. Ebben a 
lakásban született mind a hét 
gyermekem. 

e hagyjuk már a 
muJtat - szól köz
!Je Mérei elvtárs, 
olyan hangsúllyal. 

mintha ez.t a ,,multat" már 
hosszú évek pora födné, ho
lott a mult év november vé
géig még „jelennek" számí
tott. 1':s két mondat után már 
a jövőben vagyunk, az új év 
új terveiben. Mérei elvtárs, 
Budapest-Déli pályaudvar le
adási raktárnoka új, egysze
rűbb kilométemmtató össze
állításán dolgozik, amely nagy 
mértékben megkönnyíti majd 
a kereskedelmi szolgálat mun
káját. 

- Az új lakásban, nyugod
tabb körillmények között, ha
marosan ki is dolgozom ész-
szerűsílési javaslatomat 
mondja. - Több időm is 
lesz, nem kell naponta Al
berti-lrsára utazgatnom. Ha 

akárhová csöngetünk be, min- nem győztem menekülni, 
denütt boldog felnőttek és vi- örültem, ha nem kellett ottho_n 
dám gyerekek fogadnak. Sop- lennem. Most bezzeg kara
roni Antal elvtárs. a Landler csonykor sem voltunk sehol! 
Jenő Járműjavító P. VII. osztá- újévkor sem mozdulunk k1 

lyának kétszeres sztahanovista egészen hétfő regge'.ig. __ A„ Szü
brigádvezetője és felesége, aki vesztert is itthon toltöttük. 
szintén a Landler VII. osztá- rádió mellett, csendes családi 
!yán dolgozik, boldogan ter- körben . .  , 
vez�etik együtt, hogy a felsza- Nyilván nem értették Sop
badulár;i versenyben milyen roni elvtársék, miért moso
új eredményekkel fejezik ki lyodtunk el az utolsó szavak 
hálájukat az új otthonért. hallatára. De elképzeltük a 
Soproni elvtárs még nem dön- csendes családi kört" - négy 
tötte el. hány kocsi terven fe- �idámnál is élénkebb, csupa
Jüli fővizsgájára tesz felaján- élet gyermekkel. De így jó 
lást brigádjával, de múlt ez hogy vidám gyermekek 
évi 136-138 százalékos átla�- öröme köszöntötte az újévet a 
teljesítményük - mint latol- Soproni, a Mérei, az Adám, 
gatja - szép. komo'.y válla- a Sápi, a Beleznai, a Pósa. a 
!ásnak lehet az alapja. Garabóczi, a Laczó családnál 

em kaphattunk szebb és sorolhatnán� 67 i:evet, 67 
Jf karácsonyi és újévi vasutas do!gozo. nevet, . .  alnk 

ajándékot ennél a 

I 

az új évben mar az UJ ott
lakásnál - ismétli hon szelíd melegéből indulnak 

többször is Soproni elvtárs. á viszontagságos, ta'pig em
- A régi lakásból, ahol tízen bert követelő_ téli szol�ál�tba. 
laktunk egyetlen helyiségben, Bisztray Kalman 

JEG YZETEK 
A 402-es Rákosésabán TO- \ zik: - Hát maga nem hall . , • 

bog keresztül. Fiatal, a.tléta- sib .• st?. De ne_m! 
termetű kalauz lép a fülkébe. A vart f_el�aborodott lumg 

- Jó reagelt! Kérem a me- helyett az allo alkal�tos.sáp-
netjegyeket! ról egy olaJos ruháJu fiatal 

Már éppen menni akar, v.asutas szájából _ill/_es?'li ?hang
amikor egv félszeg fiata!- zik: - Merre, ba.csika;n . 
asszonyka megszólítja: - Ke- - Az egnre - szol a vá· 
rem szépen, Aszódon szeret- lasz. 
nék leszállni, Legyen olyan 1 fia!al . -raktári. munkás 
kedves, szóljon előtte. mar kap:ia is � csomagokat --, 

Négyen ülünk a fülkében. de az or.eget is - s pár Y:!!a: 
Egymást túllicitálva ajánljuk nat m�lv� • �ár a f!Ozolgo 
fel szolgálatainkat. A kalauz 426

'.?s veg_�7:el all a mi em◄ 
röviden csak ennyit: - Szól- beru:nk, korotte a_ csomagok. 
ni fogok• - s azz,al már megy Mire hálálkodni akar, 11 
is tovább. ,.mic!oda" már _el i! �o�ogott. 

Az asszonyka türelmetlen. Meg a ;,szabalysertes fe• 
Szinte kilométerenkint kér- lett is szivesen szemethunv
dezősködik. Mi csak biztatjuk: tunk. 
- Legyen nyugodt, majd szó
lunk. 

Alia hagyjuk el Máriabes
nyát, jön a kalauzunk: - Tes
sék készülődni, a köve�kező 
megálló Aszód. 

- Köszönöm, köszönöm! -
hálálkodik az asszony. 

- Ninc.� mit! - a köteles
ségem teljesitem. 

Mil11en jól esett hallani, 
* 

* 

A nemdohányzó fülkében, 
ember ember hát.án. A sarok• 
ban egy utas éppen elfogyasz
totta újságpapírba csomagolt 
ebédjét. A maradékot össze
gyömöszöli a. papírral. Szinte 
várjuk, hogy egy óvatlcn 
pvllanatban e!tiintisse q. pad 
alatt. Tévedtünk. 

A mi utasunk, kezében 11 

az új évben sikerülne régi vá- A villamostargonca tülkö
gyam, hogy akár kereske- iése betöiti a Keleti-pályaud
delm1, akár forgalmi szakok- var zsibongó csarnokát. A pe
tató legyek - én lennék a ronon cso11UJ,gokkal terhelten 
legbo'dogabb lakó ebben az egy bácsika ballag, Már-már 
új házban. 1 eléri a targonca, talán ki sem 

Ez pedig nagy szó, mert tud térni. No, most követke.-

papi-rral. ránéz az ablakra. 
de egy fázós nő Iá ttán lemond 
a Zehúzásról. Ki nem mehet 
- nem akarja zavarni az áll
dogálókat. 

Most mi lesz? - Kattan a 
kis táska és már el is nueli 
a kellemetlen vendéget. 

Szinte jó volt látni. 

A hároméves, majd az öt
éves terv során a nagy mérték
ben megnövekedett forgalom 
lebonyolításához szükséges. -
eL�ósorban pályahelyreállítási, 
állomásbővítési munkák 
megtörténtek ugyan, de az 
,wületekben mutatkozó hatal
mas kár - különösen az el
pusztult nagy felvételi épüle
tek - pótlása a nagy költség
k.t11atás miatt csak lassúbb 
ütemben folyt, és egyes helye
ken ideiglenes megoldásoklkal 
kellett beérnünk. Az elpusztult 
nagy felvételi épületek közül 
eddig Sárbogárd, Nyíregyháza 
és Székesfehérvár épült újjá, 
de fájó emlékeket ébresztett 
a nagyrészt elpusztult, és csak 
kényszerű ideiglenességgel 
megoldott Hatvan, Győr, Szol
nok és Debrecen felvételi épü
lete. 

révén a keresztezésmentes utas-
11
,W"\1.,�,,W""\,,."'-"V"'\""-""""'\''-AJ""\"'-'V"'\\1.W"°',1.\�\\�,,�u�-...,W°""tll,.\\�'-''-'V"\\.\�'-'�''"-"Y"\\""""'"''-''�u�.,, forgalom válik lehetővé. A 

csarnokok mellett természete
tesen várótermek is épülnek. 

Különös gonddal készülnek 
az utasforgalmi részben a szo
ciális és utasok kényelmét 
szolgáló helyiségek. 

Az állomási személyzet az 
utasforgalomtól leválasztott, 

A miniszter elvtárs az elmult külön épületszárnyakban za-
6sszel a Szovjetunióban szer- vartalanul végezheti majd fe
zett tapasztalatairól előadást Jelősségteljes munkáját. 
tartott, amelynek során - a A felvételi épület vágányíe
hallgatóság hatalmas tapsvilha- !öli homlokzatát boltívekkel ki
ra közepette - bejelentette és képzett, fedett perron fogja 
elrendelte, hogy 1955. es 1956. össze. 
években az említett négy ro- Az épület - az eddig ernlí
mos nagy felvételi épületet tetteken kívül - természete
újjá kell építeni. Ezt követően sen rendelkezni fog mindazok
a már korábban megkezdett kal az irodákkal, amelyek lé
tervezési munkák, valamint a tesítése az állomás sokrétű fel
kivitelezés előkészítése teljes adatának megoldásához szük-
erővel megindult. séges. 

Hatvan állomás Miskolc és Az új felvételi épület felépí-
Nyíregyháza után Északkelet- téséhez közel 1.5 millió darab 
Magyarország legfontosabb 

I 
téglára és húszezer zsák ce-

gócpontja. Jelentőségét - mentre lesz szükség. 

Munkamegbeszélés 

Hetényi Szilveszter rendelkező forqalml szolqálatte".Ö . Kör!icz �yula 
ijobbszélen) vonatvezető brlqádjával a Marqlt-h1d1 átállitasokat 

beszéll  meg Buda-Császárfürdő állomáson. 
(Kovács Géza felv.) 

1932. szeptember 12-ét ír

tunk. A Keleti pályaudvar 
csarnoka ragyogó arcú, csodára
váró emberekkel volt tele. El
ső útjára indult az olyan ré
gen várt, első villamosvonta
tású gyorsvonat. A szerelvény 
előtt virái,:fúzérekkel feldíszít
ve állt a Kandó Kálmán nevét 
viselő 40001 számú fázisváltós, 
nagyfeszültségre készített fő
vasúti villamosmozdony. A kö
zönség örömrivalgása közben 
indult el Hegyeshalom felé a 
magyar mérnöki tudomány. 
feltalálóképesség korszakalkotó 
remeke. 

Ht meg kell állnunk, mert a 
Kandó név mellett nem lehet 
gondolkodás nélkül elhaladni. 
Olyan név ez, an1e!yre minden 
magyar dolgozó büszkeséggel 
gondol. Kandó Kálmán kezdő 
mérnök korától a villamosítás 
híve, a nagyfeszültségű villa
mosítás harcosa. az amerikai 
600 voltos egyenáramú és az 
európai országok 650-750 vol
tos háromfázisú rendszerével 
szemben. Francia-, Olasz-, Né
metország és Svájc részére is 
épített villanymozdonyokat, 
sót Amerikába is meghívták a 
számukra megoldhatatlan 
problémák kivitelezésére. 

Az akkori Magyarorszá�on 
óriási nehézsée:ekbe ütközött a 
villamosítás. Félig-meddig el
ismerték, hogy nemzetgazda
sági szempontból igaza van 
KandóMk, de míg külföldön 
az ó irányításával villamos
vasutak épültek a magyar tu
domány dicsőségére. az úri Ma
gyarország vezetői nem akar
tak lehetőséget nyújtani ah
hoz, hogy tudását hazája szol
gálatába állíthassa. Csak hosz
szú harc után kezdhetett Ma
gyarországon komolyabb mun
kához. 

Kandó széleslátásával felis
merte azt a fontos tételt. hogy 
a vasút villamosítását olyan 
rendszerben kell végrehajtani, 
amely különleges, csak a vas-

E M L É K E Z É S  
út céljait szolgáló áramnem 
fejlesztését szükségtelenné te
szi és közvetlenül olyan ára
mot használ fel, amely az or
szá� közhasználatú <>róművei
ben rendelkezésre áll. 

A Kandó-féle villamosmoz
dony lényege az úgynevezett 
fázisváltórend�zer. Az ezen az 
elven működő próbamozdony 
1923. október 31--én tette meg 
első útját Budapest-Nyugati 
pályaudvar és Alag között. 
Hosszú, és fáradságos kísérleti 
idő következett ezután. A ja
vított próbamozdony 1928-ban 
került csak vonalra. fénves bi
zonyítékát adva a Kandó-rend
szer kiváló voltának. 

A fázisváltó lényegében 
olyan turbógenerátorhoz ha
sonló szerkezeti szinkron�ép, 
amely transzformátor. egyfázi
sú motor és a háromfázisú ge
nerátor szerepét ei,:yüttesen 
tölti be. A munkavezetékról 
levett 16 kilowattos váltakozó 
áram mint egyfázisú motort 
hajtja és a három. esetle� több 
fázisú generátort és ha jtómo
torokat ezer volt feszültségú 
forgóárammal táplálja. A fá
zis- és pólus-szám változtatá
sával érhetők el a megfelelő 
sebességfokozatok. 

A sok külföldön szerkesztett 
mozdony után hazájának olyan 
villamosmozdonyt készített, 
amely a nevét örök emlékeze
tűvé tette. A hosszú harcok a 
villamosításért. a kimerítő 
munka egészségét aláásták. 
Élete legnagyobb művének 
üzembehelyezését nem érhette 
meg, mert 1931. január 13-án 
szemét örökre lehúnyta. 

Az első villamosmozdony 
üzembehe!yezésével új korszak 
vette kezdetét a vasúti vonta
tás terén. A közönség naey
része csak úgy ismeri a Kandó
féle mozdonyt. hogv gyorsab
ban megy, m;nt a gőzmozdony_ 

s az ablakon nyugodtan kiha
jolhatnak, mert nem száll szik
ra a szemükre. Mi műszakiak 
azt is tudjuk, hogy milyen 
nae:yjelentőségű ez nemzet
gazdasági szempontból. A sze
net nem kell Hegyeshalomra 
vagv Budapestre szállítani, ha
nem közvetlenül a lelőhely 
mellett tüzelhetik el és a 
nagyfeszültségú energiát huza
lokon továbbítják a mozdo
nyokhoz. A villamosmozdo
nyok hatásfoka is sokkal jobb, 
mint a gőzmozdonyoké. Nagy
terhelésű vonatokat. gyorsvo
natokat egyaránt továbbíthat
nak nagy sebeséggel. A keze
lőszemélyzetnek nem kell tü
zelnie. Menetközben nincs 
gőz-. vízhiány. Nem kell vizet 
venni. tüzet tisztítani, csöve
ket kifúvatni, salakot leeresz
teni. Sőt fordílókorongra sem 
kell állnia, mert a Kandó-féle 
mozdony mindkét irányban 
egyenlő teljesítményt tud 
nyújtani. 

A megindulás után voltak 
mé� nehézségek, de Kandó 
Kálmán munkatársai nagy
részt kiküszöbölték ezeket: 

Ahogy telt az idő, gyakorla
tot szerezve. mindig gazdasá
gosabban tudtuk kihasználni a 
gépeket. 

A fejlődésben azonban rövi
desen hatalmas törés állt be. 
A német fasiszta vandalizmus 
tönkretette az országot és vele 
együtt Vaslltainkat is. A Szov
jetunió felszabadító csapatait 
1945. január 1 3-án a Keleti 
pályaudvaron összebombázott 
állomás, kidőlt oszlopok, lelógó 
vezetékek fogadták. A háború 
borzalmai alatt is akadtak 
azonban olyanok. akik már a 
jövőre gondoltak. Al!jon itt 
Hargitai Pál mozdonyfelvigyá
zó neve, aki élete veszélyezte
tésével 11 villamosmozdonyt 

átmentett Kelenföldről a Kel� 
ti Fú tóházba a német felrob
bantás elöl. 

Ahol a legnagyobb a baj, 
rendszerint ott van legköze
lebb a segítség. A vihar elvo
nulása után mindjárt akadtak 
erőskezű emberek. akik össze
fogva, jó példával elö!járva 
hozzáfogtak az· újjáépítéshez. 
Oszlopokat állítottunk és 
egyengettünk, vezetékeket tol
doztunk és szereltünk fel. A 
sérült mozdonyokat ja,itottuk. 

A fejlődés követelménye
ként nem állhattunk meg a ré
ginél. Vezetőink látva a villa
mosítás na�y előnyét, azon 
dolgoztak fáradhatatlanul. hogy 
egyre jobbat alkothassunk. !gy 
született meg a köznyelven 
„Bo-Co"-nak nevezett, de a 
Kandó Kálmán által feltalált 
fázisváltó meghagyásával ké
szült újtípusú villarnosmozdo
nyunk. Az új, szabad hazában 
továbbfo'yik a villamosítás, 
utána még néhány vonal fel
szerelése következik. 

Kandó halálának huszon
negyedik és a Keleti pályaud
var felszabadulásának tizedik 
évfordulója egybeesik. Mi, akik 
legelsők voltunk azok között, 
akik a villamosítás megindulá
sánál felmerülő nehézségeket 
igyekeztünk leküzdeni. sza
badságunk. tízedik évforduló
ján megfogadjuk : a jövőben 
is minden akaratunkkal azon 
munkálkodunk, hogy a felsza
badult nép jobblétét elősegítő 
szállítási feladatokat soha nem 
lankadó munkakedvvel. a fej
lődés lendületével elórevi
gyük. 

Ott. voltam a villamosvon
tatás születésénél. ott voltam 
a romok eltakarltásánál, s még 
sokáig ott akarok lenni a vil
lamosvontatás egyre nagysze
rűbb eredményeinek elérésé
nél. 

Szilágyi Lajos 
főmozdonyvezető, 

Keleti Fütőház 
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Éve le i i  látogatás a Miskolci Járműiavítóban 
A cson!ig hatoló hideg.ben úgy 

állnak a kocsik a Miskolci Jár
müjavitó vaganyain, mintha 
megdernredtek volna. Az  év és a 
felszabadulási verseny első nap
jaiban b3ljóslatúnak tűnik az a 
fagyos mozdulatlanság, amely a 
látogatót fogadja. amint végig
megy a műhel,y hó'.ól alig megta
karított útjain. De talán tévedünk, 
a látszat talán csal, t1lán a n.yu
godt külszín alatt mégis lükte' 
az új év legszebb, mindenkit leg
közelebbről érintő versenyének, 
a, felszabadulási versenynek rit
musa. 

A muszaki igazgatónál 

A műszaki igazg,atól, Molnár 
Imre főmérnök elvtársat keres• 
sük fel e lsőnek, azzal a kérdés· 
se!, biztosítottnak látja-e az 
üzemben a folyamatos, egyenle
tes termelőmunkát, a terv min
dennapi teljesítését, az  első ne
gyedévi terv túlteljesítését, 5 vé
gül, hogy mit tesz az eg;yenle'.es 
termelés érdekében a műszaki 
vezetés. 

- Tavaly háromnegyedéven 
keresztül példaszerű volt a vál
lalat tervteljesílé�e - hangzik a 
válasz. - Az utolsó negyedben 
ez, sajnos, megszünt, de minden 
erönl:kel .arra törekszünk, hogy 
ismét egyen Jelesen, a tervek 
pontos betartásával tudjunk dol
gozni. Erre megv.in a remény, 
meri a munkaerőválndor!ás, vag;y 
méginkább az elvándorlás meg-

Hűnöben van, az új dolgozók is 
képzeltebbé váltak, �•akorlali 
tudásuk növekede'.t. Nagy szük
ség van azonban ,a,rra, hogy d 

műszaki vezetők, valamin! a ré
gi, képzett szakmunkások áll m
dóan foglalkozzanak az új dol
gozókkal, löként a fiatalokkal. 
Mindent megteszünk az any.a.gel
!átás biztos tásá-érl, ál landó kap
csolatban vagyunk a borsodi 
üzemekkel, nem eg;yszer cseré
lünk .anyigot a Borsodvidéki 
G-épgyárral, a Lenin I<ohászati 
Művekkel vonóhorgot gyMtat
tunk, de általában minden kör
nyékbeli üzemmel kiépCetlük a 
jó kapcsolatot. Tav,a,1,y az éveleji 
lemar.adáshoz az i,s hozzá,já:rult, 
hogy vidéki dolgozóink eg;yrésze 
a köz!ekedési ne-hézségek mia1t 
nem tudott idóöen bejönni. Most 
téli szállást rendeztünk be szá
mukra, hog;y hiányzás miatt ne 
legyen fennakadás a termelés
ben. A műhelycsarnokok szabad
ba nyíló .a1tóit szélvédővel sze
reltük fel, hogy a lehetőséi;ekhez 
képest védjük a dolgozókat a 
megJ1üléses betegségektől. Fo
kozottabb gondot fordítunk a 
munkagépek karbanlar:ásár i, 
hogy g;épállás, gépjavítás mia'.t 
eg,yet!en munk.aóra kiesés se le
gyen. 

A mozdony-, kocsi-
és megmunkáló osztályon 

Felkerestük még a két legna
gyobb osztály, a VI. és VII. asz-

tály, val2mint a VIII -as, meg
munkálóosztály vezetőit. 

Tóth Géza elvtárs, a VI. osz
tály helyettes vezetöje íg;y nyi
latkozik: 

- A kiszabott tervet teljcs·
teni akarjuk és fogjuk is, még
pedig .a minőségi köve'.elmények 
szigorú betartásáv ,i l. N ag;y se
gítséget jelentene, ha nem kel
lene .a műszaki vezetőknek mun
kaidejük tekinté:yes részét any,a,6-
utánjárással lölleniök. Meg kell 
mondani azt is, hogy a munka
erővándorlás teljes megakadá
lyozására mielőbb fe!sőbb in'.éz
kedésekel kel l tenni, elsfüorban 
a munkabér�knek J külső mun
kabérekkel történő ará.nyos·tásá
val. A folyama!os termelés .a l.a,p
Ja ugyanis az állanló munkás
létszám. 

Hasonló kérdéseket vet fel 
Csorba Balint elvtárs, a VII. 
osztály veztője is, majd igy 
fo!,vtatja: 

- Nem félünk az új évtől, 3 

nehézségek ellenére is teljesít 
jük tervfe!adatainkat. Reméljük 
hogy ,a,z új évben végre lehető
séget t.alálnak a bürokrácia le
küzdésére, a megrende!őlevelek 
általában az adminisztrációs 
munka e�szerüsilésére, mert 
jelenleg az a helyzet, hogy eg,y 
kocsi futójavitása rövidebb ideig 
t ut, mint a javításhoz szüksé
ges iratok elkészítése. Szeret
nénk, ha időnk és munkaerőnk 
zömét wilóban a termeléHe. 
nem pedig adminisztrációra for
d.lhatnánk. 

Végül K.erekes István elvlárs
"TJak, a Vili. ósztály vezetőjének 
szavait jegyezzük le: 

Novemberben, mult. ev1 
, mélypontunkon", a megrnunka
ló osztály volt az egyetlen, amely 
túlteljesítette a tervét. Decem
berben is szép volt az eredmé
nyiink és ez biztató a! lp . a to
vá.bbi jó munkára. A társosztá
lyokat, a mozdony- és kocsiosz
tály! minden erővel igyekszünk 
kiszolgálni, ezért a váll.a,lat disz
pécserével, valamint az osztá
lyok vezetőivel együttesen ál l i
to'.tuk össze a havi �á(tási 
ütemterveket. Selejtszáza !ékun
kat, amely a mult évben is criik
kenő tendenciáit mutatott. igyek
szünk még inkább !eszorí:ani, 
ehhez azonb m a többi között at 
is szükséges, hog.y jobban ellás
sanak bennünket tolómé_rőkkel. 

A hosszúra r,yult látogia,'ás ta
pasztalatai, a műszaki vezetők 
nyilatkozatai arra mutatnak, 
hogy i f agyas csend csak lát
szólagos a Miskolci Járműjavi
tób.a.n. A vezetőket és· .a dolgozó• 
kat egyaránt fűti az akarat, hogy 
ismét elsők legyenek. E:s - mint 
Pál István elvtárs. a lervosztály 
vezetője utalt rá: bizon,yos, hogy 
a felszabadulási verseny ism�t 
kimagasló eredmények kiinduló
pontja lesz, mint lav il,y a kon
gresszusi verseny volt, amely a 
válla lat háromnegyedévi jó mun
kájának a,Japját vetette meg. 

,,A munkavédelem mindenkinek elsőrendű kötelessége" 
- Beszélgetés egy munkavédelmi felügyelővel -

Jó elójelnek könyvelhetjük 
el, hogy Kiskunfélegyháza ál
lomáson is ismerik a pálya
mesteri szakasz munkiavlJel
mi felügyelójét. 

- Bosnyák elvtársnő ig1;
l!.án a dolgozók érdekeit SZl
vén viselő munkavédelmi fel
ügyelő - mondja érdeklódé
sün.kre Lőrincz elvtárs, állo
másfónök. - Gyakran jár ná
lunk is, amikor közösen meg
oldandó probléma merül fel. 
Legutóbb például azt kérte, 
hogy jobban yjlágitsuk k,i az 
állomásnak azt a részét, ahol 
a pályafenntartásiak sz.aktak 
rakodni. 

Alapos 

körültekintéssel . . .  

ll;s ahogyan jobban megismer
jük Bosnyák Eta elvtársnő 
munkáját, látjuk, hogy min
denben, a legkisebbnek látszó 
ügyben is szereti az alapossá
got. Nem elégszik meg azzal, 
hogy „előterjeszti" az üzemi 
szemléken tapantalt észrevé
teleket, addig jár utána, 

gyet nyomtak a kezébe. A 
ll'leghívó a területi bizottság 
munkavédelmi értekezlet.ére 
szólt. Bosnyák elvtársnő 
részt vett az ér1ekezleten és 
utána, a szakszervezeti vá
lasztáson ót jelölték munka
védelmi felügyelőnek. Jóideig 
azt sem tudta miböl áll ez a 
munka és azt sem, hogy volt-e 
előzőleg ilyen megbíZ1atás a 
szakaszon. De úgy gondolta, ha 
már a dolgozók megbízták ve
le, nem szabad csal6clniok ben
ne. A területi bizottsághoz for
dult útmutatásért, segítségérl 
s nemsokára tanfolyamon 
vehetett részt. Hazatérve, el
ső dolga volt, hogy régi, jól
ismert mtmkatársaiból négy
tagú bizottságot szervezett s 
minden hónapra részletes 
munkatervet dolgozott ki. 

- A munkavédelem nag.i,on 
sokirányú feladatot jelent - . 
mondja. - Jó segítőtársak 
nélkül. a sza'.kvonali munka· 
mellett nem lehet megoldani 

a feladatokat. Ilyen jó mun
katársaim Seres Mihály mű· 
szaki. Sz. Honáth József mun
kajogi, Tóth András propa
!landa, valamint Thorma La
jos egészségügyi megbízott. 
Szorosan együtt dolgozunk 
Dobák János elvtánssal, a szak• 
vonali megbízottal, mindig 
együtt tartjuk meg a szemlé
ket s igen nagy segfü:éget ka· 
punk Vörös elvtárstól, a terü
leti bizottság munkavédelmi 
felügyelőjétól. De a dolgozói< 
l,; sokszor segítenek ötleteik
kel, javaslataikkal, jól bevált 
a „Kérdezz-felelek"-1áda 
amelybe a dolgozók bedobják 
munkavédelmi vonatkozású 
kérdéseiket s mi válaszolunk 
rájuk, Ezenkívül a gyakrab
ban előforduló kérdésekről, 
problémá.kL·ól előadásokat tar
tunk így legutóbb a dolgozók 
munka- és balesetvédelmi jo 
gairól és kötel=égeiről volt 
elöadás. 

- Sok tennivalónk lennP 
még - mondja búcsúzóul -
Bővíteni kellene a fürdót, sze• 
retnén.k: vi&<Zakapni a for
galomtól a VIII-as csO'Ilkavá
gá.nyt a rakodásokhoz, mert 
Jelenleg vagy a kocsik alatt 
kell bujkálni a kirakó dolgo
zóknak. vagy nagyobb kerülót 
kell tenniök az állomás túlsó 
felére. Szeretnénk megoldást 
találni arra is, hogy a pálya. 
munkások biztonságosa'bb kö
rülmények között dolgozhas,
sanak az állomá� terült!ten 
meJ1 a nem kelló óvatOCS6á,g
gal történő mozgások, kocsi
kilökése,k miatt nagy a bal
eseti veszély. Ezért még job-b 
kapcsolatot igyekszünk létesí
teni a társszolgálati ágakkal. 
Az „ véleményem, hogy a 
munkavédelem. a dolgozók biz
tonságos mUil!kakörülményei
nek megteremtése minden
kinek e:sőrendű kötelessége -
fejezi be Bosnyák elvtársnő, 

A tél - a gur ítódombon is tél 
amíg a z  illetékesek e l  i s  inté- A gurító állítóközpontban 

! 
legóvatosabb gurításvezetőnek .röyjd saruzás", ezenkívül sok 

zik a kérdéseket, javaslatokat. kellemes meleg van. Kint a - a brigádok közötti baleset- a rendezóról a szembekijárás, 
Csak néhány ilyen megoldott metszó szél marokra fogja a mentességi versenyben több- ami azt jelenti, hogy azalatt 
problémát nézzünk: A dolgo- havat, s mint éles tűket dobja ízben lett első az ó brigádja - le kel] állni a gurítással. 
z6k gyakran panaszkodtak. a sarusok, váltókezelók arcába, ezért a rövid gurítási szünetet _ Mindezen a technikai ne
hoJ!'v védöszemüvegük hamar kezefejére. A délutáni szürkü- kihasználva megkérdezzük, hézségen úgy igyekszünk segí
behomályosodik. Bosnyák elv- let már elnyelte Rákosrendező- melyek a gurítódomb téli mun- teni _ folytatja _ hogy előtársnó közbenjárására azóta pályaudvar felvételi épületét, kájának sajátosságai. ször is gyorsabban. tolómoz
kettós üvegű lyukacsos kere- Zugló és Angyalföld házai�. a - Nagyobb figyelmet kíván donnyal huzatjuk fel a fogása
tű védószemüveggel látták cl rákosrendezői gurítódomb ilyenkor a munka - válaszol- kat, hogy a gyorsabb mozgás 
a dolgozókat. A novemberi olyan most, mint egy világtól 

ja olyan megfontoltan, miként átmelegítse a csapágyakat, a 
üzemi szemle jegyzókönyvé- elzárt sziget. A mikrofón előtt dombon nem ácsorogtatjuk az 
ben 30-1 határidőt szabtak a Nagy László elvtárs, gurítás- a gurítást irányítja - a vál- elegyet, a szembekiiáró vonatok 
mt.'.egedó és fürdó törött abla- vezetó áll s egyre ismétli az tók is nehezebben müködnek, mozgását is tolómozdonnyal 
kának a beüvegezésére, a ka- avatatlan fül számára oly egy- a kocsik lassabban gurulnak, gyorsítjuk meg, hogy minél ro
vicsvillák nyelének kicserélé- 1 hangúnak tünó szöveget: .,Né- mert hidegben a csapágyoiaj videbb ideig kelljen gurítási 
sére, az étkezöhelyksé� kályhá- gyes, nyolcas, tizenötös . . .  Né- megsúrűsödik. A mi gurítódom- szünetet tartani. Nagy gondot 
jának felállítására, valamint a gyesre kettő üres , . . Tizenötö- bunknak, valamint irányvágá-

, 

fordítunk a gurítás sebességé
biztonsági határjelek és vá. diken vigyázz, rakott kocsi." nyainknak nincs meg a kívánt nek �za�ályozására, kényes 
gányáthidalások újrameszelé- A rendezön Nagy elvtársat lejtszőge, a saruzásnál azonnal rako�anyu 1'.agy �he';'eb�en 
Bére. Valamennyi munkát ha- tartják a legbiztosabb kezű, megállnak a kocsik gyakori a gurulo kocsik utan mkabb 
táridó előtt elvégeztek. 

' megállunk, nehogy a követke-,-------------------------- -- zó koc.si utolérje, több elegyet De Bosnyák elvtársnő talán 1 1 küldünk le fékezővel és a sa-
arra a legbüszkébb. hogy a 

L V 'l G lvatet "r, "l rusokat minden esetben figyel-
szakasz valamennyi dolgozó- e e U J . O '() meztetjük, hog11 ra!kott vagy 
ja új esököpenybcn dolgozik Vé f 1 • ké h I szél"ett·"·• do!"ozo· parasztok- üres kocsi gurul. 
a januári esóben ,  s ha ismét ge e é iar az a t é , ame- " "''" " 
hidegre fordul az ídó, mind- {lf<!I ió munkám iulalmául ifi kal, akik eflész évben keményen A következő ,,fogá&" már 
nyájuk számára megvan a töltöttem a gyön11örű 1<al11atelöi kü.zdi51tek azért, hORlf tóbb, idbb fent van a dombon, tovább fo
vattaruha. na,{IJszáUóban. Ma délelóll ra- ken11erűnk lef[lJen, lermelöszö- Jyik a munka, ezért Szabó Pál 

I[yof(óan kisütött a nap, nem ve/keze/i faf{o/,kal, akik 'boldo- térfőnök elvtárssal fejezzük be 
tudom, azért-e mert 'barátsága- ([an számoltak be arról. hof!yan a beszélgetést. - Nagy eredmény ez 

mondja - különösen ha visz
szagondolunk arra, hogy ta
va!ye· őtt mindössze négy vá
gánygondozónk kapott téli ru
hát és esököpenyt. 

Jó segítőtársakkal . . .  

san akart rl8úcstizni /ölünk, f!.lfaraoodott. I[azdaf!odotP cso. 
tJaI[lf éppen azért, ho[[I/ méf! ne- porliuk. - Kemény munka folyik itt, 
hezebbé teglje a 'búcsúzás per- ,l ió mWlka iulalmául kaptuk a gurítón, különösen télen -
ceil. l\fert na[[11on m.eI[szeretlük a iándékba ezt a két hetei, s én mondja. - Dolgozóink megfo
Galqaletót mindnyáian. méa ú.f!t/ érzem, SS évi vasúti szol- gadták, hogy a gurítás nem áll 
azok is, akik elein.te aflf<odal- [[álal után úi eröt, ösztönzési meg egy percre sem, bármilyen 
TIUlskodva. una/om/61 félve kós- kaptam eJtöl a két héltöl, akár legyen is az időjárás, ezért fo-

én • , 'k to/Jla/lák a féli üdülési. ú 1abb 33 esztendei iá munkára. kozott munkát, figyelmet és fe-Az eredrn yek meg erté e- Ezúton is ki akarom feiemi kö-selbbnek tűnnek akkor, ha A hosszú beszél11elések a k
é- szönetemet szakszervezetünknek. gyelmet vállaltak. A külsös 

nyomon kísérjük Bosnyák elv- m1elm.es lársa/11óban, vag11 a forgalmi szolgálattevők a vál 
társnő úti·át, feJ'lődését. 1951- frissítő kirándulásokon is szóra- amely lehetővé lel/e üdlilésern.et 

t 'k 1·k l ·t ·k 
' 

t ·k· és a na"11szálló minden dol"O· 0 eze O • az, 0 , agga o , 
ben került a vasúthoz, nem koztatóak, tanulsáf!osak voltak, " � 

, k sé • • 'k , • 
sokkal utána előmunkástanfo- hiszen ol11ar1 elvtársakkal talál- zóiának, akik kivétel nélkül gep í rók, feklejaro , guntos 

Jyamon vett részt. Amikor koztunk, akik más területen do!- arra törekeálek, ho!lt/ minél gépkezelők, váltókezelők, saru-

1952 januárjában visszatért a aoznak, akik a ma,;ruk mu�ká- szebbé feleilhelellenebbé le{!;yék sok együttes jó munkájával 
tanfolyamról, minden előz-

1 

idn, eredménlfein keresztül mu- számunkra a téli üdűlést. 1 akar hozzájárulni a gurító- A 
ménv nélkül eF)' mef!hívót és /alfák me{l nekünk a munka, Szabó János, 1 domb is az állomás felszabadu-

1 egy Szegedre szóló vasúti je- az építés szépségeit. Sokat be- géplakatos, Debrecen Fűtőház lási versenyének sikerélhez. 

s 

1954-ben számos új létesítménnyel 

gazdagodott vasutunk 

Elkészült a maqyar Komáromot a cseh Komárnóval l!sszeköt6 
B"rátság-hfdJa. 

Eqyre több mozdonyra szerelik fel a rádiót. 

OJabb ö. r.elyek épUltek a pályaörf szolqálat ellátásának meg• 
könnyítésére, 

nehéz testi munkát lgénv ·ö nálv-�f'er,ntartásl munkák qépesítéM 
tovább haladt, 

(Németh Gyula !elvétele!) 
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BUDAPEST-KELETI PÁLYAUDVAR 
DOLGOZÓINAK ÜZENETE LONDONBA t;!��� \\\-)W����� 

=: -
Már egy ízben elutasíttatott . . .  ' A Szabad Nép január 4--i 

száma közli londoni tudósító
jának levelét arról, mit vár
nak az angol dolgozók az 1955-
ös évben, és !hogyan kezdték 
az új esztendőt. Megrendítő 
módon írja le a tudósító egy 
londoni vasutassal, Tony Gíl
berttel, a camdeni rakodópá
Jyaudvar tolatómunkásával 
folytatott beszélgetését. Gilbert 
elmondotta a tudósítónak, mi
lyen rosszul fizetik őket, és 
hogy emiatt január 9-én bér
harcba ikezdene'k. 

iratot nyomban megfogalmaz
ták és postára adták. Szövege 
a következő: 

Népben azt a cikket, amelyből 
megismerhetjük az angol 
vasutasság nehéz helyzetét, ál
mait és vágyait. Mi, magyar 
vasutasok büszkén dicseked
hetünk vele, hogy napról nap
ra s=ebb az életünk. A máso
dik világháború ronwkba dön
tötte szeretett fővárosU11'kat, 
Budapestet, de mi már felépí
"tettü'k. Három gyermekem van, 
akiknek részére mi, magyarok 
összefogva, együttesen építjük 
a szebb, a boldogabb jövőt. Kis 
családommal én is albérletben 
laktam, de bíztam kormá
nyunk gondoskodásában és a 
bizalom meghozta 11Y-iLmölcsét, 
mert a.z ú,.i esztendőt már egy 
szép, egészséges, - kétszobás 
összkomfortos lakásban kö
szönthettük. Ne'künk is meg
van a vágyunk: békét aka
runk, mert nem akarjuk csa
ládunkat újabb háború borzal
mainak kitenni. Napról nap
ra. szebb és boldogabb életet 
akarunk, a.melyért munkánk
kal harcolunk. Január 9-én 

meginduló bérsztrák;i1tkhoz sok 
erőt és sikert kívánunk. Hoz
za. meg az 1955. év Önöknek 
a. boldog, megelégedett éle
tet." 

A sértett fél Nem elóször és sajnos, tudva tudju1,, nem is utoljára va• 
gyunk kénytelenek gombostűre szúrni egy-egy csodabogarat 
a hivatalos vasúti nyelvezet minta-tenyészetéböl. Lehet, hogy 
ez a mostani nem a legjobban fejlettek közé tartozik, talán 
nem állná ki a versenyt a. büroktata-forma?tyelv ádáz tusájá
ban de a. maga nemében mindenesetre tökéletes. Még csak 
annyit, hogy a „Másolat'' címet viselő átiratot a 3. szakosztál� 
küldte három aláírással a szakszervezet társadalqmbiztosítás, 
osztályának, válaszképpen egy vasutas dolgozó panaszára. Ime 
a „Másolat" többszörösen hiteles szövege: 

Elmondotta azt is, hogy fe
leségével és kislányával három 
évig bútorozott szobában lak
tak, mert nem tudtak lakás
hoz jutni. Most végre egy alag
sori lakáshoz jutottak, de olyan 
nagy nyomorban vannak, hogy 
nem tudják �bútoroznL Gil
bert kijelentette, hogy a béké
től és a konzervatív kormány 
bukásától várják sorsuk jobb
rafordulását. 

Budapest-Keleti-pályaudvar 
dolgozói olvasva a Szabad Nép 
cikkét, röpgyúlést hívtak ösz
sze és elhatározták, hogy táv
il"atilag fejezik ki együttérzé
süket Tony Gilbertnek. A táv-

.,A camdeni rakodópályaud
var dolgozóinak, London. 

Az 1955. évben szeretettel 'kö
szöntjük Önöket és kívánunk 
az eddiginél szebb és boloo
gabb új esztendőt. Amvkor mi 
lelkes és odaadó munkánkkal 
építjük napról napra szebb éle
tiinket, szívből együttérziink 
Önökkel, akiknek bérharcot 
kell folytatniok azért, hogy 
biztosítsák mindennapos szű
kös megélhetésüket. A munkás
osztály következetes. összefogó. 
lelkes harca meghozza egyszer 
Önöknek is gyümölcsét, a 
szebb, boldogabb szabad éle
tet. Onökikel együtt mi is bé
két akarunk és harcolunk ér
te. Január 9-én meginduló 
béTharcukhoz sok erőt és si
kert kívánunk. 

Budapest-Keleti-pályaudvar 
dolgozói." 

Ugyanekkor Biró Sándor 
elvtárs, az állomás dolgozója, 
levelet írt Tony Gilbertnek. 
Levele a következő: 
. ,.Meleg együttérzéssel olvas
tam ujságunkban, a. Szabad 

A pécsi Igazgatóság területén 

a MAV jogügyi hh·atala több 
esetben nem képviseltette ma
gát olyan bírósági tárgyaláso· 

kon. ahol a MAV, mint sértett 
rél klvánt volna védelmet. Igy 
aztán a kárigények megltélésé
nél a ,·asűt gyakran hátrányt 
szenvedett. Ha meg nem sértjül.:: 
a t. Jogügyi Hivatalt, megkér· 
dezzük. ki !ogja óket. mint sér· 
tett felet a mulasztások miatti 
!elelósségrevonásná! védeni? 

Fészekrakás 

,.Jelen ügyiratot vizsgálat és túloldali felhívásnak meg• 
felelő intézkedés céljából óttesszük. Megjegyezziik, hogy li 

panaszoshoz intézett csatolmányból megállapíthatóan a. panasz
ügy már egy ízben elutasíttatott. Kovács elvtárssal a mai na
pon folytatott közvetlen megbeszélésünk szerint azonban az 
ügyet még egy ízben az SZTK közbejöttével meg fogják vizs• 
gálni." 

óh édes anyanyelvünk. adja isten és szépséged felett ör• 
ködő n�gy költőink sze!Leme, hogy megszabadulj a hivatalnoki 
tolta,k packázásaitó!! 

- Számos vasutas kenyerét - A „Légy Jó mindhalálig" 
vesztette Nyugat-Németország- című darabot nagy sikerrel mu
ban, mert a Szövetségi Vasutak ta tták be a szerencsi vasutas 
a Freilass:ng-Berchtesgaden kö- színjátszók a j árási kultúrház
zö:ti vasú,i iorgalmat megszün- ban. 
tették és a forga lmat közutakra - ROVIDESEN ATADIAK .s 
helyezték át. korszeriien berendezett dombó-

-------------------------

Katkó Józser. Tuzsér közséir
bell főtiszt családi házat éplt. A 
!északrakáshoz segltséget is ka
pott. Egy sereg pályamunkás 
dolgozott a házépítésnél, még 
pedig munkaidőben és a MAV 

H USZONEGY LA.KAST vári szertárépületet. Az új rak• 
ADTAK A T  PECSETT. Ezzel tár mellett a dolgozók jólétét 
újabb 21 casiitas család jutott szolgáló modern étkezde, mele
kényelmes, ftirdószobával felsze- gedó helyiség is épült. 

&a1daságosa•h 
mcmlonykihasmálást 

r Igazgatóságunkon nem ki
elégítő a tehervonatok átla
gos terhelése. Erre elsősorban 
a 2000 tonnás mozgalomban 
elért 79.3 swzalékos teljesítés 
hívja fel a figyelmet. Mi en
nek az oka? Erre próbáltam 
választ kapni a pécsi fűt5ház
nál azoktól, akik eddig élen
jártak a túlsúly továbbítás
ban. Hubai mozdonyvezető 
elvtárs elmondja, hogy amióta 
1961.'d számú vonatot. 424-es 
soro:i;atú mozdonnyal kell to
vábbítani, azóta haldoklik a 
túlsúlyos mozgalom a pécsi fú
téSháznál. ,.Szégyéljük - mon
dotta - hogy 424-essel kell 
a vonalon statisztálru. Ha el is 
indulunk Budapest-Ferencvá
rosból - esetleg - 600-700 
tonnával, Sárbogárd felé már 
alig van valami a vonaton. 
Most is 200 tonnával él'keztem 
haza. Mi ez egy 424-esnek? 
Hubai elvtárs véleményét meg
erősíti Arató elvtárs, a „Szo
cialista Munka Hőse", és ki
egészíti azzal, hogy amíg felér 
Budapestre az 1961/d-vel, 
gyengén kihasznált mozdony
nyal, addig 12 túlsúlyos vona
tot tudna továbbítani Pécs
bányarendezó-Dombóvár kö
zött. Elpanaszolja, hogy körül
belül 2-3 hónap óta Bakóca
Godisa előtt éppen abban a 
szakaszban, ahol 60-70 kilo
méteres sebe']Jéggel szoktak 
robogni 10 �ométeres lassű
jel akadályozza a túlsúlyto
vábbítást. 

A teljesítményi lapok iga
zolják a fenti panaszokat. Nem 
mondható gazdaságosnak a 
pécsi fűtőház mozdonykihasz
nálása akkor, amikor a 424-es 
mozdonyok Pécs-Budapest kö
zött a „D"-vonat továbbítá.sá
va1 csak 56 százalékban van
nak kihasználva. Vajon miért 
nem felelnek meg erre az útra 
a 328-as gépek, mikor korábbi 

kihasználásuk ennél a vonatnál 
nem volt több 78--84 százalék
náL ( 

Várnai László, 
MAV Igazgatóság, Pécs 

Ami segíti és ami f éke1i munkánkat 

A mult évben sok nehézsé
günk volt a szakoktatás t�rü
letén. Nem volt oktatoter
münk. Nemrég elkészült az új 
laktanya és így megoldódott 
ez a probléma. Dolgozóink lel
kes munkája nélkül azonban 
nem sokra mentünk volna a 
helyiséggel. Amikor elkészült 
az új oktatóterem, Illés István 
elvtárs felajánlotta, hogy sza
badidejében elkészíti az összes 
fényjelzők kicsinyített mását, 
melyek úgy fognak múködni, 
mint az eredeti jelzők. Illés 
elvtárs teljesítette vállalását, 
és nemcsak munkatársai, ha-

nem a felső vezetés elismerését 
is kiérdemelte. A fiókműhely 
dolgozói különböző alkatré
szek keresztmetszeteit késztik 
el. Koltay Lajos, oktatótiszt 
elvtárs fáradhatatlanul mun
kálkodik a dolgozók szakmai 
tudásának fokozásán. Ezek 
után nem lehet véletlennek 
tekinteni, hogy dolgozóink egy
re jobban átérzik munkájuk 
jelentőségét, és fokozottabb 
éberséggel látják el szolgála
tukat. 

Van azonban a jó munkának 
fékje is. Fiókműhelyünknek, 
a szükséges anyagok egyálta
lán, vagy nem kellő mérték
ben állnak rendelkezésére. 
Előfordult, hogy 2-3 hétig 
nem volt szóda, így vízkőlera
kódás következtében tömeges 
csőfolyás és egyéb kazánmeg
hibásodás fordult elő. 

Borka Sándor 
Veszprém-külső fűtőház 

Nem elég a panas1okat meghallgatni 
Szeptember 10-én, három 

ikerházból álló új létesítmény
nyel gazdagodott Ajka állo
más. Igazgatóságunk úgy ren
delkezett, hogy egy épület 
férfilaktanya, egy épület női 
laktanya Jegyen és a harma· 
dik ikerházat két család kapja 

meg. A laktanyáknak szánt 
rész be is népesült, de a har
madik épület ma is kihaszná
latlanul áll, mert ahhoz, hogy 
beköltözhető legyen, szükség 
lenne még egy falra és falat 
kéne bontani egy ajtó számára. 
Nem nagy munka, mégsem le
het elvégezni, mert egv ren
delet értelmében egyévi jót
állással van átadva az épület, 
hozzányúlni nem szabad, in
kább díszelegjen üresen. 
Ugyanakkor jótállás ide, jót
állás oda, a 72.13 számű Építő 
Vállalat - amely az építkezést 
végezte - nem végzi el a szük
séges javításokat. Az alig négy 
hónapos laktanya szobáiban a 
parketU¼ felp4posop9tt, l>ajok 
vannak· a víz levezetése körül 
is. Itt miért nem szereznek ér
vényt a rendeletnek? 

Másik komoly sérelmünk, 
hogy kocsirendez5inknek nincs 
melegedőhelyiségük. Volt 
ugyan állomásunkon egy G. 
kocsi erre a célra berendezve, 
de elvezényelték Celldömölkre, 
ugyanilyen rendeltetéssel. En
nek ide s tova egy esztendeje. 
Azóta sokan meghallgatták pa
naszunkat, ígéretet is kaptunk, 
de most már cselekedetekre 
lenne szükség. 

Németh Gyula 
Ajka állomás 

Így indult az új év Győr állomáson 
(Tudósítónktól.) G.í!őr állomh 

december 27-én fe;ezte be évi 
tervét I0 l  szá;zalékra. Deoe.m
berben Tóth István forgalmi 
szolgállattevő lr.igádja végezte a 
legjo'bb munkát, tervét 102 -s�á
zali::kra teljesítette. 

A csomópont különböző �uik
szolgá lati ágainak dolgozói egy
másután tartják röpgyűlés.eiket 
amelyeken megibeszélik csat/a• 
kozásukat a felszabadulási ver
senyhez. A vállalásokat össze
sítve a termelési értekezleteken 
fogadj,á:k majd el. 

Addig se tétlenked:nek .azon 
oan. Máir az új év elJSŐ napjar 
oan úgy do!l?'()ztak, hogy elöm;t 
szerezzenek a versen_qben.. Ja
nuár 2-áln az  ind!uló vonatok 
g-öztartását 108, a terhelési 1 1 2, 
a fajlag-os kocsómozgatá:St 107 
százalékra teliesitették. Január 
4-én a g-öztartásoan 1 14 száza
lékot, a terhelésben 103 száz.a
lékot értek el. Ezek az eredmé
nyek job:l>ak mint ugyanezen 
tényezőknél a de<iemoeriek vol
tak. 

Takarékosság oh . . .  

anyagából . Ya!aha nem ment rlt· 
kaságszámba az llyenraJta épít
kezés. A vasűt egykori ural nem 
ütköztek meg ilyenen - maguk 
is !gy csinálták. A vasut mai ural 
- a dolgozók tízezrei - azon
ban nem türlk az ilven éoi:.kezé· 
seket. 

A zsonglórmulalvany 

Sok a kár az önkezelés! szál· 
lltmányoknál. Az Igazgatóságai< 
VI. osztályai Ilyen esetekben úgy 
segítenek a bajon, hoiy lelrják 

a 'kárt. Ezt tette a miskolci VI. 
osztály is a közelmúltban, amikor 

nagylelkílen le!rta azt a 16 OOO 
forintot, amely 5700 kilogramm 
réksaru hiányából keletkezett. 
Olyan egyszerűen eltüntették a 
kárt. mint amilyen egyszerűen 

eltünt a temérdek réksaru. Volt 
hiány, nincs hiány. Ez a mutat
vány még a ,i!ághlra Aeros cfr· 
kusz porondján Is méltán fel
tűnést keltene. 

relt otthonhoz. - Kellemesen és hasznosan 
_ Jólsikerült szilveszteri mű- töltik a karácsonyi szünetet a 

sort rendeztek a balassagyar- pécsi va.sulas gyerekek. A kul
mati vasutas kultúrotthonban. A túrotthon vezetőségének kezde• 

reggelig tartó tánchoz a nemrég ményezésére december 26-tól ja 0 

megalakult MAV zenekar szol- nuár 1 6-ig fűtött, meleg szobák 
gáltatta a zenét. várják a gyermekeket, ahol pe• 

- MUNIC!óGYARRA ALA- dagógusok felügyelete mellett 

KITIAK A T  a járműjavító mühe- tanulhatnak, szórakozhatnak. 
!yeket Nyugat-!l'émetországban. - DICSERET ILLETI Hor• 
A frankfurt-am-maini va.,útigaz- t•áth Lászlóné .MAV jegyt•izsgá
gatóság területéhez tartozó egyik lót. aki éber szolgálaltétellel le• 
jármüjat•ító műhelyben, Siegen- leplezte a rendőrség állal régóta 
ben 10,5 cm-es gránátokat gyár- körözött Timár Etelkát. 
lanak A darmstadti mndonymíi• - A Nyugati pályaudvar fel• 
t•eket is rövidesen átállítják pán- szabadulásának 10. évfordulója 
célosok gyártására. tiszteletére nagyszabású érem• 

- Beszédes számok. A pécsi dijazásos sakk, aszta litenisz és 
igazgatóság va sutasainak jó súlyemelő felszabadulási emlék
munkáját hirdeti, hogy közülük versenyt rendez a pályaudyar 
az 1 954-es esztendőben heten ré- Utasel látó iizemi bizottságának 
szesültek kormánykitüntetésben, sportvezetősége. A versenyre 
12-en kiváló vasutas és 23-an ér- 1955 január 1 8-án, a kullúrie
demes vasutas jelvényt kaptak. remben kerül sor. 
1 53-an szerezték meg a ki,·áló - A VASUTI REKDORSEG 
dolgozó címet, 520 dolgozói ORIZETBE VETTE Hor;1á1h Jó
sztahanovis!a oklevél'el tüntet- zsef pécsi lakos, MA V, raktárno
tek ki .  Ezenkívül hat szolgálati kot é,, Veres Ferenc kaposszek. 
hely élüzem letl csöi lakost, mert fo!yamalosa11 

- HAZAN KBA ERKEZETT dézsmálták a Komlóra érkező 
Andrej Posziyeki, a Lengyel élelmiszerszál/ílmányokat. 
Utasellátó Tröszt vezérigazgató- _ A balatonszentgyörgyi kul
ja, valamint helye/lese, lerzy túrotthonnak vasutas dolgozók• \'(1/adyslaw Rucinski. A lengyel ból ál ló zenei szakköre az elmult szakemberek tapasztalatcsere ke- hetekben mutatkozott be a falu re/ében tanulmányozzák a. MÁ V  dolgozóin 1k. A hangverseny ke
Utaselláió Vállalat szervezett retében Beethoven, Kodály és felépítését és különféle üzemei- Kacsóh Pongrác munkásságát 
nek munkáját. ismertették zenekari művek ki-

- Háromilliókétszázezerrel több séretében. Az est sikere a zenei 
utast szál litottak 1954-ben a sze· szakkör tagjainak lelkes, odaadó 
gedi igazgatósághoz tartozó vas- rnunká.ját dicséri. 
úthálózat teriiletén, mint 1953- - A MÁV T/SZTKEPZO IN• 
ban. TEZET január 15-én fél nyolc 

- KONYVVEL JUTALMAZ- órai kezdettel rendezi meg mű
TAK 14 élenjáró dolgozói a sár- sorral egybe,kötö/t hagyományos 
bogárdi forgalomnál 1artott ün-

, 
tanfolyam-bálját a. Lenin körút 

n.epélyes évzáró szakszervezeti 32. szám alatti MSZT helyisé-
taggyűlésen. geiben. 

Közös erővel a vasútassport fellendítéséért 
Al ig egy hét választ el ben- kánk re! klvánja ölelni m ind a 

I 
zánk valamennyi sporttal !oglal

nünket annak a naunak az éisza- föváros, mind a legtávolabb eső kozö lcözö!=;sége. egyéne. De a 
káJától, melyen vidám hangulat- vidéki sportkör működési terüle- gondolkodó ember nemcsak a jó
ban, dallal, tánccal búcsúztunk az tét. Lapunk hasábjain helyet ki· ból, hanem a rosszból is teszliri 
ó- évtöl és bizakodva köszöntöt- vánunk biztosfta!li - az esemé- a tanulságvt. Ez arra kell, hogy 
tilk az 1955-ös esztendílt. nyek közl�sén kfvü1 - a szerve- vezesse lcvelezűinket. hogy bát-

Ki tudná megszámolni , hány- zési. a nevelés\ és egyéb szak·- ran nyu1,1anuk a tárgyilagos bf� 
A Landler lenő Járműjavító OV csatlo!>e>zolt l! Rákos; Má- szar hangzott el a ha)!yományos l<érdéseknek. E széleskörü tel- rülat - néha !ájó - !egyveré

tyás Müvek felhívásához és felajánlása a többi között a fokozott „Boido..- újévet" köszöntés? KI adat eredményes megoldásához hez is. 
t •--<• á t • 'b f • t· H l d' • t /eke tudná felsorolni hány terv szüle- azonban eddigi móds;zereink ke- A i k k I kl h • a,..., .,,.oss go <S maga an ogta Ja. e yes, tcsere es cse · tett kedvelt sportunkknl kapcsa- vésnek bizonyultak. A cél etéré-

0 a
z eml tet

_
te c�a gen .. :' �-

det, melyet csak üdvözölni lehet és sikert kívánni a vállalások fel- latban az úJév küszöbén? Senki. séhez .iól szervezett közös mun- Y da . a_zol�n�k a menetkozbe.� 
jesítéséhez. Hiszen e képzeletszülte kérdések- ka sz(\l<séges. Tervünk gyümöl- �el';'er�lö. kéi dések�ek, m_•��� 

A b ' '/1 1 ·e á ·tét l él · á - f l 1 t csét csak sportoló. vezető, szur- .g)-e!)__ sp_ortoló, , agy \:e .:-zon an mar maga a versenyva a ás nyt v nossa e e, eny- n nem 19 a sz mszeru e •. e a 
koló és úJsllgit•ó szotosnbb, közös munl,aJ_át, iellelTlzlk. A renilkl\ ul 

hén szólva, nem éppPn a t'Ó!/a n� szellemi,hen történt. A 345 �;.��fiö�-�"j!rkl;z,i:.�r �:;�;�� kapcsolata tm mthetl meg. :::��•�or�o!t���i��lri :���;;! sz_av_as ért�si_tést sz,orkesztő_ségilnkhöz egy 75 centi'!'éter h?s�z�-

, 

elhatll;oznsb_ól. mennyi öl t  ma.,d Lássuk, hogyan képzeljük ezt velezésl rovatunktól. a,az levele. 
sagu - taviratban 1uttaltak el, mel!mek ,•·a, szerenq szam,ta- testet a valosag_ban. A ,·ld�m éj ·  el a gyakorlatban? zóinktől várjuk. Ezért ezúton kér·
sunk szerint, 69 forint. A járműjavító, szerkesztőségünktől autó- szaka l:ol�og .lovühct•kmto han- Egyrészt s7.em-'l�·es t:socsola- Jük re1 megnövekedett sportegye
bu.szon félóra járásnyira van. Véleményünk szerinJ, ha leKlöbbel f;�aief:�� ':'árc;!t'',;[-v"[;,éP1J;J;, tok ré,•én. másrészt ,:n ,<.ló Iern- sUletili:k sportolóit . vezetőit. szur
keresó szakmunká�aik ef!tp"kével, órabérhPn Fizetve küldik el a fe!- lépett. Hogy terveinkbiJI mennyi 1�.,.�;�k.

ú��� i�z�;�n
ü�tt�l/�1���- ;��!���e���- reF��

-
;�ntn'���

ra
?!�e� 

hívást, akkor is 9 forintból ,,megússzák", meri az órabér körül- válik ""-16•ágp;� az .r�Jtunk ";urk: 
nyá_lunkat l!!en kDselrűl érdekel. leikkel, melyekkel elósel!lthetik 

belül 7 fo•i11/ és a két vcnaljegyért az; aulóbusZ-On mindössze csak i��rt��,;<;;:�
l 
r����1t��ók��;1' kolJ. Kiváló sportolóink életét·e. edzés- mlnösé,rile,r és számszerűlei, is 

2 forintot �{/ fi�eln.i. • , . • A
0 

sz�r1,eszt6ség dolg�zól is �:i�ze������m
T",.
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;;.e�
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!•i�: S tegyuk mef! hozza: a szakmu.nkas b1zonyara tudta volna, szál_!l�• ul tervvel .. lépték át az ml•iden kezdő. lialadó és f'lspor- ká iát. 
hoR11 a szerkesztő.<éR a Sztálin úton van és nem a Rökk Szilárd 1 95?_-os _ _esztend? kuszöbé!· Egy!'< toló eredm�nyesen hasmálhat.ia Soortlev�lezési rovatunk mind-
utcában, ahova címe2ték a táviratot. ��;1.;'�i\otk';fl0��ti��(tj��i;'b atá,:;�: t�l. Sportkc\relnk sze:v_ezési, ��- ��t!��k!� �;�';;;tt,;����b�f't\�ti 

A gyorsaság nem boszorkányság - különösen amióta fel- p;atása, elllbbrevitele. E!Tnult év! 
l 

".
?lésl kércl<\sei a saJto ntján ko¼- fegyveréhez. amellyel ép űg,, le

fedezték a táviratot. De a 75 centis távirat méKis a.zt bizonyítja l?}Unkánll: relmé:ése után_ űgy ta- kinccsé válhatnak. S kell. hoey het a jót lcözkinccsé tenni. mim 
, , . • ... • , , . ; ,. • taltuk. ho,cr:v uJabb modszerre: azzá is legyenek, mert ezekbot aha t k- ·· ő 1 �DR.fi, a fakarekossag sokkal tnkabb boszo. kanysaR mea a 1armu- nagyobb szol . .-álatot tehetünk a nemcsak az érd�ke't sport'<:ör ta- el 1!�!� ttnie��f.
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Y
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1avUoban. ma.<?yar sportnak. Jöyőbeni mun- nulhat, hanem okulhat be16le ha- Mécs L.iszl6. 
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A VA S Ú T I  F Ő O S Z TÁ LY É S  A VA S U TA S O K S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  H E T I L A PJ A  i Tíz évvel ezelőtt, 1945. január 14-én szabadult fel Budaperi

: Nyugati pályaudvar. Tíz évvel ezelőtt rom- és törmel.ékhalmas 
----------------------------------------------------- : volt az állomás. Ma eleven, nyÜ7.sgó élet jellemzi fővárosunk. 

: egyik legfontosabb pályaudvarát. 
ÁRA 40 FILLÉR XLVI I I. tVFOLYAM, 3. SZ. 1956 JANUAR 17. 

f (Magyar Foro, Járai Rudolf fehr.) 
, ........................................................... "················· ..... .. 

A TÉL FOKOZOTTABB FE LELŐSSÉGET, 
H ELYTÁLLÓBB MUNKÁT KÖVETEL 

Orszagos mozgalomm·á szelesedett 
a vasutas dolgozók felszabad ulási versenye 

M ár lehullott az első hó, a, 
hegyek fejükibe húzták 

M\oér &ipk:iijukat, téll bundláha 
burkolóztak a rétek. a mezők. 
Bár az orszáe-ot át mee- átszelő 
vasúti sínek hálózata még fe· 
kete vonalként töri meg az egiy
hangú fehérs,éget. de rnálr arra 
figyelmeztet. hogy bármely órá
ban megkezdődhet a vasutasok 
nagy harc3 a kön.y.örtelen el
lenség, a tél ellen. 

/\\ég nem voltak .az idén hó
fúvá.sok, még- nem zúdultak hó
hegyek a, pályákra, de süvített 
mbr a metsro jeges januári szél, 
borított.a már te;fehé., átlát-
11zallan köd a l.átóhatárt,, rakó
dott már ujjnyi vastag zuzmara 
a vezetékekre, szorította már 
jé1;wáncél a váltókat, ooz!osíió· 
berendezéseket. f:s ez má.r .a téli 
útközet előcsa!á,já.t. a nagy csa
ta közelségét jelzi. 

.4 téli ir/ószak minden. esz:Jen
'döben a vasúti munka legnehe
zebb szakasza. I lyenkor foko
zott mértékben jelentkezik a 
rossz szén káros hatása a moz
donyokon, vontatásnál és azt 
követeli: talpig emberek láislsák 
el a szolg,álatot .a moz.dony
kor.1Yhán. A guritódombokon las
i;abl>an gurul nak a kocsik. ne· 
heteoooen mu�-öd�l< a vá1tók, a 
sarusok munkaja még- veszélye
.sebbé válik a fagyos, csúszos 
la iajon. A svénszerelésnél nap
ról napra küzdelem folyik az 
összeíag;y.ott pakurá:,•al, mehset 
e;okszor még a cs,á,kány is a líg 
tud szélvá,gni. A korai sötéte
.dés. a hosszú éj5,za'ka fokozot
tabban veszi íg-ényboe a világ-í
!ást ellá,Jó akkumulátorokat és 
ez azt jelenti: mee-nő az akku
mulátor töltöálllomások munkája, 
töboet kell törödn; a világítás
ea!. De a téli söté!ség és a vele 
együtt jelentkezö eürű köd ne· 
hezíti, feszítetlebb,é teszi az 
egész v�súti munkát. Kern la!ni 
jól a jelzéseket, a pá,lyát, a jel
zők fényeit. a vá,ltók képeit. 
Soha nem olvan nehéz a pálya
munktsok, pá,!,yaörök, váltótisz
títók munkája, mint télen, ami
kor sokszor térdíg, érő hól>an 
kel! biiztositani a pályák váltók 
tiszlasá,rál. a biztonsáigos köz
lekedé� felté!eleit. 

A \'asúl minddg megköveteli a 

szo],gálali átgak együttmfiködé
sét, de téten m.él! sokszorosan 
fokozódik az ef!ymásra utaltsá.r!, 
a közös munka szükséJ!essége. 
A hóeltakarítási munkák első

soróan a pálttafermfartási dol

l!Ozókra várnak, de nagydbó 
havazá.�. va.,:y hófúvás esetén 
mellettük kell hoR'fl álljon, ve
lti.k vál!vetue keU hOl!Y küzdjön 
valamennyi. szolgálati ág, vaJa
mennyi vas.utas. 
A tél lekúzd.ése tehá,t az 

embereken múlik. S ami
kor a vasutasok erejüket meg
feszítve szembeszállnak az ido
j á.ráissa l, jol!'.ral várják el, hogy 
fokozottabban gondoskodjan ak 
róluk, b.iztosítsák 11zámukra a 

védőruhát, védöételt, s fokozot
tahban becsüljék meg- azokat, 
akik sokszor egész napokat töl
tenek a szabiadban. átfázva, 
nem eQyszer dermedten - 6 
mégis hiálbytalanul ellátva szol
gálatukat. 

A tél fokozottabb felelösséf!'!t. 
helytál lóbb munkált követel mincli 
a vezetőkiöl, mind a beosztot
taktól és ez megnöveli az eg;yé
nekre hán1ló felelősséget is. 
Soha njncs olv.an nagy .szükség 
az eg;y,éni példa.mutatásra, mint 
éppen télen, am;kor HZ amúgy 
is neitér �asúti szol:?áJat még 
letéződik az e'.emek elleni küz
delemmel. A tél olyan a vasúton. 

mint a választóvíz. Meg-mutatja 
ki .a:1J, akire bármikor száanítani 
lehet, ki az. akinek a vasút 
nem csupán munkahelye, hanem 
a vasúti munka hivatás isi Té
len lehet ig-azán megismerni 
az embereket, amikor hóban, 
&zé!ben, faR"Vb�n mutat.iálk meg 
hazaszeretetüket azzal, hogy fe
zyelmezelten ellállják szolg.ála
tukat 

Tavalv, hófúvá,sban ismerlük 
meg Horváth István ifjúmun
kás mozdon.yveze:ö, Farkas II. 

lóz�ef fűtő. Jakab Ferenc di· 
szista hóekekezelő nevét, akik 
keresztültörlék a tapolcai fő
vonal másfélméter mae-as, töbib
százméter hosszú hóakadályá,t. 
A veszp.Tffilí va�utasok méP.' ma 
is büsi;kén ernleg-etik Vörös 
Júlia és Sziráki Erzsébet nevét. 
akik éjjel, hófúvásbian önként 
vállalták ecy. vonalszakasz el
lenőrzését és id.oö,en .adlott je-

Jentéseikkel biztosították a du
dari báinya foritalmá,t. A helyt
állás. a pél.damutatá!s hosszú 
sora következhetne itt, s a ta
valy pétdátmutatók neve mellett 
málr itt sorakozhatnak azok is. 
akik a mostani nehéz�ég-ek kö
zepette • mutatnak helytál lást. 
Arpád Ferenc és Balatoni Ist
ván Veszprém-külső többször 
jutalmazott váltókezelői, Mada
rász Sándor, Kenderes Ferenc 
RÉ,kosren<fuző példJamutató isa
rusai, Szalai Sándor villamos
mozdony-birigá,d!ja .  Barka István 
mozdonyvezelö és fütöi, akik 
most is sztahanovista szinten 
dol�oznak ,2 ferencvárosi fütö
házban és foh,1athatnánk még 
hosszan a felsorolá:st. 

Ezek a „IJJi legények", akikre 
mindiir számítani lehet, akik 
nem félnek a szolgálattól akkor 
Mm, h.a síirfin hull a hó. ha 
csontba mar a metsző szél. Jö
het a tél, a köd. a hófúvá5, 
nyugodtan nél:hetünk 15zembe 
vele, mert vasútunkon már ez· 
réve! vannak a p,ártnevelte 
vasutasok, .akik biztosítják télen 
is a zavartalan forgalmat. a fel
adott üuk id'iíbeni tová,bbításálf. 
A vasút zavartalan műkö-

d:és,e az embereken múlik. 
Az ember a termelés mo:orj11. 
De a motor csak akkor mffkö
dlik, ha g-ond'Ozzák, karbantart
ják. Az eml.•er is csak okkor 
vé{!ezh.et példamutató munkai, 
Iza l!onáoskodnak .szitkségletei 
kielé1<ítésérőJ, orvosofjcM jogos 
TJQ.naszát, ha erzi, lway meg
becsülik munkájtit. 

A párt- és szakszervezeti 
szervek feladata, hozy ébiren 
tartsái{ a szol,e-álatí vezetőkben: 
minden id6szakb,an, d,e különö
sen télen többet kell törődni az 
emberekkel, mindien eszközzel, 
jó munkaszervezéssel birlosílani 
kell a lehetö lee-jobb rnunkakö· 
rülrnénveket. S akkor biztosak 
lehetünk al>ban, hol!iVI va lór.a 
válik vasutasa;nk szilálrd elha
tá.rozá,sa: az  idöjárás nem aka
dályozhatja rneQ" a vasúti köz
lekedést, ee-vmásj �eg-ítve, szo
rosan összefoQ"va leQ"yőzzük a 
telet, telfesiljük a felszabadulás 
méltó meQ"ünneolésére tett vá1-
lalásaínbt. 

A január elején megtartott 
tervismertető termelési értekez
leteken .a fötéma az első negyed
évi feladatok megbeszélése mel
lett a felszaóadulálsi munkaver
seny volt. Egymásután hang,zot
lak el a felajánlások, amelyeket 
a Rá.kosi Mátyás Művek dolgo
zóinak felhívásához csatlakozva 
dolgozóink annak érd'ekében tet
tek, hogy a felsi;ab.adulási mun
kaverseny seg.ílségével harcba 
szálljan,a,k az első neg;yedévi ter
vek teljesítéséért, túl!eljesíté
séért. 

GYO� CS01AOPONT 

dolgozói a gyors elegytovábbítás 
érdekében vá,ll a lták, hog;y a te
hervonatok terhelési tervét az 
eddigi 10 1 -röl 104 százalél<ra nö
velik. Ezzel terven felül 8 100 
tonna e!egyet szá1!ítanak el. A 
g;yors kocsiforduló érdekében a 
kocsitartózkodási egységidőt az 
eddigJ 1 02-ről 105 száza lékn 
emelik. A fűtőház dolgozói ápri
lis 4-ig 600 tonna szén megta
karításával, a pályafenntartásiak 
pedig- 2 százalékos önköltség-
csökkentéssel járulnak hozzá •3 
verseny sikeréhez. 
AZ tSZAl(I JA�MOJAVITO OV 

vontatói március 31 -re elkészítik. 
Fehajánlofták még, hogy az 
·myagok gondosabb megmunká
lásával 3 százalékos megtakarí
tást érnek el. 

A SZOLNOl(I JAIU110JAVITO 
ov 

dolgiozói a teljes termelési ter
vüket 2 százalékkal túlteljesítik 
és így a kiszabott első negyed
éves 98 !5  egységteljesítménnyel 
szemben 10 01 l egység.teljesil
méniyt végeznek. 

BUDAPEST-NYUGATI-
PALYAUDVAR. 

dolgozói megfogadták, hogy ko
csikiiutási tervúket 5 szálzalék
kal emelik, a kocsi!arlózkodá si 
időt 3 százalékk.a,l csökkentik. 
Az egy kocsira eső mozgatási 
icröt 0,2 perccel rövidítik meg. A 
kereskedelmi dolgozók a kocsi
rakodási idö 1 25, a kocsikihasz
ná!ási terv 105 százalékos tel
jesítésére teltek válla lást. A pá-
1yafenntadás dolgozói a salak
kirakáiS önköltségét újítás beve
zetésével 10 százalékkal csök
kentik és ezze 1 15 ezer forintot 
tak.a,rítanak meg. 
VESZPRtM-l(OLSO FOTöHAZ 

SATORALJAUJH ELY 
ALLOlltAS 

dolgozói négypontos felajánlást 
tettek: l .  a kocsi-tartózkodási 
időt HJO-ról 1 1 2 5zázalékra, 2. a 
kocsimozgatási egységidőt 4,6 
percröl 4 percre, 3. a vonatok 
menetrendszerinti indítását 91 ,6· 
ról 98-ra teljesítik, 4. a vonatok 
késését két százalékkal csökken
tik. 
l(OMAROM VASUTI CSOMO-

PONT 

dolg-ozóinak csatlakozásában szá
mos szép válllalás szerepel. Az 
elegytovábbítás meggyorsítása 
érdekében a tehervonatok átla
gos terhelését a mult év má&<r 
dik felének átlag-áról, 102 száza
lékról 104 száza lékra teljesítik. 
Ez április 4-ig 57 520 tonna el
száll ítás.á,f jelenti terven felül. 
Kocsikifutási tervüket a 91 szá
zalékos áltlag.ról 1 02-re teljesí
tik. amivel április 4-ig 7896 ko
csival növelik ,a.z állomás kipa• 
citását. A vontatás dolgozói 
százelegytonnaki lornéter tervü
ket 98 százalékról 104 .százalék
ra emelik. 

RAl<OS FOTOHAZ 

dolgozóinak vállalásáról má,r dolgozói az elro hón Jpban 4,5, a százelegytonnakílornéter terv 
kö?.ö!tünk Jelentést. Legújabb a másodikban 5. a harmadikb1n teljesítésében 1 06 • ._ haszonki,o
vállalásuk szerint efsö negyed- 5.5 százalékos zénmegtakarita�t meternef 105, az összes ki1omé
éví termelési tervüket 2 száza- akarnak elérni. A mozdonyfor- ternél 105, a mellékteljesítmé
lékkal túlteljesítik és a. Korea du'ó normákat ug,y,a,nekkor 85, nyeknél J 08, a szén terv teljesi• 
rés:z,ére szállítandó 10 darab gaz- 90. i l letve 95 százalékra teljesi- l tésénél 104 szá�a,lékra akarja 
dasági vasúti Diesel-moloros tik. javítani eredményeit. 

Minimálisra csökkentették az indulási késést 
Budapest-Keleti pályaudvar dol

gozói jó munkáival köszöntötték 
a pály,a,udvar felszabadulásának 
1 0. évfordulóját, január 13-át. A 
hétnapos versen,yrnüszak alatt 
indított 403 vonatból a vállalás 
szerint 380-at kellett volna ren
desen indítaniok, ezzel szemben 
383 vonatot indítottak menet
rend szerint. A műszak a! itt te
hát mindössze 20 vonat késett, 
de ebből is csak 5 késés szárma
zott ,a, forga lom hibájából, a töb
bi géprevárás miatt történt. 

A kocsiforduló csökkentésében 
10- százalékos eredményt érlek 
el, azzal pedig, hog;y az ötödik 
tolató tartalékot a mílszak ideje 
alatt nem foglalko2/a1ták, 4200 

forint megtakarítást értek el. 
A kereskedelmi szolgálat 

io11J1a raksúly helyett kocsinként 
f7 tonoo raksúlyt teljesített. A 

rakodási idő csökkentését 5 órá
ról 4,8 órára vállalták és 4,7 
órára teljesítették, ami 106 szá
zalékos eredménynek felel meg, 
vagyis meghaladja a.z élüzem 

16 szintet. 

A felszabadulási verseny elsö napjai 
Miskolc személypályaudvaron 

_ �
Tudó�ílónktól. ) �1in� jelentet- 1 eredmény. Az első négy napon 

tuk, fv!tskolc-szemelypa/yaudvar kocsitarlózkodásí tervüket 1 1 7, dolgt:>:oi is csatlakoztak a felsza- a szétrendezési tervet 104 a ko-badulasi versenyhez. A dolgo- ' 

Felajánlották - teljesítették! 

A vállalások között szerepelt 
az is, hogiy a jelzőnél való felfar
tóztatásokat 4 százalékra csök
kentik. Ezt a vállalást is sike
rült teljesíteni, mert 453 érkező 
von,tból csak 12 vonatot álli'.ot
tak meg a jelzőnél a.miatt, hogy 
az elözöleg késett vor.,a,tokat nem 

zók mindjárt az év elsö napjain csitartózkodásí tervet 1 1 5 száza
nagy lendülettel fogtak vállalá- !ékra teljesítették. l(ülönösen 
saík teljesítéséhez. J\lár ,a, legel- Orosz István kocsi mester brigád
ső napokban sem maradi el az. ja dolgozott kiválóan, _A !eren_cvár�si fűtőház dolgo-

1 
a többi szolgálati ágakkal, hogy 

zo!. Januar 9-en felszabadulási naponta három túlsúlyos vona
muszakba kezdtek. Megbeszéllék tot továbbítanak a ferencvárosi 

HAVI TERVÉT PONTOSAN TEL.JESÍTI 

Bodzai János villamosmozdony-lakatos az �szaki Jármíija.vító
ban. Havi tervét pontosan teljesítve, 144 százalékos á.tlagtelje

sítménnyel dolgozik. 

(Kovács Géza felv.} 

csomópontról. A felajánlás óta 
naponta teljesítik vállalásuk,a,t és 
így túlsullyal mennek a 4752-es, 
a 474-es és a 478-as számú vo
natok. A mozdon�javító dolgo
zói január 1 5-re elvállalták kél 
idöszakos gép, a 326-092-es és a 
4 1 1-448-as g-ép javításának el
végzését. A mozdonyjavító dol
g;ozói vállalásukat j,a.nuár 1 5-én 
dé:előtt teljesítették. 

A kocsijavító d'olgozói vállal
ták, hogy a minöségi munka 
szem előtt tartásával 3 százalék
kal emelik teljesítrnér.,yüket. Már 
az  első napokban 2,3 százalék
kal teljesítették túl tervüket. A 
kocsivizsgálók, a mosodai, a 
szénszerelő és szertári dolgozók 
is felajánlották, hogy munkájuk 
legjavált adják .a rnűs-zak ideje 
alatt. A mosodai dolgozók át lag
teljesítménye azóta naponta 1 1 0, 
1 12 százalék, a kocsivizsgálók 
munkájára panasz ezidáig. nem 
volt, a szénszerelőn dolgozók 
hibájából sem volt még a fel
ajánlás óta géprevárás. A fe• 
rencvárosi fűtőház dolgozói be
csülettel teljesítik a felsz.a,badu
lás ! O. évfordulójára tett vállla
lásaikal 

tudták idejében kitolni. 

Ki lesz a győztes ? 
Hosszú vonat jár be az á llo- lebb áll a táblához, az írányvo

másra. A mozdony nehezen szu- natképzésben történő lemaradást, 
szog, hogy legyözze a hideg és valamint az elegytovábbilási 
a sinkoronára lerakodott hó ellen- terv nem kielég-ítö teljesítését ki
állását. A kocsik oldalá;ról jég- fogásolja. Néhányan körülállják 
csapok csüngenek, a kerekek éle- őket. Ott látjuk Dénes Mihályt 
sen csii·korognak. és Török Stindort. Török idege-

Müszakváltás közeledik . . .  A sen, gyorsan beszél. Minden sza-
�ákos-patak [elöl egymásután ván érezni, hogy bosszantja bri-
érkezn.ek a dolgozók. l(öpenyük, gádljuk lemaradása. 
sapkájuk hóval boríto!t. Megáll - Erdősi Vilmos váltóőr beszéd 
nak a forgalmi iroda füsttöl- közben Katona Anfa/lwz fordul: 
barnult falán elhelyezett nagy - Mondd csak Tóni, tudod te. 
fekete tábla elölt. mely Rákos- hogy mi az a kocsitartózkodási 
rendező állomás dolgozóinak, a tervtényez{>? • 
brigádok egymásközöttí verse- Katoru:i furcsán néz rá - szín
nyének állását hirdeti. A !I-es te csak a s.zemével kérdezi: gú
brigád dolgozói napok óta lázas 11yolódsz? Aztán néhánv szóval 
izgalommal figyelik a táblái. an- megmagyarázza a kérdezett ver
nál is inkább. mert az állomáson senytényező fontosságát: A 
a fe!szabaduláJS.i versenyt ők kez- rendezőpályaudvar munkájá,t 
deménvezték. dön.!ően befolyásolja a kocsilar. 

l. Horváth Ferenc gurító elö- tó:i;kodási idő, mert hisz minden 
munkás Kalauz váltóőrrel érke- más tényezővel szoros kapcso
zik. Még meg siem áll, s máris latban áll. 
a tőle megszokott hangon elé- A szavak tulajdonképpen a 
gedetlenkedik amiatt, hogy a csooortban álldogáló sarusoknak 
fajlagos kocsimozgatásban a szólnak. Boros eh·tá!fs rá is néz 
I I -es brigád 6 százalékkal el- erősen Földesi József saruálll
maradt az I-es, brígádtól. Boros tóra. Aztá,n me-r-;zólal:  
Bálint kocsimester, aki Jegköze- - Nem érzed, hogy miért néz-

lem rád'? . • .  Hát azért mert az 
elmult mfi.szakban JiárÓmszor is 
figyelmeztettelek, hogy küld fel 
az irtinyvágányokról a gurítós 
mozdonyt. Túl sokat tartózkodik 
a gép egy-egy belolás alkalmá
val a vágányokon. Nekünk pe
dig az a feladatunk, hogy csök
kent�ük a meddő idői . . . 

FóldeSi megcsóválja a fejét, 
morog valamit. a többiek mea 
tovább beszélgetnek eaészen aa".: 
dig, míg meg nem · szftletik az 
elhatározás: Legyőzzük a felsza
bcd'ulási versenyben jelenleg 
élenjáró I. brigádot. 

Miközben a fogadkozás tart 
felhangzik Szabó Pál térfönök 
szava, aki tájékoztatja a brigá
dot a soronlévő munkáról, uta. 
sílást ad a leg-süraösebb moz
g-á�ok elvégzésére "aztán a dol
gozók e1 indulnak 'az örhelyekre, 
a vágányok közé. Lassan ellüne. 
deznek a kocsik között és né
hány perc rnulva meg-indul a 
nagy verseny a jobb eredmények 
eléréséért. 

Gergely József 

áillornás!őnök, �ákosrendezö 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Nyerjük meg az emberek eszét és szívét ... 

A vez�cfkkböl a következö 
megállapítást emelem ki· A 
termelés párlel/enórzése lé�yegé
ben nem más, mint az alapszer
vezetek, pártbizottságok sokol
clalú tevékenyséf(e, munkások 
értelmiséf!iek szívének, eszének 
me1<nyerése. a tervek teliesítése és tú_lteljesítése érdekében, amely 
alap1a az életszinvona/ állandó 
emelésének.'' 

Ugy vélem, :sot meg-gyöződé-
6em. hogy ez a meghatá.rozás 
alapja lehel, sőt alapja kell, hogy 
legyen a termelés pártellenörzé
sének. A termelés pártellenórzé
sének e,zyes elterjedtebb formái, 
mint például a vezetök beszá
mol tatása, vagy a brigádmunká
val történö ellenőrzés mag:a is 
nag,yjelentőségű. Azzal azonban 
töbségében egyetértünk, hog:y a 
termelés pártellenörzésének ezek 
a formái csak egyes fontosabb. 
esetleg megszokott, de sokszor 
csak sablonos kérdésekre adnak 
választ. Elöforctul, hogy csak 
olyan kérdésekre, amelyeket a 
gyakor'ati élet alapján magunk 
is jól iMnertünk. 

A termelés pá(-tellenörzése el
sösorbdn a kommunisták felada
ta. Ezért helyes, ha a párlcso• 
portokon belül idönkint napi
rendre tazik a terme lés kérd'ésiei
nek meg-vitatását. 

A pártszervezetek ellenőrző te
\·ékenység-e azorrban ezekben a 
formákban nem merülhet ki. A 
termelés páTtellenörzése nem
csak a kommunisták ügye, ha
nem minden dolg-ozó életbevág-ó 
érdeke. Ebbe a munkába a dol
gozók egészét be kelt vonni.  A 
hiba ott van. hogy dolgozóink, 
sőt a kommunisták eizy része 

sem értette ezt meg. Ennek 
pedig főleg az az oka, hog:y po
litikai munkánk még: nem ju
tott od'áig, hogy minden ember 
érezze muru-ája felelösségét, 6a
j át munkája összeiüirg-ésoét a nép 
eg:ész érdekével .  

Politikai munkiink 
három kérdéséröl 

- Hozzászólás az 1954. december 6-i vezércikkhez _ 

leg". E_z_ a magas _belegl�tszám megoldást. részben a helyi, más- szoc1alis helyzetunket ismer- részt a felsőbb vezetés hibájából. 
ye - nem_ lehet reális. Bizonyít- Pedig 8 dolgozók javaslatainak 
Ja ezt az 1s, hog.y egyes csopor- fígyelmenkivül hagyása egyenlö 
tokban a dolgoz,ók so�rendben a bírálat elfojtásával. lyen meg 
le�nek �,betegek '. Egyik beteg nem valósított javaslat például 
be1on, me� azna� beteg_ !�sz a 

I 

a rakterületek jobb vilá,gítás.a. !'las,k, maid . a kovet�ezo es _ �z melyet már a mult év február 
igy _folyt_:1t��1k, s a2:_tan kez�od1k óta sürgetünk. Evek óta kérünk 
t,net . elolro_l. Teip'uk �ozza: az egy gázórát a �zociális épületek
l}�n ,Jelenseg_ek �sszeluggn� .a be, ahol meg van a gázvezeték 
�z�:�-tel, a d1s,znotorral, a hideg is, _ mégsem történik semmi. 
1do1arással. Az i!,yen esetek elkeseredést vá1-

Másodszor: pártunk új g-azda- tanak ki a dolgozók közölt. Csök
ságp�litíkája még egyes pártla- kentik a d'olgozók bizalmát a ve
goknal sem jutott el a teljes zeté& iránt. Következmény: egy
megértésig. A június.i határozat re kevesebb les,z a munkát se
�ásod(k évében is sokszor ha'Il- gítő javaslat. Ugy érzi a dolgo
JUk meg, hogy az „parasztpoli- zó, hogy kár foglalkozni a ter
tika", melyet a szabadpiaci árak- melés kérdéseivel, mert az ö vé
ka! ,.bizonyítanak". Egyesek Jeménye nem számít. Ez pedig 
nem értik, vagy nem akarják megöli benne az alkotó eröt. El
megérleni, hogy az életszínvonal mosódik a dolgozóban a munka 
emelése nem csupán azon döl el, menetéért érzett felelősség, kó
hogy mi lyen vastag a pénztárca zömbös lesz. !gy pus2tul e!, sok
Ha több áru van a piacon. akkor szor még születése elölt, so1< 
természetszerüleg- alacsonyab- olyan javaslat. amely elörevinné, 
bak az árak. A kérdés lényege fellendítené a munkál. Legyen 
teh H az, hogy többet, jobbat és törvény mind 0 mozgalmi szer
olcsóbban terme:jünk. Ha ped;g a vek, mínd a gazdasáR"i vezetök 
lényeg ebben van, akkor nem lé- számára, hogy a dolgozók érté
nyegtelen, 5Őt nngyon is lénye- kes java5la!ainak szerezzünk ér
ges maga az ember, aki ezt a vény/, ne hagyjuk azokat e/sik
többet, jobbat és olcsóbbat ter- kadni. Ha ezt meir.esszük, akkor 
meli. érezni fogj a minden d'olgozó, 

Eljutottunk tehát a harmadik, hogy rajta is múlík a párthatá
vélemé;1y<:m szerint legfonlo- r�zat. végr1;hajtá�a. maga mu�
s.abb kerdeshez - az emberről kalkod1k eletszinvonala emele-
való go'1doskodáshoz. Dolgó- sén. 
zóinknak sokirányú szükséglete De annak. hogy m:ndezt e?ér
és igénye van. Emeljünk ki ket- jük, van egy:b feltétele is. Ez 
!öt. egyrészt a termelést elösegí- pedig a dolgozók s.zükséglelei
tö munkakörülmények Javítását, r.ek kielégí!ése, segiítségnyujtás 
másrészt az egyéni igényeket, egyéni problémák megoldásához. 
amelyek kilerjed'nek g,1zdasági Itt nem akarok egyes dolgozók 
k-ulturálís és politikai térre egy- személyes panaszaival loglal
aránt. kozni, mint például a lakáskér

Az észszcrú javaslatot 
ne hagyjuk elkallódni 

Nézzük először a munkakörül
mények j avítás.ál és egyben ad
j unk választ arra is, hogy a párt
szervek és a gazdasági vezetők 
a Nyugati pályaudvaron hogyan 

dés, css!ádi visz:i,!yok és más 
ehhez hasonlók, hanem olyan 
problémát érintek, amely a dol
gozók zömét érinti. 

Elóször: nem tucttuk m6it elég- teljesítették ezen a téren felada
gé világosan megrnag:yarázni taikal Dolgozóink a terme lési 
dolgozóin,knak a párt célkitüzé- értekezleteken feltárták .t terme
seít saját munkájukkal össze- lést gátló körülményeket, mint 

függésben. Az utóbbi időben nem például a rakodóeszközök javitá
adunk megfelelö perspektívái, sál, azokon biumyos ésszerű 
távlatot. amely lend'ületbe hozná változtatásokat kértek, többek 
valamennyi dolgozónkat. Nem között újrendszerü kocsikapcsoló
jutottunk el odáig, hogy minden szerkezetek beszerzését, vagy a 
dolgozó megértse: az éle/szín- gumikerekek vékonyabbra cseré
vonal további emelését csak az lését. Javaslatok születtek a 
összes dolgozó közös munkájá- munka és.szerűbb, gazdaságo
val érhetjük el. Az öss.zefog-ás, a 

I 

s�bb_ szervezésére is. Javasolták 
vezetők és vezetettek kölcsönös peldaul, hogy a motorokkal oda
bizalma és kölcsönös megbecsü- vissza útban szállítsuk az árut, 
!ése e kérdés lényege. Ha ez ná- �sö��nbük a gazd�ságtalan 
lunk így állna, akkor ma nem uresiaratokat. Elmondták. hogy 

volna állomásunkon lógós, le- � kontinerekbe ne rakjunk olyan 
gyclemsértö és nem volna olyan a�ukat. amelyek eltulajd"onitásá. 
magas a betegszázalék. Január tol nem kell tartani. 
i-én például csak a kereskedel- A hiba az, hogy a javaslatok 
mi szolgálatnál 128 lö vo1t „be- nem minden esetben nyernek 

Itt van például az üzemi kony
ha kérdése. A Nyugati pályaud
var dolgozói, tudomásom szerint 
4-5 üzembe járnak ebédelni, 
mert ott jobb, ízletesebb és vál
tozatosabb ebédet kapnak, mint 
a pályaudnron. Igazgatóságunk, 
de a lóosztály sem s.egrtett ab
ban, hogy konyhánkon képzett 
szakács főzzön és ezzel meg
szüntessük ezt a lehetetlen hely
zetet. Azért nincs meg! e lelő sza
kácsunk, mert képzett szakácsot 
nem tudunk kellően díjazni. 

Hasonlóképpen többezer dol
gozónkat érinti, hogy a Nyugati 
pályaudvarnak nincs kultúrter
me. Emiatt mintegy 800 fiatal 
számára sem tudunk megfelelő 
szórakozási lehetőséget biztosí
tani. E kérdés rendezésére tett 
javas.lataink ezidáig- kudarcba 
fulladtak. Az ilyen és hasonló 
jogos problémák megoldatlan
sága gyengíti a párt-, a mozgaJ . 
mi s.zervek é.s nem kevésbé a he
lyi gazdasági vezetés kapcsola-

A vasutak kialaku lásának története* 
2. A vasp6/ya fejlődése 

A vasutat három műszaki 
tényezóje: a vaspálya, a vonó
erő és a jármú tette a száraz
földi közlekedés legfontosabb 
tényezőjévé. A három ténye
ző közül először a vaspdlya, 
azután a vontató jármű. vé
gül a szállító jármú fejlódött 
ki a vasúti üzemben használ· 
ható közlekedési eszközzé. 

A vaspálya történeti elódje 
a fa nyompálya volt, amelyet 
a vontatóeróvel való takaré
koskodás és a tömegszállitás 
megkönnyítése céljából a XVI. 

században alkalmaztak eloozör 
a Harz-hegység és az Érc
hegy�l? bányáiban; innen ju
tott el később Angliába. A fa 
nyompályán, amelyet desz
kákból és fagerendákból állí
tottak össze, kís négykerekű, 
nyitott kocsikban szál'ították a 
kószenet. A négykerekű ko
csik nyomtartását a kocsik fe. 
nekéröl a hoss1.gerendák közé 
lenyúló fatuskók biztosították. 
A fa nyompá!yán emberi eró
vel 400-500 kg terhet lehe
tett továbbítani, mintegy tíz
szer an�-•it, mtnt a bánya 
földutain. Nagy gazdasági eló
nve miatt a fa nyompálya rö
t-idesen elterjedt a német és 
az angol bányákban. 

• Csanádi GyörQY! .,Vasúti 
Ozem" clmll könyv6b61. 

Késóbb, a XVII. században 
a fa gyors kopása miatt a 
nyompályák hosszgerendáit -
kü"önösen ívekben - ková
csolt vaslemezekkel megvasal
ták, majd a felszíni szállítás
nál is áttértek a vaslemezzel 
borított fa nyompályák hasz
nálatára, különösen a bányá
tól a folyami rakodóig, vagy a 
közeli nagyobb fogyasztóhe
Iyig terjedő utakon. A nyom
pályán ugyanis sokkal gazda
ságosabban lehetett JebonyoU
tani a forgalmat, mert amíg 
az országúti szállításnál egy 
Jóval áfagosan 800 kilogramm 
terhet tudtak szállítani, a 
nyompályákon az egy lóval 
vontatott kocsit 2000 kilo
gramm teherrel lehetett meg
rakni. A nyompályák hosszge
rendákból ál"ottak, amelyeket 
kovácsolt vaslemezekkel véd
tek a kopás ellen. Ezek a 
hosszgerendák 60-90 centimé
ter távolságban elhelyezett fa 
keresztaljakra voltak erősítve 
elsósorban a nyomtáv biztosí
tása cé"jából. A XVIII. század 
elején, az Ipar fellendülése 
folytán a széntermelés és a 
nyompályák forgalma is any
nyira megerősödött, hogy a 
vaslemezeket és a fagerendá
kat gyors elhasználódásuk mi
att gyakran kellett kicseré'ni. 
Ezért a hosszgerend'\km•k kn
vácsolt vaslemezekkel való 

burkolása nem tudott elter
jedni. 

A nyompályáknak ezt a hi
báját küszöbölte k i  1767-ben 
Reynold, alti körülbeltil 1.5 
méter hosszú. kis peremmel 
ellátott öntöttvas lemezeket 
erősített a hosszgerendákra. A 
lemezek 11 centiméter széle
sek és 3.5 centiméter vastagok 
voltak, és három helyen voltak 
a hosszgerendához rögzítve. Ez 
volt az elsö jól használható 
uas nyompálya. Reynold sín
rendszere azonban nem n.Yúl
tott kelló biztonságot a ko
csik kisiklása ellen, mert az 
öntöttvas lemezek peremei 
a'acsonyak voltak, és a lekö
tés sem volt megbízható, 

Reynold sínrendszerének hi
báján Curr úgy segített, hogy 
szögvas keresztmetszetű ön-
töttv03 síneket erósített a 
hosszgerendára, amelyeknek 
vizszíntes szárán futott a ke
réktalp, belsó, függóleges szá
ruk pedig a nyomtáv biztosí
tására és a kisiklás megaka
dályozására szolgált. A síne
ket késóbb hosszgerendák he
lyett körülbeltil 1 méter tá
volságban elhelyezett kereszt
gerendákra erooítették. Ez volt 
az első kereszttalpas felépít
mény. 

Az eddig tárgyalt nyompá
Jyákon a közúti forgalomban 
is hasz.ná:t Járművek közle
kedtek, a kerekek vezetését a 
pálya felépítménye biztosi 
tolta. 

További fejlődést jelentett a 

tát a dolgozókkal, s végsösoron 
kihat a termelésre. a versenyre 

is. Mi pedig erősíteni sozeretnénk 
kapcsolatainkat a dolgozókkal. 
Hisz a szoros kapcsolat, a dol
gozókkal való töródés, fokozza a 
munkalendületet. 

A dolgozók rendszeres politi
kai nevelése, a szüntelen gon
doskodás alapja annak, hogy 
egyre fokozo'.labb igényt lá
maszthassunk velük szemben és 
valamennyiüket bevonjuk a ter
melés pártellenőrzésébe. Igy ér. 
zi majd minden dolgozó, hogy 
munkája és a közösség- erőfeszí
tései nyomán egyre szebb és bol
dogabb lesz élete. !gy lesz tuda
tában, hogy a nép ügye, az or
szág ügye. az ö ügye is. De így 
érzi meg azt is, hogy a vezetők 
az ö javát akarják, amikor a fe
gyelmet, a pontos, munkát meg
követelik. 

Meg kell nyernünk a dolgo
zók eszét és szívét tudatos poli
tikai munkával, hogy még na
gyobb odaadással dolgozzanak a 
kormányprogram megvalósítá
sáért. bízzanak az új szakasz 
politikájának s,ikerében, a nagy
szerű célkitűzések megvalósítha
tóságában. Ez vezet, vélemé
nyem szerint, a termelés párlel 
lenörzésének javulásához, a több, 
jobb és olcsóbb termelés sikeré
hez. 

Bánhegyi Jóuef, 
a Budapest-Nyugzti pályaudvar 

PVB titkára 

- MAJUS MASODIK FELE
BEN ül össze a DISZ II. konw
resszusa. A kongre�zusi kül
döttválasztó la1?1?Vülések már 
me1?kezdődtek a DISZ-szerveze
leknél. A vasutasliatalok al.ap
szervezeti tag:gy(lféseken, majd 
ig:azg:atósálgi és megyei küldőt!· 
értekezleten vá,lasa:tják rneg 
kongresszusi képviselöiket. 

- A „FűTOHAZ LEGJOBB 
IFJúMUNKASA'' vándor
zászló már két hónapja Atra 
Imre motorlakatos tulajdona 
a szentesi fútóházban. Afra 
elvtárs átlagteljesítménye 137 
százalék. 

KOMPLEXBRIGADO
KAT hoznak létre a fiatalok 
a felszabadulási munkaverseny 
sikere érdekében a békéscsa
bai fútóház.ban - határozták 
el a diszesek killdöttválasztó 
taggyúlésükön. 

JJ::GPALYAT KJ::SZI-
TETT társadalmi munkában a 
Szombathelyi Jármújavító 
DISZ-szervezete. ho-· bizto
sítsa a fiatalok téli sportolását. 

gombafejű sLn, amelyet Jusop 
alkalmazott először 1788-ban. 
A gombafejű sin maga után 
vonta a vasúti forgalomnak a 
közúti forgalomtól való teljes 
kü:önválását, mert külön a 
vasúti forgalomra szolgáló 
jánnúvek építését tette szük
ségessé, amelyeknek a veze
tést már nem a pálya bizto
sította, hanem a kerekek 
nyomkarikája. 

Kovácsolt 1'03b6l először 
Nixon gyártott síneket 1803· 
ban;  hengerelt ,íneket pedig 
1820 óta gyártanak. Az elsó 
vegyes rendszerű köztorgalmú 
vasútvonalnál (Stockton,-Dar
lington között) 1827-ben már 
4.57 méter hosszú és 13.9 kg/m 
súlyú hengerelt síneket ke
reszttalpfákon eloozör a 
leipzig-dresdeni vasút éplté
sénél használták 1838-ban. Ez 
a felépítményi rendszer lett az 
alapja az Európában általában 
használt rendszernek. 

1 f:,- vontató- és a szállítójár
muvek teljesítóképességének, 
illetóleg raksú!yának és a vo-

1 natok sebesRégének növelésé
vel együtt járt a sínek ke· resztmetszetének és a talpfák 
méreteinek a növelése. A szá
zadunk elején használt fővo
nali sínek súlya 41-52 kg/m 
között változott, a napjaink
ban alkalmazott legnehezebb 
sínek súlya körülbelül 64-65 
kg/m. A Magyar Államoo.,
utaknáZ szabványosított legne
hezebb sínrendszer súlya 48.3 
kg/m . 

(Folytatjuk.) 
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·e1REK 
SZOV.JETIJNIÓ 

Harmincnyolc/okos hidegben is 
kiváló munkát végeznek 

A bamauli do�zók 38 fokos súlyt számítanak, a menellr!
hidegben i6 példamutatóan ve- nyílók pect:,ir biztositjá:k a ,.zöld. 
s:i:ik ki részüket abból a harcból, utat". Máwk 81Ta törekszen� 
amelyeket a faJzyok, a viharos hogy túk5úlyos kányivon,atuut 

szelek ellen vívm:k a szovjet korábban juttassák célhoz. lgy 

vasutasok az új tervév feladat.aá- születnek meg a 38 peroes, az 1 

na.k meg-valósílá.sáért. óra 40 perces és 87 peroes idfí. 

A mozdonyyeze:ök és menet- megtakarítáisoGc egy-egy úton.. 
A bamauU szovjet va.sutasok írá.nyítók szocialisfa munkaver- helytá)láJsa méltó követésre tal.á4 

senyben ál!mak. A mozdlony- a hafalmas orsz� többi vasuta• 
vezetök 500 tonnán felüli túl- sainál. 

Szovjet gózmozdonyok tapadási súlyának nlfveléBe 

A lenin.grá&i Len.ín-renddel ki- A tapadási súby növel,hénelc 
tüntetett VasútftX"galmi Intézet köszönhető, �l sok mozdony
egyik tudom:ílnyos do!g-ozója ja- vezeti\ igen nehéz szakaszco;on 
vaslatot tett a mozdonyok !apa- 3-500 oonna túlsúllyal ltl'&fikon 
dásí súlyának növelésére. A ki- szerint vezeti vonatát. Olyan 
sérletek -. amelyeket speci21Lisa.n vonal,akon is s.ik.erü'.t ilyen ered· 
összeáLlitott szere!vényeki<el vé- ményt elérni, ahol a.ze!.őtt csak 
gezlek - sikerrel jártak és az új 

I 
elöfogattal, vagy tolómozdooy 

módszert mác több vonalon a!- al<ka\mazásával tudtak túlsúlyt 
kalmazzák. továbbítani. 

NORVÉGIA. 

A norvég oo sutok kiállítása 

Oslóba,n megnyíM a flOCVég' kevesebb, mmt 3000 vla�·ie1· 
vasutak knállílása, amely külön l-eitű híd es.ik. vag.yts majd min• 

t.eremben az európa.i vasutakra den másféll<ilométer hossziús� 

vonatkozó anyagot is fe'.óleLi. pályára egy híd. Ezenkívül se 
szeri se száma az a\,aj;(utaknak. 

Igen érdekesek azok a model- Ezek köz.ül is érdeklöóéstt tart

lek, amelyek azt mulatjac be, hatnak számot a spirái)menetben 
miként hárította el az ernbec a rne:gipitett alagutak a na1n1 
természet-atlwtt.a akadá.qyok,a.t a szirrtkülön.bségek áthíclatM.\ra. 
vasútépítésben. Amint ismeretes, Az Osló-�.g-en közötti vonal• 
a norvég vasúti pályák a leg-

1 
nak nem ke�sebb, mint ef,l;'f• 

merész.ebb építésűek és világ:- hatod része vezet ahag-uta1<on és 
viszonylatban Norvégiában kel- külörileg-es hóvéd6 gátak közöli. 
lett a vasútépítés elöl a legna-

, 
A lkiáltlitásnak � sikere van. 

g-yobb természeti akadá.lyokat el- Sok külföldi vasúti szaké!-tó uta,. 
háritmi. A norvég' vasutak 4500 zott Oslóba a külool�es any� 
kilométer hosszú hálóz.artáca nem megtekintésére. 

A1JSZTRIA. 

Az 01ztrák ro,utak 1955. évi kölúégveléBe 

Az oszb-álc parlament decem- személyzet áhlományá.l An!!.il 
be:r vég-én tár,gyalta az osztrái< indokoI.atlanabb ez, mert az el. 
szövetségi vasutak ez évi költség- múl1 esztendőben 860 ell"� !úl, 

órát kelLe�t teljesltenie az utazó-
vetésé!. személyzetnek. Az állomási su 

A költs�elési Vlila soráai m-élyzetnél hasonló panasz me
egyetlen képviselő log:lal:kozott rült lel. A sok balesetért nem 
csupán az; osztrák va�utasak lehet csupáin a do!,gozók1t !e'e• 
prooliémáival, a többit egyáltalán lös.sé tenmi, hiszen elviselhetet
nem érdekelték .a vasút dolg:ai, a lenül súl')'IOS szo�álati viszonyok 
� asutasok életkörülménye. köZÖl.t végzik munl<ájuk.at. 

Koplenil! képviselő ha�oz·

1 

Elmondotta, hogy már 1 5 000  
ta.tta, hogy 1955-ben e z  oszldk lőre emelkedett a rokn.a4c  a moz. 
nsutzk forg-alma közel 8 rmlli5 donyvezetöknek és ádlomálsi 'cbJ. 
vonatkilométerrel em2lkedik, le,· gozókn.a.k a száma, altik jóval a 
jesen índokola-tlan tehár.., ho((y megen,geclett életkoron túl e.wl• 
további 700 !övei csökken,se;. a gálalot teljesítenek. 

AFRIKA 

Az Aranypart 008 utasainak B:drájkja 

A Nyu,e:.at-afrikai Ara>1ypart

l 

miatt. E)n'ben követelték a la• 
vasutasai a közelmultban szidj- kásviszonyok JavítálSát, a be
ko,; Indítottak, amehyhez csatla- sorolási rendsz:er revizióját, a 
kozta,Jc a szá!litóip2r dolg-ozói is. nyugdíjak emeiését. A követe
Jellemző, hogy egyik legnagyobb lések l<özö.:t szecepel 0. Sclw

kíi<ötőjükben Takoradiban napo- chernek, az; erómű eUTópai igaz-
1<:i,g- szünelellEk a rakodáook és ,galójána.k N agy-Britanniába való 
e�tlen hajó nem futhatott be a visszarende1ése. 
kil<ölöbe. Hat napig tartó sztrájk után 

A sztrájkot a Sekondi-rakora. egyeztető bizottsáJ;?" alakult, hoi!y 
dibain lévő vasu,as vib'.amos a kormák!nyal az aranyp.a,rti 
eromu dolgozói kezdték, tii - vasut.a.rok �etöbb kérdéseit 
takozásul .alacson:i1 fízetésírk rendez.ni lehessen. 

KÉP A SZOV .IETUNIÓBÓL 

A délnyugati vuútvonal darnyicl kuliúrpalotájának 
olvasótermében. 
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Tennivalóink a vonatkésések 

csökkentése érdekében 

A hideg, zord idöjárás fékezi az 
elegyáramláls foly.amatos bizto
sítására iránYi!lló törekvéseinket. 
Ezt legyürni, a lehetőségekhez 
képest 5emlegesíteni komoly fel
adat. A téH időj.árás okozta ne
hézségek mindenkor eg-ész em
bert kívannz•k, az egész ember 

menesztik időben a vonatot. E I Igen gyakori .az utasforaalom 
hó 3-án a szooi 1 29-es munkás- mi.ulti vonatkésés, mely abból 
vonat 1 2  percet vá!rt menesz- származik leginkább,, hogy a 
tésre. A forgalmi szolgálattevéi i�vizsgálók nem irá.nyitják 
felületessége, az előrelátáls hiá• kellőan az utasokat. 

várt feloi<lásra. majd a Déli
pá,1yaud;va,- fel,é haladtában még 
ötször refékeződött és emiatt 
tová-l>bi 40 perc késést szenve
diett. Hiba az is, hogy a moz
donyszemélyzet sok esetben még" 
akkor sem alkalmazza a rovidí
tett menetidőt, amikor erre le
hetősége lt>nne. mellett pedig követelik az 

együttműködést a swlgálati 
ái1<ak között. Együttműköd:és! 
követel a gyá,r,akba, üzemekbe 
özönlő munkástömeg,ek b,izton-sái
f!OS és menetrend'szerinti elszál
lítá&a i� Amikor a nép, a ma
f!lmk felemelikedéséért, a több 
közszüks,églcli cikk elöállHtá
sáiért harcolunk, nem lehet kö
zömbös számunkra, hogy .a dol
gozó pontosan meg-kezdhesse 
munká,ját, hogy pihenöidieje 
11al!Yrészét ne a vonaton töltse. 
Nézzük meg-, mi ,a helyzet a 
munkás- és szemé�szálllító vo
natok menetrendszerinti közle
kedtetésénél, mik a tennivalóink 
a vonatké9ések csökkenté5e ér
dekében. 

nya. az, hogy nem aondoskodik Előbb az eg,yüttmüködés szük
időlJen a bejárandó vonat ré- ségességéről írtunk. Vilálgos, 
szére S2abad tiá{!ányról - egész hogy a felsorolt forgalmi hiá
sor z.avarnak kiinduló pontjává n"fossá,gokhoz .sok vontatálsi neválik. Példa erre a Jászboldog- hézmény is járul. Gy.akran már háza- Jliinoshida állomáls beiá- az inooló állomáisról késve ha
rati jelzőnél 26 percre megfo- !ad ki a vonat, mert aépre ke/gott 2027�s munkásvonat esete, lett váirnia, mint például január 
amelynek ell:i}' vonat megosztá:- 4-én Záhon�'ban történt. ahol 
sára kellett várnia. 132 percet várt géf}re .az 17 17-es 

Nem lenne telies a kép, ha .a 
kiküsrobölendö hibáknán nem 
emlékeznénk meg azokról a vo· 
natkésésekröl .ame'yet lassú
ielek miatti sebessél{korlátozá
sok okoznak, lcülönösen a szé
kesfehérváiri vonaloll. Eg;yes al
kalmakkor a 'biztosítóberendez.és 
zm,ara miatt késik a személy
vonat. 

Különösen a gyorsvonatokat 
érinti, dle meg,késleltet más vo
natokat is az ,a helytelen intéz
kedés,, hol!Y kitéro váe-árny.on át 
és nem az átmenő fóvál[ányon 
ha/adtatiák keresztül azokat. A 
vonat kénytelen sebességét csök
kenteni és a felgyorsulás nem
csak a drá,ga perceket, de a 
d:rága szenet is pocsékolja. Kü
lönösen gyakori ez Zebeg-ény, 
Nagymaros, Ebes ;;.!lomáisokon a 
nemzetközi vonatok áthaladásá,-Az erec!ményE:sebb munkát nál. Hasonló következménnyel 

több körülmény gá.tolja, dle meg iár, h a  .a forgalmi szolgálat(evő keJ.1 mondanunk, hogJ\'I gondo- r.em időben, vaQV nem szabása!J.b, elörelá,tóbb munkáival, Lvosa,n adl:a a jelzést .az á,thalaazzal, ha érezz.ük felelősségün- dásra. Lelkiismeretlenség jeli«�t, feltétlenül sok a•k.adályozó Jemzi a forgalmistá�t. akik aztényezőtől megszabadulhatunk. zal késlefte!ik meg, a személy
A szereluények késői beállítása vonatokat, hogy ind,'Ulásuk előtt 'J)él,dául januá'r 3-án 35 percre keresztbe vonatot ;árainak. Ce!Telver!e a 9437 �s nrunkásvona- Jéd!röl az eJ;!i'{,ik nap 13 oerc kétot. Már az induló állomálson sés-sel índull emiatt a 725-ós. késést okozhat a {!épek késői ki-
járatása és vonalra járása. Megkés1elte!i .a vonatokat a 
Emiatt fanuá,r 5-én a 1 20_35 ielző késői kezelése, ki nem vi

szátmú von.a! Budapest-Nyugati- üí5?itása, .a jelzét kezelő őr al
ról 1 4  perc késéssel indult. v�sa, � forl[alc"! hely�elen sza-

•bályozasa, de keslelteh a muri· 
. Sck�zor. a forgalmi szolgá· f k;L<t>onafokkal véazett árukeze
· lattevok kenyelmeskednek, s nem les is, holott ez szigorúan tilos. 

munká,svonat. Több esetben elő
ford'ul. hogy a mozdony rájálr a 
vonatra és ott fejlesz;t gőzt. 
Min�gyakoribb a vonali gőz
fejlesz/és, melynek következté
ben te!emes késés következik !le. 
Január 7-én 308 percet késelt 
ilyen hiba miatt a 7023-as. Az 
ilyen eset nemcsak a kérdéses 
vonat megkésleJtetését. hanem 
cirész vonatcsopor!ok késését is 
előidézi. Sokszor oly,an moz
dony továobb,iF a a szerelvényt, 
ameuv a fülőhá,zból nem lelie
sen üzemképes állapotban gör
dül ki és a vona./on szorul iaví
tásra. Januád" 10-én Kistokaj 
meg.á llóhelynél a 430-.as 58 
percig gépet javított, maid se
gélyg,{,pre várt. Nem eg;y.szer 
11WZaoni;szoll{áJalképfebensél[ az 
oka a késésnek. mint a tornyos· 
pá 1cai 6521 -es esete, amely 220 
percig vá.rt segé!yg"épre. 

A vontatáts hiiJ,ájá.b,ól e,-edö 
késésekhez tartozik a /uJ.sszcth6-
menet, a l[őzáthala4ásra várás 
az indluló állomáson, a gőzfű.
tési tömlők cseréje és nem 
utolsósorban .a vonatok beféke
ződése. Januá� 1 1 -én például a,z 
1239·es Kelenföldön 1 5  percet 

Okulásként lárju� � vasutas dol
gozók elé ezeket a hll>:íllrnt. Tö· 
rekediünk arra. h0!1i'/I minden 
lehetőséget felhas·ználv,a, erön
ket egyesítve csök�ntsük a 
munkfavonatok 22.8, a személy
vona�ok 30.4 százalékos késését. 
Van bőven javítanivalóia a von
tatási szolgá,lat doh:rozóinak, 
akikre a 'ké�si százalék 50. 1 
száz?léka. a Forgalomnak, 
amelyre 26.6 és vé,riil a p,á,lya
fenntartási sz.akszolz.ilat ooll?'O
z<Íinak, akikre a késési százalék 
megosz,Iásánál 10  szálMlék esik 

Szívvel-lélelilkel dolgozru any
nyit is iel,mt. ho111Y látni aZl ösz
szefüggéseket, a munka célját. 
Ha a v.asut�s dlolgozók ÍllV fog
nak a ké!.ések csökkentéséhez. 
erecfmén�ik - mint duzzadó 
oatakok rodrása a hömpölygő 
foli\'amban - meglátszanak ,az 
egész néogazd.?.Sál!: erősödésé
ben, saját fele,relkedésük üte• 
mének gyorsu!,ásá,ban.. 

Meddig tart egy mc:>zdony szerelése 
Négy mozdon� sorakozik a személyzete végre pihenőre tér-

Déli-fütőház szerelövá,gányán, het. 
átpaszirozzák a ser� szere
lő rácsán a pakuradaraboka.t. 

ni a szierelövágány szinte csak
nem állandló torlódását, hogy a 
múszakikak is beállnak szerelni, 
ha van idejük. Persze ez nem 
megoldás és nem csökkenti lé
nyegesen a szerelővágány zsú
foltságát, amit fokoz az is, hogy 
a ffjtöházba szintén a szereló
oágányon járnak be a gépek, sót 
ezen fogadják a szénnel rakott 
kocsikat is. f\míg ez folyik, ad
dig a szerelés nemcsak azért 
szünetel, mert foglalt a vágány, 
hanem az.ért is, mert a kocsik 
beáll ítása a fordítóról kézi erő
vel történik és i lyenkor leatöbb
ször a szerelőmunkásoknak is 
oda kell men,ni a fordítóhoz, 
me,-t a szertári szolgálat gyak
ran nem tudja biztosítani a for
dítá�hoz szükséges tiz embert. 

az ötödik a szomsizéd vágányon 
rostokol. Jó �ány órája várják 
már, hogy sorra kerüljenek. A 
424-105-ös dombovári gép, 
amely 6. 1 0-kor érlcezett az 
! !ti 9-es számú vonattal, ebben a 
píllanatban áll a kanalas szere: 
lő alá. Jól kiürült a szerkocsi• 
ja, s most 12 csille szenet vesz 
lel pótlásul az esti vissizaindu
láshoz. Pontosan 9 óra. ami-kor 
megkezdődik a szerelés. Aztá.n 
telik-múlik az idő, már tízet mu
tat az óra, dl! még csak a tire
dik csillénél tartanak. Szeren
cs�re a két ,utolsó csille tartalma 
nagybátonyi darabos, illetve pé
csi por, mindkettő hamar lehull 
a szerelőakna rácsozatán, úgy
hogy 10.08-ra befejeződik a sze
relés. Linde János mozdonyve
z,etö elvtárs azonban elégedet
lenül csóválja a fejét az elhúzó
dott szere1és miatt. Annál i-s in• 
kább, mert ezzel még mindig 
nincs vége a munkájának. A fű
töház fordítója ugyanis rossz. (a 
csörlőt még áprilisban beádták 
javitá.sra az Eszaki Jármőjaui/ó
ba, azóta csinálják) cfe ha jó len
ne sem menne vele sokra, mert 
a korong olyan kicsiny, hogy 
nagy gép nem fér rá, ezért a 

,,Pakurab6ny6szat,. 

I<özben már a 302-608-as gép 
r.JI a szerelő alatt. Hét csille sze
net vesz. Tíz óra tízkor kezd6dik 
a szerelés, de ez is majd egy 
óráig tart. 

Lássuk csak, nú ennek az oka? 
- Menjünd< először is a ka

rámhoz, ahol a pakurát "bá
nyásszák" - indítványozza 
Kepler és Jász elvtárs. 

Hamar 'kiderül. mit jelent a 
,.bányásiZás". A keménnyé ck,r
medt, összefagyott pakurás keve
réket csáikánnya! kell lefejteni, 
mint bányában a szenet. Mészá
ros István széntéri dolgozó de
rekasan csákányozik is, Töreki 
György pedig lapátolja a lefej
tett pakurás rögöket, majd ami
kor Mészáros fárad a kemény 
munkában, szerszámot cserélnek. 
Figyeljük az órát: 16 perc telik 
el, amit< tele lesz a csille. 

A karámtól a �zerelőig aztán 
csak pár Pillanat az út, de a 
szerelőnél ismét „hosszú menet" 
következik. UJabb 1 2  perc telik 
el, amíg Barna László és R.ebe 
János széntéri dolgozók kala
páccsal, kapával áttörik, 6l)inte 

- Ha két csillével átnyom az 
ember, megizzad az íni! a hátán 
- mondja Barna elvtárs. 

Több pakura 
- hosszabb szerelés 

Szemlénk után bent a főnöki 
irodában Iványi Gyula fütőházfö
nök elvtárs a következőket fűzi 
hozzá: 

- Elseje óta többszörösét 
kapjuk a multévi pawuramennyi
ségnek. Januárra például 5600 
tonnát kaptunk. ötödrészét egész 
havi szénellátmányunknak, am.i 
azt jelenti, hogy s,zerelésnél min
cren harmadik-ötödik csille pa
kura. örülünk neki, mert jól 
tudjuk használni. a mozdonyve
zetök, fütők is megbará.tkoztak 
vele, szívesebben tüzelik, mint a 
köves, homokos szenet. A szere
lés körül azonban, amint !átha
tó, nehézségeket okoz. különösen 
télen, amikor a „everék gumi
szerü tömeggé áll össze. 

Mi lenne a segítség? Iványi elv
társ nem mondja, de kitaláljuk 
gondolatát: a széntéri létszám 
csekély emelése. Meri pillanat
nyilag csak úgy tudják enyhite-

Mindezeket azért mondtuk el, 
mert a pakuratüzelés fokozása 
nyilván nemcsak a DéJ.i-lütöház
ban nyujtja meg a szerelési idéit, 
hanem - jól lehet másformá
ban, más körülmények között -
egyebütt is. Az illetékesek te
gyenek tehát róla, hogy a gépek 
pakurával való hosszabb időt 
igénylő szerelése ne okozzon a 
szerelövá,gányokon torlódási. az 
állomásokon géprevárást, ké.. 
sést, a dolgozóknak pedig nehe
zebb munkál 

424-es . csak áthalad rajta, s mi- ------------ -· -----------
v�I a fűtöháizban nincs hely ide-

A k • h lm gen géonek, végigmegy a kijá- sza szervezeti iza iak egyre többet törődnek rati vágányon és onnan tér visz- , sza a l l l-as, vagy IV-es csonka a dolgozok egyéni probl émáival vágányra, ahol „meghúzódhat" 
1 az esti !ndulásir E

i; új�bb ,k?z�I Sz�ksz�r�ezetünk. ? társ.adia- séget, hogy a dolgozókat a ki- mén felmerült 6250 forint megnegyed:óra. MaJd neg,y es felora- loml>1Ztos1tas fejlodese során sebb,-nag,yob,b anyagi gondoktól térit.ését váll.iltuk a bizalmi álba telt tehát, amigi a mozdony egyre tö!J.IJ. formáiban ad lehetéi- is tehermentesítse. ILyen pél- tal vég;zett környezettanulmá-

GCJBÍTÁSVEZETŐ MCJNKA KÖZBEN 

dlálul az alapsz.abálvszerű seg,é- nyoz.á,s és véleményezés alap
lyezésen f<"'lül igénybevett szol- ján. Molnár Mihály, .a szolnoki gá,ltatások költsée:einek elenge- rakod,á,si léioökség Iétszámá,b,a 
dése. a ITT'Óll:il'oá,szati segédesz- tartozó r.akodkímunkást, Fehér közök méltányos,sá,gi alapon tör- Sebestyén. OB�!nök javaslata ténö engedélyezése. alapján a leánya utátn felmerült 

Az ilyen c ímen kifizetett ösz- 1 5()() forint kórházi túl.á,polásl 
szeg 1954-ben 83 2 13  forintot költség megtérítése alól mente· 
tett ki. amelyből 225 dol,gozót s :tettük. 
seg"é!ye�ünk kórházi túlápolá� De .az eredmények, az öntevésok �s gyógyászati-reg,édleszköz kenység melle!! még igen sok a hozzájáruiás elen,gedfae címén, táijékozóoost kereső, érdleklödo 
a bizalmiak javaslata alapjáfl. levél, .amelyek 50kszor lén,y,eg
Mindez azt bizonyítja. hogy a telen problémáff<kal hátráltat!ák 
bizalmiak az utó!J.b,i id6ben már a felsőbb szervek irányító mun
hozzálértöb,ben. lelkiismerete.seb- ká,ját és egyben hűen tükrözik 
ben és többet foglalkoznak a egyes üzemi szervek nem ki
dol,g'Ozók egyéni problémáinak elégítéi tevékenységét i� A fenti 
megoldiásá,v.al. A felesleges kül- példák - amelyhez haso'nlókat 
dözgetést és levelezP'e!ést kezdi toválb,b sorolhatnánk - serkentfelváltani az észszer!í öntevé- sék jobb munkára, nagyobb önkenység. áJ!ósá,e-ra a szakszervezeti bi-

Ggenis Ferenc mozdonyfütö zalmi.akat, mert jobb munkájuk · ·· felesége kórhá,zi álpoolásával kap- a szakszervezet tömeg,b,efolyá· 

1 

cwlatban felmerült 980 forintot 
I 

sát erősíti, a dolgozókat egiyre 
Ga!J6 Sándor guritásvezetó Budapest-Ferencvárosban. J6 mun- osztályunk Molnár József bi- közelebb hozza a szakszervezet
káJával hathatósan segíti a vasút szállítási feladatainak tel- zalmi javaslata alapján elen- hez. 

jesítését. ged�e. Zsemlqe /sluánné abonyi Pásztor Géza, 
(Kovács Géza felv.) lakosnak kórházi túlápoláls cí- a VSZTO dolgozója. 

Nyuitsunk nagyobb segítséget 

a gépállomásoknak 
A. z új szaka.sz politiká;ának sarkalatos ."!'ont!a, h� _te� 

leS$ZÜk a mezőgazdasági tennel.ést, noveljuk a novenv
tel"l™!lés és állattenyésztés hozamát a mezőgazdaság szocialista 
sze.ktOTában és az egyéni gazdaságokban egyaránt. A Központi 
Vezetőség 1953. júniusi, októberi, decemberi és a. III. �rt„ 
kcmgruszus határozatainak végrehajtásában a m�n��sztaly
nak kiemelkedó szerepe van. Nemcsak gazdasa� gepekket 
segítik a. mezőgazdaságot, haoom szakképzel:! kádere_k�! is. 
A mezőgazdaság fejlesztéséért folyó munkában erosödtk o 
munkás-paraszt szövetség, a város és a falu közötti kapcsolat. 
A mezógazdasági termékek gyOTs elszállítása mellett !11 
Tvapcsolat egyilk fontos fOTmája az ipari patronázS'l'!"°;zga tom.. 
amely azon alaps;;,ik. hOf!IJ ipari üzemeink sokoldalu, maoa:"' 
színvonalú segítségben részesítik a gépál��t és a. mez� 
gazdasági tel"l™!lószövet!kezeteket. Ezzel elősegftuc, hogy a mez�
gazdaság szocialista szektora pol�tikai!ag, sze�zeti�g es 
gazdaságilag megszilárduljon, a. termeshoza.mok noveked7enek, 
ami valam,ennyíiink életszínvonatának emelésére kihat. 

A vasutas dolgozók az elsők között voltak, a.kik megértet„ 
ték a patronálás szükségességét, célj&t és ;elentóségét. Meg. 
értették. hogy a parasztságnak nyújtott segítség, �a.k fizi"' 
kai munkát jelent a számukra, hanem a, munkásosztaly meg-. 
tisztelő képviseletét is. Megértették, hogy a, gépállomások ;a.-a 
vuló munkája több és ízesebb kenyeret juttat a, vasutas esalá◄ 
dok asztalára is. Ennek a megértésnek a. kövektezménye, ho{/"/1 
69 szolgálati h,ely a mult év októberéig 150 termelőszövetk,ezet.< 
nek és gépállomásnak nyujtott anyagban, munkaórában é:, 
munkabérbe-n sokszá�ezer forint értékű segítséget. Hosszan 
lehetne itt sOTolni az tszaki Járműjavító, a debreceni, a. sár0$ .. 
pataki fiitőhcízak, a Szombathelyi, a Landler Jen15. a. Miskolci 
Jármii;ia.vitó, a, MAV tpületszerelő a dombovári fatelító és még 
számos vasúti szolgálati hely derék dolgozóinak kiváló munká-
ját, a, Miskolc fűtóháziak telkes részvéteZét, 11,kik közül önként 
40-en jelentkeztek a, patronáló munkára. A vasutasok munká◄ 
járól nagy elismeréssel nyil.atkozn,ak a gépállomások, a termelő
szövetkezetek vezetői. Az áldozatos munkáért három vasutas 
dolgozó nyerte el a .,Szocialista Munkáért" érdemérmet. négy 
dolgozónk pedig a „Munka trdemérmet" kapta meg. 

B üszkék tehetünk eredményeinkre, amelyek bizonyítják, 
hogy 11 vasút területén vezetők és vezetettek egyaránt 

megértették pártunk határozatát. tppen az euiTt sikerek után 
hat visszatetszőnek, hogy az őszi mezőgazdasági munkák óta 
bizonyosfokú hanyatlás állt be a patronátási mozgalomban. 
Egyesek arra hivatkoznak, hogy a patronált mezőgazdasági 
üzem messze esik a szolgálati helytől. a kapcsolat fennt.artá�a 
nehézsége.kbe ütközik. Mások a lanyhulás okát a megfelelő 
ir.ányítás hiányában látják. Nézzük csak sOTjában. AmikOT a. 

na.gy távolságról beszéiünk, eszünkbe jut a sátoraljaújhelyi 
pálya.fenntartási főnökség példája, 11,kik ll nagyrozványi és kis
rozványi termelőszövetkezeteket patronálják, ahelyett, hogy a 
hozzájuk közeuibb eső Bodrogolaszi termelőszövetkezet patro• 
nálását végeznék. A Landler Jenó Járműjavító például ,.alig 
'f!'gy kőhajításnyira'• Hajdíisámsonban, Hajdúnánáson és Szo
b0$Zlón patronálja 4 gépállomásokat. A téli patronálási mun
kát a. megközeUtési nehézség gátoljll. Ebben tehát t·an igazság 
és ezen segíténi is kell. El kell fogadnunk azt is. hogy az irá
nyító munka nem kielégítő, amit misem bizonyít jobban, mint 
az, hogy a mozgalom nyilvánosságát nem biztooítják, a szol
gálati helyek dolgozói nem ismerik saját üzemük patronálási 
eredményeit, nem igyekeznek ezzel is tőkét kovácsolni a mun
kás-paraszt szövetség erősítésére. 

Vannak 11,zonba.n olyan hiányosságai a, patronálási mozga
lomnak, amelyekről ha általánosan nem is beszélnek, de a 
mozgalom fejlesztése érdekében, a gépállomások téli patroná
lásának lendületesebbé tétele miatt beszélnünk kell. A patro
náló üzemek sok esetben még ma iS saját üzemükbe szállítják 
a, gépeket kijavítás végett. A gépállomás műszaki. szervező és 
irányító munkájána.k megjavítására, a. gépjavítási technológia 
kialakitására a patronálás csak kis mértékben terjed ki. Hiba, 
hogy üzemeink sok esetben - jobb11n észrevehető eredmények
re törekedve - nem a, gyengébb, az inkább rászoruló gépállo
másokat és termelőszövetkezeteket patronálják, hanem az erő
sebbeket. Nem kisebb hiányossága a, mozgalomnak, hogy egyes 
üzemeink csa.k rövid lejáratú feladatnak tekintették a pa.tro
nálást. Emiatt a gépállomások pa,tronálása március elsó fel.é
ben, a termelőszövetkezete ké pedig a betakarítási munkák után 
gyakor'atilag az üzemek zöme részéról megszűnt. 

Az 1954-1955. évi téli qépjavítások novemberben megkez• 
dődtek. A gépállomásokna.k most sokkal nag-,1obb fel

adatokat kell elvégezniök. mint az elmult télen. Emellett a ja
vítások minősét1e, a műszaki tervező és irányító munka a 
fegyelem meqszilárdítása. a javítások költs,foeinek csökkentése 
terén kell jelentős előrehaladást tenniök. Min-iez meqköveteri. 
hogy a patronázsmozgalmat az eddiginél élőbbé és állandóvá 
ter:,yük. Ennek érdekében a. vasutasszak.szervezet elnöksége 
felhlvással fordult a patroná'ó üzemeTc vezetőihez és U'11Jan
akkor a SZOT álrol kidolgozott eqyséqes irányelvek alapján 
útinutatót adott ki az üzemek részére. A 'Patronáló üzemek ne 
arra, töreked;enek, hoqy a, gépállomás dolgozói helyett véaez
zék el a, javítsáokat. A patronálás főLeg a műszaki szervezó és 
irányító munka megjavítására, a helyes javítási technolóqia 
kialakítására, az adminisztráció és a számvitel meqjai,ífására 
irányuljon. A patroná'ó üzemek a gé-oeket ne saját üzemekben 
- vaay a, pépállomáson elkülönült brinánbnn javítsák hanem 
a gépállomásokon. az ottani dolgozókkal közösen. 

Nem lehet megfeledkeznünk arról a fontos segítségről, 
melyet a, patronáló_ brigád tagjainak kell végezniök a gépállo
máson és termelőszövetkezetben a po'ítikaí és kulturális munka 
javításában, a szervezeti étet megerósítésében. Ne csupán mű
sort adjanak, hanem adják át tapasztalataikat is. Vegyenek 
részt a gépállomás dolgozóinak megbeszélésein és észrevéte
leikkel, javaslataikkal, bírálatukkal segítsék a munkát. 

Ezenkívül számtalan felemelő szerep jut a brigád tagjai
nllk. Közelebb hozni a munkásosztályhoz a dolgozó pa•aszt� 
ságot, munkafegyelemre, á'lampolgári fegyelemre nevelni vé• 
rükké tenni a szocialista tulajdon védelmét, a gépek szeretetét, 
szocialis'ta öntudatuk fokozását. 

El kell_ érnünk. hoqy a 1.•asutasok a téli és általános pat-
- , rona!ási munka sürán még sikeresebben segítsék a gepall':7":áfo_k és a termelósz:,vetkezetek szervezeti és gazdasági. meger0$itéset, az ott dolgozok kezdeményezökészségének és politikai aktivitásának növekedését. Ennek megmmnak a lehetóségei! s ha megfel�!ően élünk ve'.ük, a vasutas dolqozók is eredmenyesen hozzáJarulnak ahhoz, hogy gépállomás„ink. termelószövetkezeteink méginkább be fogják tölteni fontos hiva• tásukat, 
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Felszabadulási ünnepség a Keleti-pályaudvaron 
Budapest-Keleti pálvaud'Var pák fényétől hunyorgatva, ál

lndulási oldalának utcai ré- mélk:odva néz körül a hófe
szén. ahol térré öblösödve hér falú. stílusos díszítésű, 
kezdődik a Thököly-út, 1945 nagyablakos, szép színpaddal 
január 13-án utolsó rohamra ellátott tágas teremben. Nem 
Indultak a felszabadító hős szól, de gondolatai arcára van
S7.ovjet csapatok és a Körútig 

I 
nak írva. Valahogy ez juthat 

szorították a menekülő hitleri eszébe, amint belép a fényes 
hordát. Az állomás óvóhelyei- új kultúrhelyiségbe: ,,Tíz év-

Szentlrmal István, kereskedelmi állomásfönökhelyettes (balról), 
Pé.csell István sztahanovista raktári dolqozo (középen) és Persányi 
Károly térfönök, Budapest-Keleti pályaudvar felszabadításánál lelen 
voltak és elsők között seqftették az �let meqlndulását a Dályaud• 
varon. A naqy évforduló előtt a tíz év elótti emlékeikröl beszél-

qetnek. 

nek ajtaja kinyílt, a lent szo
rongók kiléptek a szabad le
vegőre, kiléptek - a szabad
ságba. A Keleti pályaudvar 
felszabadult ! 

(Kovács Géza felv.) 
vel ezelőtt, amikor megláttuk 
a. romokat. azt mondoga.ttu7c 
első elkeserésünkben: ki tudja 
lesz-e még itt vasút, lesz-e még 
itt ország? És íme: nemcsak * lett, hanem több is, jobb is, 

1955 január 13-án is kinyílt szebb is lett, mint volt. Hej, 
egy ajtó a pályaudvar épüle- de boldog vagyok. hogy ezt 
tének ezen az oldalán. Ez az megérhettem." 
ajtónyílás mélyen jelképes ér- * 

telmű, mert arra utal, hogy A terem már zsúfolt. itt van 
a fasiszták által 10 éve romba- a pályaudvar sok-sok dolgo
döntött álomás régen megtör- zója. Az első sorban itt ühiek a. 
tént újjáépítése után egyre legkedvesebb vendégek: a. fel
továbbépül s most a felszaba- szabadító szovjet hadsereg 
dulás 10. évfordulóján egyéb /Gépvíselói, a feldíszített szín
más jelentős átalakítások mel- 1  pad elnöki asztalánál pedig a 
lett szép 1culttl,rtermet i.s ka.- 1 vasút, az állomás vezetői. ki
pott. Mert ide vezet a Thököly: váló dolgozói közül számosan. 
utra nyitott ajtó, az emeleti A magyar, majd a szovjet 
új kultúrterembe. ahova öröm- himnusz után Kaposi István 
tól csillogó, vidám arccal siet- elvtárs, a pártbizottság titkára 
nek most a pályaudvar dolgo- megnyitó beszédében a fehsza
zói, hogy megünnepeljék a fel- badulás napjairól emlékezik. 
szabadulás évfordulóját. A1Tól, hogyan takarították el a 

* pályaudvar hős dolgozói szov-
IAing CiriU gépkíséró elő- jet utászok segit,;égével a fel

munkás, - aki itt volt azon a robbantott százlábú hld rom
tíz év előtti napon is.. amikor jait és ezzel egy nappal a fel
a pályaudvar dolgozói közül szabadulás után megnyitották 
26-an elsőnek fogtak hozzá a az utat az elsó vonatnak Kő
romeltakarításhoz - a lám- bánya felé. 

IGOR ALEKSZANOROYICS 

Írta: Földényi Ervin 

tonai nye/:Jen jelentkeztem: -

Ka.pitán!J elvtárs, piuancsára. . . 

- Hagyja. csak . . .  - Mondja 
meg a. fiákno.k, hogy körülbeiüt 
másfélórál állunk itt, akinek ked-

AZOtt 4 napsütéses télelón, ve va.n, l�sza.úuiJzat a. Dn.yeper
már negyedik ruipja döcögtünk hez. 
dé/Jzyugatnak. A hosszú szerel- Az engedélyt felesleges volt 
vény kigyówa. kanyargott soha- továbbítani. Jó fogotyszokás sze
nemlátott tájakon, s még többet rint nélzán!t oroszultudó, aki 
állt árva. kitérókön, rozsdásodó ilyenkor rendszerint óvatos 
holtvágányokoo, Csodák csocfája hallótávolságban tartózkodott, 
azooban, az utasok nem zuga- már vitte is a hírt. Mire meg
lódtak. Ki két, ki három, vagy fordultam, csapatnyi legény har

még több éve várt erre az útra., . sány üvöltéssel száguldott a 
az idót már rég nem órákban, víz felé. 
r:em is napokban számlálták. /fa Ahogy magamra. maradva. la.
nagyszuszogva. nekilóduLt a. hosZ- totgattam a. kínálkozó lehetósé
szú vagonsor, a sinek m�lle�t geket, a töltés oldaláról intege
csámborgók gyorsan felugralta�, tett felém Mitya, a. nyurga őr
aztán me{fint elkezdódö,t a. v2- mester, régi lagerbeli barátom. 
geláthatatlan tanakodás: ':11'- - M egihatnánk ad.dig száz 
gyünk-e egyvégtében tíz kilr>- grammot . . .  

métert, v'lgy sem? A forduFm túl odalátszott a 
De zúgolódni, türe/mellenked- kis állomásépület ,pirospalás te

ni . . •  _ erről szó sem volt a.z teje. Azt már megzanulta.m, hogy 
,da,sok között. A háromezer s<>- ahol állomás van, ott resti is 
ka.toróbált és sokatlátott hadifo- van, s aJiol resti, ott iófajta vod
goly akkorra. már jól tadta.: az kát is mérnek. /fát csak rábólin
ellenvona.tna.k sürgósebb. Azok toltam: - Lehet . . . 

ka.tonáka.t, hazatérő hósöket szál- A hazaindulásig dolgoztunk 
lí/anak, övék az elsóbbség. Az• majd vaJ.amennyien; ki gyárban, 
tán meg nem vo(t haszon_taJan ki kolhozban, s ezért megkaptuk 
a ha.za.téró katonákkal talalkoz- a. bérünket; nem többel. s nem 
ni. Az egyik kocsiból hazai .Afr�- is kevesebbet, mint amennyi ha.
ket kaptunk, a. másikból a.lmct(, sonló munkáért bármely szovjet 
régenszlvott olthc.ni cigaretfat honpolgárnak járt. S mert rubel 
nyujtollak felénk. elég bóven volt még a. zsebem-

Váltakozó iramban értünk ne- ben, hát úgy gondoltam: illó, 
gyedna.pra. Odessza. alá, leg- hogy búcsúzóra. most én velláé
a.lábbis így mondták a. vagon [a.- geljem meg öröm és barátom. 
kói, akik térkép h iányában a. tá- Koccintottunk hát. Mitya mun
tottakból, a. nap és a csillagok ka,sikereire, aztán mátkájára, ki 
állásából igyekeztek megáUa.pl- hűségesen várta. Krasznodarba.n 
tani földrajzi helyzetünket. - az én hazatérésemre, s mert 

Ebéd után újból meweked- nekem is volt menyasszonyom, 
tzink. Egy Odessza elótti kisálto- hát reá is. Róla urwa.n nem tud.
más rendezósínein vesztegettün,k: ta.m, vár-e még Debrecenben. 
a sínek mellett töltés, azon túl Ha jól emlékszem, még ittunk 
meg a. ka.n!Jargó Dnfleper egy vagy két „kört'', - mert hát 
szeletkéje. A szerelvenyparancs- egészségből, boldogságból soha.
nok - kinek újjai között soha- sem árt meg a sok - a.mikor a. 
sem aludt kt a. hosszúszopó�ás resti ablaka elölt rzagypöfögve 
Ka.ukáz - a közeli vagonok on- elhúz egy szerelvény. Egyszerre 
kéntes futárjairi keresztül a toí- rohantunk a kijárat felé. 
111,ácsot hívatta.. - Milym szerelt•ény <'Oli ez?! 

Gyorsan csizmát rántottam s - robbant ,\li/11a az aitó elölt 
pillanatai mulva. - legjobb igµe- ténfer,tó forgalom-irá11yifi,ra. 
luzetem szerint - szabályos ka.- - Fogo!ytra11szport Magyar-

Arató Károly elvtárs, a bu
dapesti igazgatóság vezetóje 
Unnepi beszédében hálával em
lékezik meg azokról. akik 
résztvettek az újjáépítésben és 
őket, kitartó munkájukat ál
lítja példaképül az állomás 
valamennyi dolgozója elé. 

- Ma, amikor pártunk és 
kormányunk az életszínvonal 
további emelését állította mun
kája középpontjába. az a kö
telességünk - mondja - hogy 
az eddiginél nagyobb rendet és 
feg-yelmet tartva, a takarékos
ságot a legmesszebbmenően fi
gyelembevéve végezzük 
munkánkat. Mert feladataink 
1955-ben is változatlanul na
eyok és az új szakasz politi
kájának megfelelően, főleg a 
vasúti szolgálat minősé,iének 
megjavítására hívják fel a 
figyelmet. 

* 

A nagy helyesléssel foga
dott beszéd után a. MAV Szim
fónikus Zenekar Pécsi István 
karnagy vezetésével előadott 
szép ztmeszámai, Eszenyi 
Inna.. Lóránt György opera
házi művészek éneke, Hegedüs 
Éva. előadóművész szavalata 
és a vasúti főosztály tánccso
portjának táncszáma emelik 
tetőpontra a felszabadulási 
ünnepség hangulatát, híven az 
esemény jelentőségéhez. 

* 

A szakvonali vezetés és a 
mozgalmi szervek azzal is em
lékezetessé teszik a legkivá
lóbbak számára a felszabadu
lás évfordulóját, hogy a pá
lyaudvar újjáépítésében élen
járóknak emléklapokat oszta
nak ki. EmJéklapot kaptak : 
Markó Jenő, Persányi Károly, 
Bányai Elek, Kiss Gyuláné, 
Fekete Károly, Acs I. József. 
Kónya. Mihály, Koszorús IA
jos, Szentirma.i István, Ara.
nyosi Gyula., Sza.mosi•ölgyi Fe
renc, Dobokai N, Péter, Sza,
mosvölgyi Pál, Brimmer Fe
renc, Na.gy II. Gábor, Laing 
Cirill, Bódi Mátyás_ Püspöki 
János, Bácskai Lázár, Szijjártó 
Sámuel, Mátra.hegyi Kálmán, 
Ba./a.toni Imre és Krefán Pál. 
Rajtuk kívül öt dolgozót kor
mánykitüntetésre. huszonegyet 
pénzjutalomra. harmfochatot 
rendkívüli előléptetésre, 131-et 
pedig soros előléptetésre ter-

1 jesztettek fel az ünnepi évfor
duló alkalmából. 

orszdgra - haJtgzott a. váCa.sZ, 
Mitya. ezen úgy meglepödött, 

hogy tátua felejte11e a száját. 
- Hát ezt megcsináltuk! -

szólalt meg kin,osan. Pedig n,•m 
törté11t más, minthogy a.z ellen
vonat netn vára.toti magára és 
szerelvényünk ,,zöld ata.f' kapott. 

A ba.j azonban súlyosabb volt, 
mint ahogyan azt az első pilla
natokban éreztük. Anélkül, hogy 
erről beszéltünk volrui. tudtuk a 
szabályt, hogy a. szerelvényről 
lemaradó hadifoglyot az e/só hi
vatalos közeg - ez esetben ép
pen Mitya. - a legközelebbi fo
golytáborba. bekisérni, s ott a 
tábor parancsnokának átadni kö
teles. 

Furcsa. láluány lehettünk: a 
szovjet órmester és a magyar 
hadiiogo!y, amint laposakat pis
log egymásra, tanácstalanul tib
lábolva a perron keramitkockáin. 
Meg is néztek többen - aztán 
tovább mentek. Egy öszbecsa.va
rodoil, idősebb férfi tp,onban né
hány lépés u.tdh vissza.fordult. 
Et!,yenesen Mityának szegezte a. 
kérdést. - Mi törté11t őrmester 
elvtárs? 

Mifya. rámriézett, a.ztá.n szinte 
egyszerre feleltük: - Lemarad
tunk . . .  

- Száz gramm miatt? 
- Az . . .  
- Nem érte meg. 
Csak most néztem meg a.lapo

san. A kortalan öregek közé tar
tozott, lehetett ötven éves, vagy 
akár hetvenöt is. Ku.bánkát hor
dott. A sapka alól kék, messze
néző szemek csillogtak rám. 
Tisztára mosott viharkabátja 
alól a. szovjet vasutasok paroli
ja. kandikált ki. Szabadnapos 
va.suta,snak gondoltam, erre va.t
/olt otthonias, biztos mozdulata 
is, altogyan a. korláthoz támasz
kodott. 

Elóbb tempósan cigarettát csa... 
vart, aztán újból felénk fordult: 

- Hát akkor bizony nagy baj
ban va.{lytok. Aztán tudod-e őr
mester, hogy mi most a. teendő? 

Mil11a rábó/i11tott: - Tudom 
• , .  Bekisérem • • • 

ltlegja,,Íijuk a propagandamunkát 
'ld' f !készülnek Fi- esetben vonják el a hall,::atókat 

A Landler Jenő Jármaja- ra pe asan e · 

1 az ol,tatásból, maguk is Jó pél• . . 0 . V ,  11 1 t , t ve- gyelemmel klsérlk a csopor dát mutatnak a foglalkozásokva vita zem, a, a a par s,zer 
tagjainak politikai fejlődését, se- v'a1ó felkéazül&ssel. 

zetének vezetősége, propagan- gitlk es ellenőrzik elméleti fel-
distái és aktívái elhaJ!ároztuk, készültségüket. 
hogy Budapest felszabadításá- A népnevelök egyénileg tag-

i talkoznak az oktatá:c;ba bevonl 
nak tizedik évfordulója tlszle e- pártonklvüllekkel. A szemlélte· 
tére mozgalmat indítulllk terü- t<l agitációval foglalkozó elvtár

sak vállalJák. hogy népszerúsl-
letünkön a párt- és DISZ-

tik a mozgalomban Jó ered-
oktatás szervezeti és taria<mi ményt elért propagandlstákat. 

aktfvákat. blrálatukl<al harcol-
megjavítására. nak a7, oktatási munka megJ_a• 

vftá!;áért. A szakvona 11 vezet ok 
1 Az alapszervezetek vez.etösé-- vállalják. hogy szakvonalt �1: 

qel felosztják egymás között a foglaltság miatt csak rendh1vüli 
politikai iskolákat és rendsze-

TÍZ É V VEL 
resen !lgyelemmel klsérik, s�
gh.ik, ellenőrzik azok munka
Ját. Egyenileg , foglalkoznak . a 
patronált lskolak propagand1s
táival. Elérik, hogy az alapsze,
vezetnél a hiányzó hallgatok 
száma 1.3 százaléknál nem lesz 
nagyobb. 

A csendes, ragyogóan tiszta 
főorvosi szobában beszélgetünk 
dr. Bochkor Bélával, a MAV
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v
��efe¾� kórház urológiai O$Zlályának 

mel kísérik és a pártba való vezetőjéveJ arról, hogy mi tör
Celvételüket elösegitik. tént itt a kórház falai között 

A párt-véqrehaJtóblzottsáq tíz évvel ezelőtt. 
vállalja, hogy a kongresszusi A főorvos a nagy élettapasz-
f�:f' k"r,"r{;���� ':,1;',.��ti/1}fi��� talattal rendelkező emberek 
helyi adatokat bocsát az Iskolák bölcseségével beszél életének 
rendelkezésére. Egy-egy propa- legünnepibb és legemlékezete
gandlst:, Jó munkamódszerének sebb pillanatáról, amikor a 
�l\erJ;:;����re, tapasztalatcse- kórházi óvóhely vasajtaján 

A rendszeresen hiányzó hall - 1945 január 13-án reggel belé
gatók meJ;tgyózésére Január 15· pett az első szovjet katona. 
lg felállftJák az elbeszélgetó bl- - 1945 január 3-án éjjel 
��;::_

0
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, mit�kwi:at. 
a;_�m�'. táskámmal a kezemben budai 

dokolatlanul hiányzó hallgatók lakásomról begyalogoltam a 
más oktatási tormára történő MAV..J<órházba. Ellhatároztam, 
átirányltását végrehajtják. 'hogy ott vároon meg az ostrom 

Az alapszervezetek vezetősé- végét. A kórházban már akkor 
gel gondoskodnak arról, bogy felborult a rend. A betegeket 
k:�����t�Y\ei�:;J��

g
�,:.t; ::�: - javarészt sebesült katonákat 

pagandlsta•szemlnáriumokon. A - már leköltöztették az óvó
Yállalal\·ezt'-tésnél biztoshJák. hel,•re. A pincékben kellett el-
��:�n�r�i�t

ta
J:

s
�,!\ff�iók 

a 
s���: végezni a legsúlyosabb műtéte-

mai elfoglaltság miatt ne hiá- ket is. Megszűnt a villany- és 
nyozzanak. vízszolgáltatás, még szerencse, 

A propaqandislák vállalják, hogy a kórház nem maradt vil
hogy felkészülten megjelennek lanyáram és víz nélkül, mert 
�on. 'fz

0

Pfif:1�t
s
�!;���;"f0�j�: saját villanyfejlesztövel és két 

kozások levezetésére alaposan kútta1 rendelkezik. 
felkészülnelc, előadói és yfta· - Néhány nap múlva már az 
,•áziaLot készltenel<. Az akta- épület külső falain kopogtak a tásban a szemléltetö ·segédesz- szovJ·et lövedékek. A németek közöket felhasználják. 

A blzalmiatc és a tanulásban ekkorra már elpárologtak a 
péld11mutató hallgatók segltsé- környékröl és a pesti rendörö
gével a foglalkozásokról hiány- ket „vetették be" a szovjet csa-
7.ói< számát Cebruár I0·tg 15 patok ellen. 
százalékkal csökkentnc. Január 10-e táján a nyilasok 

Az Iskolák blzalm1Jal és leg- aljas merényletet határoztak 
/���lóe�!Ntt

ó

;ye\f��g:u:t 
a
; el. A MÁV-'kórház fehérzász-

pártoktatásba bevont pártonki- Jós, vöröskereszttel ellátott 
vüliek teJlődéséröl láJékozlatJák épületéből golyószóróval akaraz alapszervezetet. ták lőni a városligeti tó felól 

A pártcsoportblzalmiak vál közeledő szovjet c�apah>kat. 
lalják, hogy pártcsoportJukon Csak az orvosi kar erelyes 
belül meggyőző munká·1a1 el- fellépésének köszönhető, hogy 
érik, hogy az oktatásba bevont a nyilasok eltakarodtak a kór
minden tllg megjelenjen a tog-

1 házból. 
lalkozásokon. A szeminár1umok- Aztán az egyik hajnalon 

Az elöhbi, kicsit csufondáros 
mosoly megint megjelent az 
öreg arcán. - S ha minden jól 
megy, te is vele maradsz egy 
ideig . . .  Pedig kár lenn.e . . meg 
érted is - fordult most elóször 
felém. - Már kezedben érezted 
a ka.puki/incset, mi? . • • Német 
vagy? 

- Nem - ráztam a. fejem. 
- Román? 
- Magyar vagyok . . . .  
- Ismerem őket, tizenki/enc-

ben én is fogoly voltam, Szege
den. - és nagyot szippantott 
cigarettájából. 

- Szóval haza. akartál men
ni - vágta el gyorsan emléke
zéseit. - Nem rossz dolog. 

Megint a. cigarettája körül ma
tatott, a frissen vágott mahorka 
gyakran rosszul szelet. 

- Otthon . . . várnak? . . . .  

Az örea mély, kék szemében 
most végtelen melegség csillo
gott. 

Remélem - vála,szolfa.m. 
- Feleséged van? 
- Menyasszonyom . . . azitZ, 

mikor eljöttem . . .  
- Szép? 
- Nagyon. Nekem a leg-

szebb . . .  
- /fogy hívják? 
- Katalin. 
- Szóval Kalyerirui. Kátyja . . 

- kóstolgatta. 11yelve hegyén a 
név ízét. 

Az egykori zsoldkónyv meg
maradt kartonfedele közül gyor
san elókapartam Katalin sokat
for gaioit képét. Az öreg óvato
san ujja. közé csi,p/e a repede
;,ett fotográfiát. 

- Tény:eg szép - szólalt 
meg kis szünet után. - Csak 
sová.11yka. Nagyo,i soványka. . . .  
Fel kell hízlalnil - ielenletle ki 
ellentmondást nem tűrő hangon. 
- Adj neki sok tejet. vajat. Az 
jó. Es szeresd nagyon. - Sze
mével felém csippentett. - Az is 
hízlal . . .  

Hangosan .�óhajtottam, vala
mi olyasmit, hogy „mikor lesz a.z 
tné.f!?'' . . .  

Az öreg kemény sarokkal el
taposta cigarettáját. 

- Megpróbálok va.la.mif. Ha 
mód van rá, az öreg Igor Alek
sza.ndrovics segít. 

- Az ki? - rebbent fel ka
landozó gondo!.a.faiból l\1itya. 

- En - válaszolt kurtán az 
öreg. Ezzel sarko11fordult és né
hány lépés után ellünt az állo
másépület mögötti fordulóban. 

Mire gondolt az öreg? - el
képzelni sem tudtuk. De az is 
lehet, hogy egy zerüe11 csak 
ránk unt, aztán faképnél ha
gyott. Súlyos percekig hallgat
tunk. Mitya. törte meg a csendet. 

- Hát . . .  valóban nem ma.
rad más hátra . . .  gondolom in
duljunk. 

- Gyerünk - hagytam rá 
ellenkezés nélkül, mert már ma
gam is szerettem volna. túl len11i 
a kellemette.njén. 

Nagybúsa.n capla.flunk a. sí11ek 
közé döngölt éles köveken. a.mi
kor mögöUünk rövideket szusz
sza.ntva egy mozdony fékezett. 

- Hét Gyászvilézek! - rik
kantoit valaki. Egyszerre per
dültünk hátra., a.z ismerös hang 
felé. A kis mozdonyról 1 gor 
Aleksza.ndrovics integetett fe
lénk. 

- Hová rohantok bolondok?! 
Gyerünk gyorsan a mozdonyra., 
n.em állhatok itt napestig/ 

Egymást taszigálva másztunk 
fel a. keskeny vaslétrán. Milya 
féllába. még a. levegőben volt, 
a.mikor az öreg már ráhúzta. a 
szabályozót. 

- Igor Atekszandr0t•ics . .  _ 
mit jelentesen ez? . . .  

- Ne za.va.rogj most fiú -

dörmögött a.z öreg. 
NéháJiy százméter után a gép 

már egyenletes ,pöfqgésset haladt. Igor A'.ekszandrovics is 
lazított tartásán, kényelmesen 
nekidólt a kiálló va.sperem.11ek. 

- Fogolyszerelvé11y, az fo-
gotyszerelvény. Hol megy, hol 
megáll . . .  Gondolom félóra aluli 
utol is érjük, e_v;y óra mulva 
vissza. is érek. Mert ezt az al
kalmatos kis mozdonyt a szere
lésból hoztam el. 

Aztán hirtelen ránkdörrent. 

A Landler Jenő Jármüja,1• 
tó OV. párt• és DISZ-szer
vezete nevében: Szabó Tt� 
bor, PVB•tlti<ára, Georqiá• 
desz János PVB aglt.-prop.
t itkára. Kocsis Gáspár 
DISZ bizottsá_g titkára, Csá

szár József, Könnyű Sándor, 

Istókovits Jozsef, Hadi 
László propaqandtsták. 

EZEL Ő TT 
elhallgatott a csatazaj. a ro
mok között teljes némaság ho
nolt. Reggel felé erős motor
búgást hallottunk. Akik kime
részkedteK az udvarra, látták, 
hogy egy vattabekecsbe öltö
zött géppisztolyos lány kis 
zászlókkal a Nyugati felé mu
tat. elötte gyorsan robogtak a 
vöröscsillagos tankok . . .  

A kórház pincéjében bete
geinket és az orvosokat éhség 
gyötörte. A sebesültek sebei 
gennyedni kezdtek és a rossz 
táplálkozástól csonttá soványo
dott testük a halállal vívódott; 
Mi. orvosok, tehetetlenüJ áll
tunk az ágyak mellett és fáj
dalomcsillapílókkal igyekez
tünk enyhíteni kínjaikat. 

Rövidesen egy szovjet tiszt 
parancsára kenyeret, lisztet, 
zsírt és cukrot kaptunk, majd 
szovjet sebesültszállító kocsik 
sebesülteket hoztak, akiket mí 
vettünk ápolásba. 

Mikor elvonult a háború vi
hara Budapest fölött. a kórház 
személyzete 1s kezdett vissza
szállin&ózni. Megindult az újjá
építés. A törött ablakokat üveg 
helyett papírral ragasztottuk 
be és számbavettük műsze
reinket. felszerelésünket. 

Tíz év munkájáról nem 
könnyű röviden beszámolni. 
Kórházunk megnőtt, új osztá
lyokkal bővült és évente sok
ezer vasutasnak adja vissza 
egészségét. Ugy érzem, 'hogy 
nem öregedtem az elmúlt tíz 
év alatt, sót inkább fiatalod
tam a kórházzal együtt. 

Nem folytathattuk tovább a 
beszélgetést. mert egy ápolónö 
sürgös műtéthez hívta a főor
vost. Elbucsúztunk és dr. 
Bochkor Béla. elindult, hogy -
ki tudja hányadszor életében 
- az emberi tudás legvégső 
határáig harcoljon az életért .. ; 

- De szeneljetek, a. minde
ne/eke/. Fűtőt mégsem szerez
hettem . . .  

- Igor Alekszandrovics 
próbáltti'm va./a.miiéle köszönetet 
fogalmazni - nem is tudom ho
gya,1 . . .  

- Füts! - rikkantott rám az 
öreg. 

Erre aztán Mityával úgy 
fufoytuk a szenet, mint a paran
csolat. Jó negyedóra. muLva Igor 
Alekszandrovics lassított. 

- Az olt - mulatott elóre -
mit gon.dollok, ml lehel? 

Vagy félki/ométernyire elót
lünk, hosszú szerelvény veszte. 
gelt. S körülötte a. szivderitő 
kép: ácsorgó, cigarettázó cso
portok. A mi.ei11k. 

Az öreg teljesen levei/e a 
gőzt, s a szerelvény elótt úgy 
ötven méterre nagyóvatosan te� 
fékezett. 

� Na. csak szálljatok le sza• 
porán - ;ordult felénk - mert 
én már tata.tok is vissza. Sze
rencsés utat - és vigyázzatok 
magatokra. 

Sebtében kezet fogott velünk, 
de balkarja. már a. sza.bályozó11 
volt. 

- Köszönöm Igor Alekszand
rovics . . . nagyon köszönöm , , • 

- Aztán te fiú, jól vigyázz 
arra a. Kátyjára. . . .  Es tartsd 
jól . . .  

Nagyot kiáltottam, fwgy bizto
sa,i meghallja: - Ugy lesz Igor 
Alekszandrovicsl . . .  Igérem . • .  

Előttünk néhány méterre a. sze• 
relvényparancsnok beszállást ve� 
zényelt. Irány: Magyarország/ . . 

ami fogolynyelven annyit jelen• 
tett, hogy hazafelé/ 

* 

Igor Aleksza11drovicsot többé 
nem láttam, De sok-sok év után 
mégis hírt kaptam felőle. A Pra.v• 
da. hasáb 'ain láttam viszont de
rüs arcát, messzenézó szemét, 
abból az alkalomból, hogy meg
kapta a Szocialista. Munka Hóse 
kilün/etö címét. 

Kár, hogy az igaz ba,átság 
m�g;elölésére 11incs külön érdem
iel. Mert ha lenne, biztosan a.z 
i.< ott fénye,kedne a drága. öreg 
mellén. 
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A veszprémi csomópont dolgozói teljesítik 
a téli forgalom idejére tett vállalásaikat 

A rátóti 1llJ{l'l/fneZlJ - hall
juk lépten-nyomon a veszpré
mi vasutasoktól, mégpedig 
olyan hangsúll)'al. hogy végül 
is valahogyan úgy képzeljük 
el magunkban ezt a gonosz 
mezőt, mint a mesék félelmetes 
hétfejü sárkányát. A mesebeli 
királyfinak hét sárkányfejet 
!kellett levágni, hogy bejUS60n 
a kacsalábon forgó várba - a 
veszprémi vasutasoknak le kell 
győzniök a rátóti nagymezót, a 
legveszélyeztetettebb vonal
részt, hogy a kocsik télen, hó
fúvásban i5 eljussanak a du

dari bányába, hogy zavartala
nul tudják kiszolgálni A;kát, 
VáTP«!otát, lnotát. 

b legyőzték tavaly télen is 
..... a dudari bánya egyetlen 
óráig rem állt kocsihiány 
miatt - s legyőzik az idén is, 
bármit hozwn is a téli időjá
rás. Honnan ez az önbizalom? 
- ennek rúgóit keressük 
Veszprém csomóponton s már 
előljáróban megállapíthatjuk, 
hogy a csomópont ősszel meg
kezdett versenye a téli forga
lom alapos előkészítésére, meg
hozta gyümölcsét: minden szol
gálati ág nyugodtan néz a tél 
.,meglepet.ései" elé. 

Pályafenntarlíís 

A legveszélyeztetettebb vo
nalrészen, a XIX-es pályames
teri szakaswn már a verseny
felhívás kibocsátása előtt meg
kezdték a téli előkészületeket. 
Három méter magas betonhó
védőmüvet építettek a sokat 
emlegetett rátóti nagymezónél, 
Veszprém külső-Eplény állo
más között. ezenkívül több he
lyen földből állítottak hóvéd
müvet. A hójelentóórl szolgála
tot megerösítették, a 18-as őr
háznál lévő hójelentőőrhely te
lefont kapott. Az ügyeletet 

gyakorlott. helyi Ismerettel 
rendelkező dolgozók látják el, 
olyanok, akik tudják, mi a 
teendő északi, vagy északkeleti 
szél esetén. Uj hóekével cserél
ték ki a már nem egészen 
megbízható, kiöregedett hó
ekét. 

- De akkor sem félnénk a 
téltől, még a hófúvástól sem 
- mondotta Somos Pát elvtárs, 
főpályamester -, ha nem kap
tunk volna minden eddiginél 
jelentősebb technikai segítsé
get. Tavaly, amikor még nem 
volt meg a nagy betonvédmü, 
dolgozóink puszta kézzel i5 
képesek lettek volna megtisz
títani a pályát, nehogy a du
dari bánya kocsi nélkül marad
jon. Persze, en·e nem volt, nem 
ís lesz szükség, hiszen jól el 
vagyunk látva minden eszköz
zel, de ez azt bizonyítja, hogy 
dolgozóink becsülettel, nem 
egyszer hősi helytáll,íssal 5záll
nak szembe a téllel 

Forgalom 

A forgalmi 15zolgálat 
Veszprém-külsőn és Veszprém 
állomáson egyaránt - eddig is 
bebizonyította. hogy a verseny. 
felhívásban vállalt pontokat 
magáévá tette. A fútóházzal 
együttmúködve pé�dául bizto
sították. hogy a Veszprém ál
lomásról induló vonatokat kü
lön kisgéppel előfűtik, ugyan
csak külön gép viszi az állo
másra a világító gáztartályok 
feltöltéséhez szükséges gázpa
lackokat. 

- A dudari bánya és az 
ipartelepek, erőmüvek zavar
talan kiszolgálása mellett a 
legnagyobb gondot az utazás 
körülményeinek további javí
tására fordítjuk - mondotta 
Veszprém-külsőn Bernáth Jó
?$ef állomásfőnök és helntte
se. Simon Károly. - Az Inotá-

ra, Várpalotára, Ajkára utazó 
dolgozóktól már nem egyszer 
kaptunk köszönetet a jól!ütött, 
világított vonatokért, a menet
idő betartásáért és ez a kö
szönet még jobb munkára kö
telez. Azonban nemcsak ké
nyelmessé, hanem biztonságos
sá is akarjuk tenni az utazást. 
Váltókezelőink szocialista meg
őrzésre vették át váltói,kat s 
váltógondozási versenyt kezde
ményeztek. A versenyben Ar
pád Ferenc váltókezelő elvtárs 
már háromszor. Balatoni Ist
ván elvtárs pedig kétszer ré
szesült jutalomban. Még szoro
sabbá tettük a kapcsolatot a 
fútóházzal és a menetirányító 
szolgálattal, mert tapasztalat
ból tudjuk, hogy az időjárás 
nehézségeit sokkal könnyebb 
együttesen legyúrni. 

Vontatás 

Veszprém-külső fütóháznál 
taYaly még igen sok baj volt 
a fegyelemmel. Volt olyan téli 
va�árnap, hogy a párttitkár, az 
OB-elnök, a fútőházfönök, a 
mt1zdonyfelvigyázó szerelte a 
�peket. mert a széntén dolgo
zók hiányoztak. De nem egy
Fzer mozdonyvezetők fútöttek, 
vagy három utat is vállaltak, 
mert a mozdonyszemélyzet 
nem jelentkezett szolgálatra. 
Az idén a csomóponti verseny 
valamint az alaposabb nevelő, 
felvilágosító munka azzal az 
eredménnyel is járt, hogy a 
feizyelem megszilárdult. Nagy 
gondot fordítanak a szakmai 
oktatásra is, hiszen a legnehe-
2.i'tb vonalszakaszokon járnak 
a fútőház gépei s bizony itt 
még az Is elsótelesnek számít, 
aki más vonalon esetleg már 
több telet is megért. De bőven 
vannak olyan mozdonyvezetők 
és fűtők, akiknek ez az első 
telEa a vasúton. 

- Az újteleseket a legjobb 
régi dolgozók mellé ooztottuk 
be - mondja Aranyos János 
elvtárs fútóházfőnök. - Hosz
szú, alapos gyakorlattal sajá
títják el a pályaismeretet, s a 
nálunk különösen nagy gondot 
igénylő gépkarbantartást. Az 
őszi forgalom legjobb moz
donyvezetői és fútói, mint Tár
noki Richárd, Kovcu:., I. József, 
Duna István, Mazure,k Béla, 
SIÍ{lt József, Szabó Péter állan
dóan oktatják, nevelik új tele
seinket. A fiókműhely dolgo
zói iS derekasan helytállnak, 
jóminőségü munkával könnyí
tik meg a mozdonyszemélyzet 
munkáját. mint Tóth István 
kazánkovács, Domlxti József ifi 
mozdonylakatos és bizony 
sokszor a mühelyi dolgozóknak 
ötletességgel kell pótolniok az 
anyaghiányt. Legutóbb pél
dául használhatatlan, rosszul 
öntött féktuskókat kaptunk a 
Landler Járműjavitóból, a 
375-ös sorozatú mozdonyokhoz. 
Pedlg azt lehet mondani, a mi 
nehéz vonalainkon a féktuskó a 
mozdony lelke. De - mondja 
befejezésül - a nehézségek el
lenére ígéretet merünk tenni, 
hogy az idén nem lesz gépre
várás. 

* 

Veszprém csomópont dolgo
zói, az üzemi bizottságok, a 
szakmai vezetők nemcsak kiad
ták annakidején felhívásukat 
- derekasan megdolgoztak és 
dolgoznak azért hogy minél 
jobb eredményekkel biztosít
sák a téli forgalom zavartalan
ságát. Most már csak arra len
nének kíváncsiak, va.jon a. terü
leti bizottsár7, iltetve a szak
szervezet lrilzpon.tja mikor ér
tékeli a 1'ersent1 erl!dményét? 
Ugyanis a szakszervezet által is 
jóváhagyott javaslat szerint 
erre 1954. december 10-én. kel
lett volna, hogy sor kerüljön. 

Egy állomás, ahol két/ éle dolgozó van: 
aki üdült már és aki üdülni fog 

Ugy kezdődött, hogy régi Is
merőssel találkoztunk Szekes
fehérvár állomás nyüzsgő for
gatagában: Strenner Vilmos 
vonatkísérővel, aki a veszprémi 
vonatta! érkezett. Az ismeret
ség pedig Mátraházáról szár
mazik. ahol kéthetes jutalom
üdülését töltötte Strenner elv• 
társ. 

- Jó lenne, ha az Idén is
mét találkoznánk a vasutas 
üdülőben - kezdte a beszélge
tést a fiatal vonatkísérő, aki
nek arca még őrizte a hegyek 
egészséges, friss színét. Aztán 
úgy fordult a szó, hogy az üdü
lés dicsérete után az üdülteté
si albizottság munkáját kezd
te dicsérni, mégpedig olyan 

ciszinte, meggyőző szavakkal, 
hogy ... 

, .. hogy most itt vagyunk 
Veszprém állomáson. s az első, 
ami a szemünkbe tünik a per
ronon, az ízléses, változata,; 
versenyh!radók és faliújságok 
sora és köztük a nemkevésbé 
beszédes üdültetési híradó. Az 
egyik tábla azt adja tudtunk
ra, hogy az allomás dolgozói 
közül tavaly 58-an részesültek 
üdülésben az előzó évi 37-tel 
szemben. Mellette, másik táb
lán Bara.cskai Mihály elvtárs, 
az üdültetési albizottság elnöke 
írt színes, de egyben megle
pően szakszerű cikket a téli 
üdülés szépségeiről. A cikket 
körülölelő fényképekről hazánk 
legszebb tájai ragyognak fe
lénk téli pompájukban. 

A leghat6sosabb 
propaganda 

De ha még ez sem győzött 
volna meg bennünket. hogy ér
demes volt az üdültetési mun
ka kedvéért Veszprém felé ke
rülnünk, hall1<assuk meg a 
„szájpropagan.dát" vagyis 
néhány elvtársat awk közül, 
akik az üdültetési albizottság. 
de főként Baracskai elvtá� 
unszolására szánták rá magu
kat a döntő lépésre, arra, hogy 
elutazzanak üdülni. 

nivaló, nem is kevés. Meg az
tán, éppen nyáridőben, mezei 
munka, télen meg az erdőben ... 
szóval mondjuk meg kereken, 
sosem árt egy kis mellékes ke
reset. Az üdülés meg - úgy 
vélekedtünk - nem haszon
nal, hanem kiadással jár. Bi
zony, magam is !gy gondolkoz
tam. még akkor is. amikor 
�omormütét után hazajöttem 
a kórházból és egy parádfürdői 
beutalójegy várt. Nem tudtam 
eleinte méltányolnl ezt a fi
gyelmességet, hosszas rábeszé
lésbe került. amíg mégis rá
szántam magam az utazásra. 
Hogy ne Jegyek hosszadalmas: 
azóta az égvilágon. semmi pa
naszom nincs a gyomromra. 

Jobb eredmények 
a munk6ban 

Benkó Pál elvtárs, anyag
számadó tavaly volt először 
üdülni, Hévízen. És hazatérte 

után 4,5-es eredménnyel tett 
állomásvizsgát az előző évi 
3-as eredménnyel szemben és 
ezt - igaza van, nincs-e -
Hévíznek tulajdonítja. De le
het benne valami. mert Szem
keó Márta. elvtársnő, személy
pénztáros Is azt bizonygatja, 
hogy MátTaháza után sokkal 
jobban ment a munkája, sok
kal több türelme volt a szám
adások vezetéséhez. 

- Azok az elvtársak azután. 
akik kipihenten, Jobb egész
ségben jönnek haza. a leglelke
sebb aktlváim lesznek 
mondja Baracskai elvtárs. -
Nemcsak a beszélgetések során, 
hanem kl3előadásokban is el
mondják üdülési élményeiket. 
Ezenkívül orvosegészségii.1711i 
előadásokat rendezünk a 
gyógyfürdőkről, a Természet
tudomány! Társulat és a veszp
rémi ldegenforgatmi Hivatal 
előadói pedig hazánk legszebb 
tájait ismertetik. Egyébként 

nagy segítségemre van a mun
kában az üzemi bizottság. 
Együtt beszéljük meg, ki men
jen üdülni. A szabacfságldók 
összehangolásával segítségünk
re van a szakvonali vezetés is. 
Jó felvilágosító munkát végez
nek a szakszervezeti bizalmiak, 
akiket mindig tájékoztatunk, 
hová van beutalójegyünk. Én 
magam Is nagyon szeretem a 
természetet, bejártam hazánk 
legszebb vidékeit, nincs olyan 
üdülőhely, amelyről ne tudnám 
részletesen tájékoztatnl az elv
társakat. 

- Azt a.karjuk - mondja 
búcsúzóul -, hogy állomásunk 
minden :ló munkát végző doZ
gozó:ia éljen. az alkotmánt1Un.k
ban biztosltott ;ogávaZ. pihen
jen, Üdüljön, hogy még hasz
nosabb munkát tudjon. végezni. 
Arra törekszünk, hogy egyet
ien, számunkra biztos!tott üdü
lójegyet se kelljen. visszaad
nunk. 

-----------------------
--

Rákos állomás felszabadulásának 
évfordulóiára 

1945 január 11-én szabad!·

! 

is jegyezte mindenki: ,,Tud- Rákosra, úgy néztQ,nk széjjel, 
tották fel a hős swvJet kato- nak az oroszok". mintha 15osem jártunk vo:na 
nák Rákos állomást és kör- Szinte ma Is hallom a szov- erre. 
nyékét jet hangosbemondó figyelmez- Tíz év telt el azóta. Tíz év · tető szavát: ,.Ne tegyétek alatt olyan korszerü létesít· 

Mindenfelé, amerre a német tönkre Budapestet". De a ki- ménnyel fejlődött vasútu<nk és 
és nyilas hordák elvonultak, vémuló fasiszták ezt nem akar· állomásunk, amilyent azelőtt 
pusz;tulást és romhalmazt, fel· ták meghallani, hisz nem az nem is ismertünk. A korszerű 
robbantott átereszeket, kiégett övék pusztult. ,.Integra" berendezés lehetővé 
roncskocs1kat hagytak maguk Pálosi főnök elvtárssal elsé· teszi a gyors és biztonságos 
mögött. Rákoskeresztúron vol- táltunk a nádastói Hll:V állo- közlekedést. Gödöllőig roVl-

desen villanymozdonnyal köztam szolgálatra kirendelve. másig, hogy megnézzük. mi lekedhetnek a vonatok. Ha Mikor tudomásunkra jutott, �tt a helyzet. Ez akikor nagy eredményeinket tekintjük, úgy hogy most jön az utolsó vo- utnak számított. A romboláil tűnik fel, mintha nem Is tíz , , . láttán egymást biztattuk, egy-na:, ugy _bucsu�!� el egy- mást bátorítottuk, egymástól e�ztendő, hanem egy éwzázad 
mastól, mmtha orokre elvál· kérdeztük féliiz bizalommal, teit volna el felszabadulásunk 
nán.k. félig félelemmel, vajon mikor ótá. 

Rákosszentmihályon vártam lesz itt élet? Fejlődésünket látva azonban 
meg a felszabadulás napját. Aztán megjelent az első nem e'.égedhetünk meg ered
Izgatottan hallgattuk a híre- szovjet katona. Látva, hogy ményeinkkel, mert tudjuk. 
ket és vártuk a felszabadító nem ellenséggel áll szemben, hogy varuiak még hibáik, amit 
csapatokat. Az á'.lomás padlá- egy pár biztató szót küldött meg kell és meg is tudunk 
sán német híradósok, a raktár felénk. A biztatást Inkább szünte

_
tni. A mi közös mun-

mellt!tt ágyú volt felállítva, 
éreztük, mint értettük. kánktol függ, hogy rövidesen hogy fedezze a .,tervszerű.'' olyan korszerü vasúttal büsz-visszavonulást. Azonban a 

_'E:s ham.arább, mi!}t_ gondol- k'lkedhessünk m 1 éltá 
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DOLGOZÓINK tl.EGVÁLTOZOTT ÉLETÉBÖL 
Ebben az esztendőben ünnepeljük hazánk felszabadításánali! 
18. évfordulójá� A dicső Szovjet Hadsereg történelmi fegyver
ténye, pártunk harca, győzelmei tették lehetővé, hogy szabad 
hazában, sza.bad emberekként éljünk és hogy a dolgozók pél
dás munkája és erőfeszítése nyomán ráléptünk egy szebb és 

jobb élet útjál'a. 

Egyre több a száma vasúti üzemeinkben a mosdólrnak, • 
zuhanyozóknak, fürdőknek és öltözőknek. Az olajos, piszkoa 
vödrök. a vízcsapok körüli szennyes tócsák helyét ilyen léte-

sítmények váltják fel. 

A napfényt pótolja télen az üzem.i kvarckezelés. 

Egész sor üzemünkben már ott találjuk a korszerű fogászati 
rendelói. 

A vasuta.s dolgozók gyermekelról csecsemő- és napköziotthonok„ ba.n gondoskodnak, képzett óvónők feliigyelet.éveL 

- Ugy vagyunk mi 
mondja Tóth József elvtárs. 
sztahanovista vonatvezető -
hogy a szabadságunk alatt 
akad otthon, a ház körül ten-

szovjet csapatok egy jól irány- m mertük - megindult az : . , ' a � Y_ m � zott lövéssel rövid idő alatt élet. Szovjet katonák segítsé-

, 

hir�e�i hazank szocialista feJ• 
elhal'gatta.tták az ágyút. Az gével megkezdődött a vágány- lódeset. 
állomás padlását is telitalálat fektetés. az újjáépítés. Mikor Horva&b Gábor 
érte. Elnémult a rádió Is. Meg az első géppel megérkeztünk Rákos állomás. 

E«Yni többen üdülnek az ország legszebb vidékein. Képünkön a má.irabázi vasutasüdülőt látjuk. 
(Kovács Géza felvé�lel) 
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Emlékeznek a feren�városi dolgozók 
Két akvarell!estmény függ 

I 
Forgalmi szolgálat eleinte Budapest-Ferencváros állomás- nem volt. a dolgozók csak :főnöki irodájának talán. Az romtakarítással, helyreállítás

egyik az állomás 1945 január- sal foglalkoztak. Az első vonat Yégi romos képét mutatja, a február 14�n. 931-es szám 
másik a helyreállított állomást. alatt, 45 kocsiYal 16.45-kor ér
A dolgozók, akiknek a főnöki kezett az állomásra, a helyre
ir<-d!lban akad dolguk, mosta- állított soroksári összekötő vá
nában gyakran rajtafelejtik gányon. Ettől kezdve ezen a 
·,eklntetüket ezen a két képen vágányon �gindult a, 1'end
és el1mndolkoz:nak: hogy is szeres közlekedés. Áprilisban 
volt <=k. amikor 10 évvel ez- már 501 fő volt a létszám. ha
e1lí :! IC'mok borították az állo- ladt a helyreállítás és újabb 
más területét, majd rövid idő meg újabb vágányokat adtak 
-.Taft megtörtént a romok el- át a forgalomnak. Júniusban 
tal<a1ítá:.a és helyükön megin- jóformán rendes kerékvágás
dult az élet. ban folyt minden, úgyhogy a 

bort, 82 deka húst, �2 deka 
zöldséget. 17 deka margarint 
is juttattak fejenként. 

A negyedik reflektor• 
torony fényénél 

- Egytálétel, tök fejadag? !  ... 
Hol vagyunk már ettől?!  
mondja Fitos kocsimester és 
elnéz arra, ahol a hatalmas, 
új, kor5zerű Keleti-rendezőn 
éppen most szerelik a negye
dik óriási vastorony tetején a 
nagyteljesítményű reflektoro
kat, amelyek éjjel is nappali 
világosságot árasztanak majd 
a rendezőre és könnyebbé. biz
tonságosabbá teszik a dolgo
zók munkáját. 

Tíz evvel ezelőtt . . .  

Azok közül, akik tíz évvel 
�előtt a romok fölött megin
dították az életet. Balogh 
Lászió forgalmi szolgálattevő 
(akkor még gyakornok), FitoS 
Ján,os és Borsi Ján,os kocsi
mesterek, aklrnri kocsirende
zők, élénken emlékeznek 1 945 
január 12-re. Ezen a napon 
k�zdéidött az állomás felBzaba
dilása. Három napon át szói
tak 4 fe(l1fl)erek, 4 negyedi
ken. január 15-én 4 hős szat;
;et katonák tel:jesen megtiszti
tották az állomás és e fútóház 
területét a, fasisztáktól. 

Alig hallgattak el a fegyve
rek, január 19-é1l nuí1' 16 
vasut�M ;elent meg szolgálat
tételre ti 1'0111-0kban heverő 
,íll�máson. Selmeczi József, 
Dögei Ferenc, Somhegyi Ist-
1!án, Balogh László, Borbély 
Dcíniel., Bobán Ede, Böde Jó
zsef, Kasza II. Lajos, Varga 
II. István, Jelinek Tiva�r, 
Fitos János, Tuba Ana-ráS, 
Vasta.g József, Szarka Antal, 

Mihály József és Borsi Jcínos 
voltak a legelsők, ők vitték 
szét a hírt, hogy a pályaudva
ron ismét megindult az élet. 
Január végén már 200 főre 
emelkedett az állomási lét-
szám, 

H6ny esztendő kell 
egy szemliveg 
kiad6s6hoz? 

1953-ban az orvos szemüve
get írt nekem. l!:n szabály _sze· 
rint záradékoltat� a venyt 
és elküldtem az üvegért. De 
h iába vártam. nem érkezett 
meg. mert állítólag a recept el
veszett a vonalpostán. lrattam 
egy másikat, azt is _elküldtem, 
arra sem jött semmi. Az orvos 
fáradságot nem ismerve, felírta 
harmadszor is számomra az 
üveget és l954-ben elme7:1t 
újra az igénylés. Ma .. mar 
1955.öt írunk és szemuveget 
még mindig nem kaptam. 

lrtarn Budapestre közvetlen 
a központba, hogy talán azért 
nem kapom meg, mert a ny��
dijas vasutasokna� ne� Jar 
gyógyászati segedesz_�oz, de 
válasz a levélre nem Jott. 

Kérem a szerkesztőséget. 
nézzen már utána, hogy mi van 
a dolog mögött, miért nem ka
pom me" a szemüveget és 
miért ne� méltatnak még vá
laszra sem? 

Sándor MJbá,ly 
nyugdíjas pályaőr, 

Balotaszállás 

Kezeljék 
lelkiismeretesen 
a ruhaügyeket ! 

hónap végén elkészülhetett az 
első 10 pontból álló munkaver
senyszerzödés-tervezet, amely. 
legelső volt a maga nemében a 
forgalmi szolgálatnál. 

Az év második felében már 
625 vonattal, 28 502 kocsi ér
kezett és 629 vonattal 28 735 
kocsi indult az állomásról. 

Nehéz idők 

... 

Ezekról az időkről. az első 
küzdelmes napokról, tízéves 
felemelkedésünk ragyogó tör
ténetéről való emlékezés je
gyében folyt le szombaton 
este a „N�vember 7.'· kultúr
otthonban a ferencvárosi tömb 
feiszabadulási ünnepsége. űn-

He;, nehéz idők 1>0ltak nepi díszbe öltöztek a falak, 
a,zok, mert hiszen vékony ünneplő ruhát öltöttek a dol
koszton éltün.k - emlékezik gozók és kigyúlt arccal hall
Borsi elvtárs. - De csináltuk gatták Bebrits La;os elvtárs, 
szívesen mert örültünk, csak- közlekedés- és postaügyi mi
hogy vége lett annak a másik niszter beszédét az elmult tíz 
világnak. évről . amely egy.magában is 

A feljegyzések közt erre a dicsőséges történelem. És a iö
„vékony kosztra" is találunk vőröl, amely ugyanúgy állandó 
adatokat. Júliusban 5381 tál emelkedést mutat, ahogyan a 
ételt szolgáltatott ki az állo- tíz év előtti romokból elérkez
mási konyha. Az élelmiszer tünk a modern, két gurító
fejadag 5,10 kg liszt, 14 kg dombos, lüktető, eleven életű 
burgonya, egy darab tojás, ferencvárosi vasúti csomópont-
0,40 kg bab, 0.50 liter olaj. hoz. 
0,20 kg hús, 0,32 kg szalámi Az ünnepség lapunk zárta
volt havonta. Decemberben kor még folyik. És szüntelenül 
már dühöngött az infláció, folyik, zúg. zakatol. hullám
nem sokat javult tehát a zik a vasút élete a ferencváro
helyzet, inká'bb rosszabbodott. si vágánymezőkön. Dofgoznak 
Ebben a hónapban 9943-ra a ferencvárosi vasutasok, azért 
nőtt az egytál ételek száma. dolgoznak. hogv erős vasutat, 
llsztból 1.45 kg, tengeriből 

I 
erős országot, szoci.aTista or-

10.76 , ikg, sütőtökből 10 kg szá.got építsenek, ameivet scha 
volt a fejadag, igaz viszont, többé nem dönthet romokba a 
hogy 32 deka halat. 9 deci háború. 

lyezték át állomásunkra. Ru-
1 

sokkal mindig a fútöházban 
halapjukat küldték jobbra, van. Kazánmosás, féktuskócse· 
küldték balra és a legutolsó ér- re, többféle javítás mind egy 
tesülésünk szerint azok elvesz- csatornán történik. Hét moz
tek és így nem i

_
capnak ruhát. 

' 
donyunk ellenágy-kézikenéses, 

Kérjük az igazgató6ág ru- amit csak csatornán lehet vé
haügyekkel foglalkozó dolgo- gezni. Az összes mozdonyon 
zóit. ne tűrjék, hogy a bürok- naoonta kell fékállítást végre
rácia miatt ne jussanak hoz.- hajtani. Mino.ez hasoncsúszva. 
zá dolgozóink a nekik járó sárban-vízben, a mozdonyok 
r .1hákhoz. alatt történik. 

Garaba IstYán Több csatornára van szűk· 
Szob állomás ség, mert így 25-30 percig. de 

Végrehajt6si útasít6s 
és ami mögötte van 

Hónapok óta ádáz vita fo
lyik a külszolgálatnál a moto
rosvonatainkban futó Dfx pos
ta és darabáru szállító kocsik 
terhelése körül. A helyzet a 
következő: A Dfx kocsi egyik 
fele a postáé. másik a vasúté. 
Mindkét fél annyit rak bele, 
amennyi csak belefér. A való
ságban ez úgy fest, hoin• pos
tai terhelés + öt tonna MÁV
terhelés. A menetlevélben ez
zel szemben csak egy tonnát 
!rnak, mert a végrehajtási uta
sítás csak ennyit engedélyez. 
Ezáltal fűtőházunk több, mint 
200 elegytonnát veszít havonta, 
ami nem közömbös versenyfel
aiánlásainknál és tervünk tel
jesítésénél. Köztudomású az is. 
hogy a motorosvonatok jól ki
használva közlekednek, sok az 
álló utas is, mégis a terhelés 
megállapításánál csak az ülő
helyeket veszik figyelembe. 

Bízunk abban, hogy illetékes 
vezető elvtársak megvizsgálják 
problémánkat és meghozzák az 
igazságos döntést. 

A szentesi fűt6báz 
motorvezetői 

sokszor egy óra hosszat tart. 
míg a mozdony a munkahely
ről a fútőházba kerül, vagy a 
fűtőházból eljut a munkahely
re. Ez egyáltalán nem gazdasá
gos, de a balesetek elkerülése 
miatt is me� kellene szüntetni 
a jelenlegi állapotot. 

Pintér István segédkezelö, 
Sztálin Vasmű fűtőház 

Övjuk dolgozóink 
egészségét 

Pécs állomáson csökkent a 
munka közben előforduló sérü
lések és megbetegedések szá
ma. Ez elsősorban dr. Vende 
János főorvos, állomásunk üze
mi orvosának és Gregovics 
Miklósné ápolónőnek jó mun
káját dicséri . Az elvtársak na
ponta végeznek egész<eé�ü!!Vi 
ellenőrzést. Ha a tolatásnál. 
vagonkirakásoknál. vaizy egyéb 
munkakörben a dolizozók t�ti 
épségét veszélyeztető körül
ményt tapasztalnak. a helyszí
nen azonnal mei.adják a szük
séges uta.�ításokat. Dolgozóink 
szeretettel foizadják ezeket a 
hasznos tanácsokat. 

Nagy segítséitet jelent a 
nemrég megnyílt korszerű 
üzemorvosi rendelő is. Az ott 

Az igeret ezep l!ZO 

Béri Béla elvtárs. még mult 
év október 6-án elpanaszolta 
szerkesztőségünknek lakáisa 
elhanyagolt állapotát és jogo
san kifogás tárgyává tette az 
É:pületfenntartási Főnökség 
e!!Yes dol!!07-Óinak bürokra
tikus, lélektelen munkáját. A 
panaszt megvi2:S!!áltuk. Bara

bás elvtát'S. az Épületfenntar
tási Főnökség vezetője meg
nyu!rtatta szerkesztőségünket 
és Béri elvtársat. hogy a szük
séges munkálatokat el fogják 
végezni. Az ígéret szép szó, ha 
megtartják úgy jó - tartja a 
közmondás, de úgy látszik, ezt 
Barabás elvtárs nem ismeri. 
[gaz. hogy határidőre megígér-

te a t,esté;t, a kályhaátrakást l h.z élüzem szintet az 1954. év 
és egyéb- munk41<: e:végzését, utdsó napjáig tartottuk és a 
csak nem gondoskodott azok jövőben is tartani akarjuk. 
végrehajtásáról. Az !gaz.ság Munkánkat a külsml;gálat 
kedvéért azt is meg kell imi, e"\'es munkahelyein azzal aka
hogy az asztalosmunkát elvé- dályozzák, hogy termelési ér
geztette, de sok kö�zönet nem teltezletelket munkaidő alatt 
volt benne. A munkálatok tartják. A ,,Szocialista Vas
közben két ablakot kitörtek útért" december 27-1 számában 
és így a lakás még huzato- ezzel kapcsolatban kritika je
sabb, mint az ablakrámák előtt lent meg. A bírálat az egész 
volt. Közel két hónapja vár- szakszolgálat 264 dolgozóját 
n�k már Béri elvtársék a be- érintette. Ez nem helyes, 
igért üvegezésre. Mit szól eh- mert csak egye,s külszol-
hez Barabás elvtárs? gálati J!;Óeok részére tartották 

Termelési értekezlet munkaidő alatt az ért�kezlete
ket. Ezt a műhely. 1Hetve a 

A pécsi igazgatóság eredmé
nyeihez jelen tösen hozzájárul 
a távközlő és biztosítóberende
zési szakszolgálat jó munkája. 

szerelócsoport 71 dolgozója is 
elítélL 

Vámos �tyű 
párttitkár 

S P O RT 
, , Itt az alkalom, 

hogy törlesszek adósságomböl" 
Ahogyan a J ó  bornal: nem kel! pásra. A keretben helyet kapott cégér, úgy a sztnvo1H1las sport- a Lokomotiv színekben versenyző esemény sem szorul különösebb Sze,nes István is. hírverésre. Egy-egy Európa-bnJ- Szenes lstv,in, a MüJégpáJya nolrnág mindenesetre azok köze népszerű Pistikéje korban ugyan a rendezvények kö?é tartozik, még nem tartozik a Celnűtt ,-ermelyek sportban jó bornak szá- senyzök ki>zé - hiszen at;g ti· mllanak. Ezt blzonyltJa. hogy zenötszöt• l<aohatott születésnaoi alig pár napja Jelent meg az ut- tortát - tudásban azonban megcák hirdetőoszlopain a Budapes- lehetös nagynalc számít. �nnek ten sorrakerüllí 1955. évi müJror- köszönheti azt is. hogy már csolyiizó és jégtánc Európa-baj- moszkvai. berlini, prágai, bécsi és nokság plakátja, de márJs ostrom varsöi emlékekkel dicseke,lhot. alá került a varosllgetl Müjég- De Szenes Pisti szerény ember, pálya pénztára. Ezren és ezren al<it nem széd!t meg a korai siR..karnak szcmtanul tenni a r;tka 

I

ker. hanem arra ösztönöz, hogy sporicsemegének. állandóan fokozza tudását, mely-

- J,;letem eddigi tegnagyobll 
verseuy�nt eredtnényemmel olyan emléket szeretnék szei-eznl. melyre öröl; é1cterrtben sz.ívesen gondolok majd vlssza. 

Akik Szenes István el6bbi mondala után arra gondc,Jnak. hogy a fiatal sportember Európa legjobbjának gondolja magát. a201< tévednek. Szenes lstvan tisztában van jelenlegi tud�'i.sávaI. 

A hatalmas érdeklcldés érthető lyel hazáj:inak �s egyesület�n"k Is. hiszen földrészünk legjobb űJabb és újabb elismerést szerrlukorcsolyázól küzdenek majd a rezhet. 
baJnoki dmekért. 

1 
Erre készül most is a kiváló 

- Jobbára Ismerem kül!élldt 
ellen!eleimet. Legtöbbel már volt 
alkalmam összemérni tudásomat, 
Akikkel pedig még nem találk0Z; 
tam Ycrscny közben, azokat tártam - és igen alaposan meg is 
t.iqyeltem - a ríport. és oktató
rilmeken 'fudom, hogy két-há
rom, esetleg még töbl> ,·erseny...:ö
társam ic;; je.Je.nteg nagyobb fl.J• 
dással rendelkPzlk. mint én. De 
tudom azt is, hogy ebbon az é-\ ben is haln.dtam elüre valamit. Ez 
az utóbiJI és a haY.al pálya. vata,-
1ntnt ;:1� éI'tem szurkoló nagy.
számű közönség segflsége ren1élhetőleg elég lesz ahhoz, hogy az 
Európa-ba\nokeágon tudásom !eg, 
Javát nyu.tthas�am. ügy érzem, 
talán mint harmadik he1,..·eze1t, 
!elkerülhetek a gyüzelmi dobo. 

Hosszú hetek óta lankadatlan Lokomotlv versenyző. Naponta szorgalommal készül a magyar ké-:szcri kemény edzésen vPsz vrílogatott kerr-t a nagy fü:szecsa- l'észt. mert mint ahogy n1ondja: 

- Az úttörő vasutasok ének• 
és zenekara j�nuár 5-én naizysi
'·erü hangversen:,t adott a Li:Ja• 
iüreden üdülő do'gozuknak. Ja
nuár 6-�n a mi-skolci usulas 
kultúrotthonban. délután a gyer
mekeknek és este a felnőtteknek 
mutatták be tudásukat. A hanga 
,·erseny elölt Elekes elvtárs. az 
Ultörő· \'asút üzemfönöke ismer
tette a kis vasutasok életét. mun
káját. 

- ISMERETTERJESZTö ELO
AD.4SSOROZAT indult Jfajmús
kér állomáson . .,Az atomkorszak 
kezde:én" c'mü elsö előadás. 
amelyet Nyerges intéző és df. 
Burján elvtársa� /arlol/ak, n.ag!l 
érdek!ódést kellett. Az e/őadáso11 
számos családtag is megjelent. 

- �endszeresen dézsmálta a 
vasúti szállítmányokat I-Iobn 
Ferenc mozdonyfütö, demecseri 
lakos. A vasúti rendőrség eljá
rást indított ellene. 

- A SZO.\fBA THELl'l ADY 
ENDRE lí.ULTVROTTHON szín
játszó csooortia l(eszrhe.'pen. 
Tapolcán, Ajkáii és Veszprém
be11 is, bemrtfalia az ,.Orfeus"-l. 

- A rakodási idö lerövidíté
séért eredményesen harcolnak 
Pesterzsébe'-felső ál lomás dolgo
zói. Az ál lomás 40 vállalatot szolgál ki. A rakodási idöt októ
berben I 1 7. no,·emberben 102 és 
december 1 -20-ig J 10 százalékra teljesítették. 

- FELSZA B4DULASUNK 10. 
eJIFORDUlóJA alkalmából a 
K.PM Vasúti főosztálya músoros 
estet rendne/t. Az ünnepi be
szédet lengyel József ehitús. a föosztá!y párl-t•égrehajtóbizott
sáf!ának első titkára tartotta 

l(épzömüvészetl kiállítás 
nyilt január 1 1 -én az Eszaki Jár
műjavító üV kultúrolthonában. 
A kiállításon az üzem hat dolgo
zói ának alkotásai szerepelnek. 

LA KAS CSERE 

- TARSADALMJ TULAJDON 
g

�
a.

küszöbón álló Európa-baJ· S1:.RELMERE folytatólagosan noksá.<( nwlle!t legszlvesebbeN 
e!kör·e,ett lopos miatt 6/jártis ín- sportköré1•61 beszél a magya,· 
dult Latka l.>tr.Jltn á!lomá;r..ieze:ö �!;\11l;.; ;��te�J:,;. :;y;���;k��d� K..ot•ács János és Pintér Lajo.s ,·esebb emléke „ a Lokomotiv 
vtil/úkeze!ók, Geruán Pát ter- SE-hez füzi. 
mén!lforgalmi vállalati pénz[áros, vái;;g!t�lf.;T �\1:s;,<;:'..'.,ibtinJ:;ftr;,r. répáspuszfai /akoso� és Illés Pál Akiver csak taWlkoztnm, a leg, 
magyaratádi lakos e!le11. mert �l

t
ö:;?Jf�1

b ��;'/���z:'r:bzöl�:�t 
az állomásra beérkező küldemé- tanácson kívill mlnden!éle figyelményeket állandóan dézsmálták. meztetéP, mely Ilyenkor egy 15 
EzenJúvül Gerván és Illés az áf- éves riúnAk jár. utazás előtti na, 
faluk feladott lermimyböL több kg�pi�n'!��

tt
�. ",,;o';��w::���11

8
1! mázsával megvesz/eget/e a va- kapok ú.iRbb erkölcsi útrav•lót. 

srda,okat, hogy a feurdoft fuvar- De a beszélgetés ugyancsak ke-
okmá.nyokra hamis merlegelési �:�g!ü�e���d;ká"1:�);�\t; t1ö";;,t 
adatokat vezessenek rá. kezólcet mondták: N�zd r1am. arrrt - A „Munka f:rdemércm" ki- �f�h';:;�'b 1!����;1

t el���:mt· e1"tíí'. tüntetést adományozta a t{ép- tem mór Jónéhányan. 1':n azért kőz ársaság Elnöki Tanácsa szeretnék beszélni veled, hogy 
Tolna megye felszabadulásának ú:ravalóul átnyuJt�am neked az egyesület a\ándékát. egv ú.1 rel-10. hfordulója alkalmából, kivá- szerelést. Biztosan hasznát fogod ló munkája elismeréséül Péc�i venni. Vlsell<edj úgy. ahogy az 
Mihály nyugdíjas vasúti !elvi- :férJ"e�'Y;[v:i0{�!�!é���.z a,.,1,1!;� gyázónak. tudásodból telik. - Bizony nem. SZABASZATI TANFO- ezt vártam. es ott azonnal meg-
LYAM fn_dulj � s�o1noki pálya- �og:i��k��i�f"�!� ��f,;í,:� e!i fennlarfasr fonokseg IX. szaka-

1 
egyhamar. Azóta is eszemben van szán az MNDSZ szert•e.;ésében. az a pár perces beszélgetés é� 

a hrísz részveuö között több va- most úsnr �rzem, Itt az alkalo!''
su!as csa!tid.'ag is uan. �Z:Xm1i\':!:''t . torlesszek „ados-

A jól harbantartott g-.;p 
lui segitőtárs„nh 

Hálásak vagyunk. hogy ve
zetőink különösen most, tél 
idején arra törekszenek, h".?Y 
biztosítsák elsősorban a kül
szolgálati dolgozók ruhaellátá
sát. Ez a törekvésük nem hi�
bavaló. mert a tavalyihoz v1: 
52onyftva javult a helyz�t . . :."'fl 
tudjuk jól, és meg !s ertiüJ:-. 
hogy még sok nehézség 1s 
akad ezen a téren, de nem le
het belenyugodni abba, hogy 

Több mozdonyvizsg6ló 
csatorn6f 

részesült gondos, alapos vizs- l\Tez6keresztes felvételi épíl· gálat és gyógykezelés eredmé- letében lévc'l kétszobás lakáso-
nyeképpen megnyugodva tá- :;'e�\k�,�;;��\

ném
ha���fg,'.';_1

1
• 'c;�g 

dolgozóink mások hanyag, fe- Se szeri. se száma azoknak 
lületes munkája miatt ne� az értekezletekne�, a�ol el· 
jutnak hozzá az őket megilleto elmondott':1k 

_
problemámkat _a 

ruhákhoz. • , 
1 

mozdonyv1zsgaló csat�:"".�rol. 
Vörfü1 György és Molna.r A Sztálin Vasműnek korulbe· 

György elvtársakat a váci pá- !ül 22 mozdonr ál_l rend�lkt;zé
!yafenntartási• főnökségtől he- sére. Egy-ketto kisebb Jav,tá-

voznak azok. akik bizony sok- Kiszely Rezsc'l Mezőn)-árád ·álloszor félve. szorongó érzéssel más. 
mentek a rendelő felé vezető - Elcserélném mez6túrl két-úton. szobás, összkomfort0s. Jószág· 

K_<!5zönjük egés:zségü� dol-
, 

;'::,;1�
so�ebr':c��ti)�

k
!��

a
�ze:i!: gozomk áldozatos n:11;-nkaJát. slért. Clm: Dávid Gergely m. Ui-Le1ti Ferenc tiszt, Debi-ecen. \'örösmarthy Pécs u lca 1 1 .  

Pál Károly mo2donyvtt.etó 3'76-os momonyának kenókészülékél 
javítja tolatás szünetben, Buda-Császárfürdön. Tudja, hogy a 

jól .k.a.rbantariott gép legjobb segítőtársa. 
, ! {Kovács Géza fm.) 

T VASt!TeRT A v„ofl •11oet1At, & 1 Vasutasok Stak!1.erteut!ne� helllapfa. - Me�el„ntl< mlndffl uombafon. Sterkesrlf • nor m,tllblzottsá�. l111tula/don09: • l';�tlek!dé.&- é• Po,taDgyl J\.linl••tirtu,w !ZOCIA LIS • 
1 • V sutasok Suksterveuto. Sterk...,tA�g: Buda pe•t. VI„ Szlólln-,lf l!S "· - Telefon: 228- �5. 4·18-317. 428-:!32. 01em! telefon: 16--76. 39-49, Kladóhivalal; VII„ Rái<óczl-út 54. - 18.000 példfoJ. 1. VHuU Fooszlil YI •• • • lizllu• Lapnyomda, lludapesl. Vili" Rökl< Szllá1d•11, 1, felelős nyomdavezetö: Kulc,,;ár Mihály. 
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XLVHI. tVFOLYAM; 4. SZ. ÁRA 4'J FILLÉR 

Műszaki értelmiségünk a téli feladatok 

és a felszabadulási verseny harcaiban 
A mikor Bere;:nai 0Jzkár U gyancsak hatalmas fel-

tervező gépéf;zmérnök, a adatokat old meg a jár-
felépítményi mérőkocsi Euró- mújavítók műszaki értelmisé
pa-hírű megszerkesztője át- ge. Jó irányító és szervező 
vette a Kossuth-0íjat, megha- munkája eredménye, hogy a 
totlan így szólt: - Rágondolni hazánk felszabadításának 10. 
is maróan keseTÚ érzés, hot111 évfordulójára kezdeményezett 
mennyi ötlet, mennyi !elemé- felszabadulási versenyhez már 
-n11esség hamvalit el azokban a �amennyi járműjavító csat
mé-rnöktársaímban, akik a lakozott jobbnál-jobb vállalá
múltban diplomával 4 zsebük- sokkal. A felajánlások becsü
ben hetvett lapátoltak, 1'agy ;e- letes teljf'sítése azonban nem
guet lyukasztottak. De sorban csak a vállalók erőfeszítésein 
leírhatnánk a többi Kossuth- múlik, hanem a műszaki értel
díjas, kitüntetett műszaki miség áldozatos munkáján is. 
dolgozó r,yilatkozatát, akik Csakis az ő támogatásukkal 
szinte egyértelműen hangoz- lehet megvalósítani olyan 
tatják: pártunk és kormá- célkitűzéseket, mint például 
nyunk gondoskodása emelte az első negyedévi terv túltel
idáig a dolgozó embert, az al- jesítése, a minőségi munka és 
kotó mérnököt, hogy örömnek a takarékosság jegyében. Fel
érzik élethivatásuk gyakorlá- emelő szerepük, hogy a fel
sát. szabadulási versenyben állja-

A nép szeretetétől övezett nak a nemes versengés élére 
műszaki értelmiség nem is és azt kiváló képességeikkel, 
hálátlan e megbecsülésért: szakértelmükkel segítsék. 
eredményesen segíti a vasút Feladatuk megszervezni a 
11zállitási tervének teljesítését, folyamatos munkát, megte
utat mutat a nehézségek le- remteni a helyes együttmúkö
győzésében. Bizony sok múlik dést a kinti vállalatokkal, a 
azon. hogy jó orvosként ott társszolgálati ágakkal, és a 
tartják-e kezüket az üzem ütő- vállalaton belül. Mozdítsák 
erén. elő a takarék0$ságot, az ön-

Nem mindegy, miként dol- költségcsökkentést. Szüntes-
goznak például a vontatási sék meg a felületes anyag
mérnökök, A mozdonyok jó igényléseket. Ellenőrizzék az 
műszaki állapotának fenntar- energia helyes felhasználását, 
tásában elengedhetetlen a se- fiteyeliék a 1E>ljesftménvténye
gítségük. A javítási és fenn- zők alakulását, keressék a hi
tartási tervek elkészítése és ba okát, s szüntessék meg azt. 
betartása, a technológiai íe- Fordítsanak még több gondot 
gyelem, a szükséges anyagok a versenyben a berendezések 
biztositása. a szén helyes tá- állapotára. Irányítsák a válla
rolása, a szénszerelők karban- lásokat a legfontosabb teen
tartása, a megfelelő munkás- dőkre. 
létszám előteremtése mind- Műszaki értelmiségünk napi 
mind az ő vállaikra nehezül. munkáját a munka minőségi 
Feladatuk kutatni a lehetősé- megjavítására való törekvés
geket : hogyan lehet jobb nek kell jellemezni. Minden 
mozdonykihasználást elérni. minőségileg javított mozdony 
Olyan mozdonyfordulókat kell és kocsi üzemben eltöltött 
kidolgozniok, amelyekkel kielé- ideje megnő, ami közvetve a 
gíthetik a forgalom igényeit. kocsi- és mozdonypark növelé
A mozdonyállagot úgy állo- sét jelenti. Nagy vigyázattal 
másítják az egyes fütőházak- kell az időarányos munka 
hoz. hogy a fűtőház eleget adagolására, a munkafelvéte
tudjon tenni a feladatoknak. lek teljes és részletes elkészí
Az ő gondjuk a fordítókoron- tésére törekedni. Követeljék 
gok, a vfaállomások és szén- meg a műszaki vezetők a tech
szerelő berendezések állapotá- nológiai fegyelem betartását, 
nak vizsgálata, azok üzemben- mert egyes műveletek kiha
tartása. Segítséget kell, hogy gyásával súlyos károkat okoz
nyújtsanak az újítások kivi- hatnak. Hajtsák és hajtassák 
telezéséhez. Most fokozottan végre a műszaki intézkedési 
rajtuk van a vasutasok te- terveket, karolják fel a dolgo
kintete: sikerül-e a pakura- és zók javaslatait, fejlesszék a 
olajtüzelésre átalakított moz- kezdeményező készséget, te
donyok tüzelési technikáját gyenek javaslatokat új tech
továbbfejleszteni, s ezzel szén- , nológiai eljárásokra. Tanítsák 
helyzetünkön javítani. és neveljék minőségi munka 
,. 

�ÉLEN A BALESETMENTES 

SZOLGÁLATTÉTELÉRT 

Cserép Lajos, Eternltqyár állom.Is valtó6re nagy qonddal és körül
tekintéssel véqzl munkáját a szinte óránkint változó szeszélyes 
ic!öjár:lsban, mert tudja, hogy télen csak fokozott vlgyhattal biz• 

tosíthatJa a balesetmentes szolqálattétett 
(Ferkls Emil felv.) 

elvégzésére a dolgozókat. 
ű gyeljenek az illesztések és 
tömítések szakszerű elkészíté
sére. Kísérjék figyelemmel a 
leszerelési és bontási munkák 
menetét. 

Követeljék meg a műveze
tóktől a részletes, utalvány
szerinti számonkérést, növel
jék a művezetők felelősségét. 
A műszaki értelmiség a terv
teljesítés, a minőség javítása, 
a termelékenység növelése és 
az önköltség csökkentése ér
dekében a részlegek tevékeny
ségét munkanemenként kísér
je figyelemmel. Az előforduló 
hibákat operatív műszaki és 
szervezési intézkedésekkel há
rítsák el. 
A minőséget ellenőrző dol-

gozóknak adjanak taná
csot az ellenőrzés szakszerű 
megtartására. Számolják fel a 
vállalaton belül csak az egyes 
részlegek szempontjait figye
lembevevő szűklátókörűséget, 
az ebből adódó időpazarló vi
tákat. 

Valósítsák meg a felszaba
dulási verseny sikere érdeké
ben a vállalások tíznaponkén
ti értékelését. Támogassák a 
dolgozókat a vállalások megté
telében és teljesítésében, se
gítsék elő az élenjáró munka
módszerek kidolgo7,ását és 
elterjesztését, emeljék a nor
májukat nem teljesítő dolgo
zók szakmai felkészültségét. 

A pályafenntartási munkák 
különleges technológiát kíván
nak. Ezt a műszaki értelmi
ségnek kell kidolgoznia. emel
lett elő kell teremteniök a 
megfelelő gépeket, berende
zéseket, anyagokat. Már most 
számolniok kell a tavaszi 
munkálatokkal, előre kell néz
niök: a tavaszi pályafenntar
tási munkák szerszámait meg 
kell javítani és előkészíteni. 

A kedvezőtlen időjárás, a 
havazás, a hófuvás jól meg
szervezett munkát kíván. 
Gondoskodni kell üzemképes 
hóeltakarító eszközökről, hó
ekékról, a dolgozók ob.--tatásá
ról. 

Fontos őrhelyen áll a vasút 
tervosztályainak műszaki ér
telmisége is. Nyilvánvaló, 
hogy a vasút fejlesztése, a 
szállítás akadálymentes lebo
nyolitása nem maradhat el a 
népgazdaság más ágainak fej
lesztésétől anélkül, hogy visz
sza ne vetné fejlődésében az 
egész népgazdaságot. Itt aztán 
igazán elengedhetetlen a párt 
politikájának kitűnő ismerete, 
gazdaságpolitikájának, célki
tűzéseinek a vasút terveibe 
való bedolgozása, hiszen en
nek a politikának a vasút 
terveiben élesen vissza kell 
tükröződnie. 
M űszaki értelmiségünk jel-

lemzője: a nagyfokú 
munkabírás és a vasút szere
tete segít áthidalni a nehézsé
geket. Most, a felszabadulási 
verseny harcaiban még egy 
nagyszerű érzés serkenti őket: 
a szocialista haza szeretete. 
Ez a szeretet erőt, lendületet, 
erélyt és megértést nyújt szá
mukra. 

Műszaki értelmiségünk leg
fontosabb tennivalóiról szól
tunk, ám szinte határialan az 
a terület, amelyen kifejthetik 
nagyszerű képességeiket. Tíz 
esztendő alatt végzett kiváló 
munkájuk bizonyítja: lelkese
désük. harcuk nem szalma
láng, hanem lobogó fáklya, a 
pártmutatta úton nagyszerű 
hőstettek egész sora bizonyít
ja eredményes munkásságu
kat, 

1955 JANUAR 24. 

Versenyben a felszabadulási serlegért 
u 
Ujabb tömeges csatlakozások a le/szabadulási versenyhez 

A Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsa és a Szak
szervezetek Országos Tanácsá
nak elnöksége a felszabadul:í · 
si versenyben győztes üzemek 
részére „Felszabadulási Serle
get" tűzött ki jutalO!ll'-'tént. A 
felszabadulási serlegeket az 
élüzem-feltételek teljesítésé. 
ben legjobb eredményeket el· 
érő üzemek nyerik el és egy
idejűleg az élüzem kitüntetés. 
se! járó pénzjutalom kétszere
sében részesülnek. A minisz· 
tertanács és a SZOT ezenkívül 
valamennyi, 
eredményesen 
met elismerő 
teti ki. 

a versenyben 
részvevő üze

oklevé!Jel tün-

A minisZltertanáa; és a 
SZOT határozata újabb len
dületet adott a versenynek, 
amely a vasút szolgálati he· 
lyein is állandóan fokozódik. 
Ezen a héten az alábbi csat
lakozásokról érkeztek jelenté. 
sek szerkesztőségünlk.be: 

ját Ajka állomás dolgozói az 
olyan szolgálati helyeken, ahol 
a versenytényező minél több 
irányvonat és túlsúlyos vonat 
továbbítása. Az egyéni és bri
gádvállalásokra építve, a dol
gozók felajánlották, hogy első 
negyedévi tervüket határidő 
e!ótt öt nappal, 2 százalékos 
túU.eljesitéssel befejezik. Vál
la'.ták, hogy az első negyed· 
évben 15 OOO tonna túlsúlyt to
vábbítanak. 

(H nappal a. hMá.ridó előtt 
fejezi be negyedévi tervét a 
Villam-0.� Felsővezeték Epités
vezetóség. Az üzem önköltsé
gét az elmult negyedévhez ké· 
pest az adminisztráció átszer
vezésével, a munka jó meg
szervezé;ével, a selejt kikü
szöbölésével egy százalékkal 
a;ökkentik. A termelékenysé· 
get gazdaságos szervezéssel, a 
munkaidő teljes kihasználásá
val, az állásidő, a pótmunkák 
és túlórák a;ök:kentésével, a 

A'll élüum cím elnyeré- munkafegyelem megszilárdítá. 
se érdekében sával két száza!�kal emelik. 

tették meg vállalásukat Bu� A vállalások nagy lépéssel 
pest-Józsefvá.ros dolgozói. A viszik előre a GödölUí-hatvani 
kocsitartózkodási egységidót vonal villamosítását. 
106, a koosimozgatási egység- A budakeszi tüdÓ67.a11.MÓ-
időt 108 százalékra vállalták, rium 
az _átlagos d�ra�t��elést építésének meggyorsítása ér. pedig 460 ton�ar� telJes1t1k. � dekében a Budapesti MagasIl;enetrendszermti vonatind1. építési Főnökség dolgozói több tasban 105 5:rh.a.lékot _é:;i� értékes vállalást tettek. Az el, ha I_I _gé��t , � futohaz energiaépület földszinti födé· pontos idore kiálli'.Ja.

_ 
\ 

mét február 28-ra, felsófödé-
Versenyre hiviá.k mét április 4-re elkészítik. A 

az ország valamennyi for-gal- kórház.épület baloldali szár· 
mi szolgálattevójét és brigád· nyának belső vakolásával feb-

ruár 28-ig elkészülnek. Szere
pel még vállalásaik között az 
Apaffy utcai irodaház, a fe
rencvárasi kocsijavítóműhely 
és t,öbb más fontos építkezés 
meggyorsítása. 

A vá«ányszabályo'llás ön.. 
költségét 

két százalékkal csökkentik a 
k.isujszállá&i pályafennt&:tási 
főnökség dolgozói. Vállalásuk 
48 OOO forint mejtakarítlást je· 
lent. Beveze.tik a futószalag
szerű vágányszabályozási mun
kát, ahol arra lehetőség van. 

A tehervonatok átlagos 
terhelésének 

104 százalékos teljesítésével, a 
fajlagos kocsimozgatási egy
ségidő 105 százalékra való 
emelésével. 150 OOO tonna túl· 
súly továbbításáva� és több 
más értékes vállalás6al indul
nak versenyre a dombóvári 
cromópont dolgozói. 

Május elsejére 
befejezik félévi tervüket a 
Debreceni Rakodási Főnökség 
dolgozói. Vállalták továbbá, 
hogy az élüremszintet túltel
jesítik, ezzel a foglalkoztatási 
fokot 82-ról 83 százalékra, a 
hasznos teljesítési százalékot 
ll0·ról 112 százalékra emelik, 

Bejelentették még a;atlako
zásukat: Bánréve állomás, Sá
rospatak állomás, a Keleti 
Műszaki Kocsiszolgá1at, Sár• 
bogárd állomás, B5lrasi;agyar· 
mat állomás, a Budapesti Va
sutépít.ési Főnökség Kőbányai 
i:pítésvezetóségének dolgozói 
és számos más szolgálati hely1 

A ferencvárosi vasutasok minden nap teljesítik tervüket• 
A felszabadulási versenyben 

a ferencvárosi csomópont dol
gozói leküzdve a tél nehézsé
geit, minden nap teljesítik ter
vüket. 

A fűtőház mozdonyvezetői, 
túlterhelés�s vonatok továbbí
tásával, a felszabadulási mű
szakban 72 tonna szenet taka
rítottak meg. Ezt a sikert a 
gyengeminőségű szén jó ki
használásával, szakszerű fű-

A ferencvárosi rendező- ket. Ezzel a tettükkel naponta 
pályaudvar dolgozói is kitünő két vonat indítási költségét 
eredményeket értek el a fel- takarították meg. Jelentős 
szabadulási munkaversenyben megtakarítást értek el a túl
és tervüket túlteljesítve, min- súlyos vonatok indításával is. 
den nap több szerelvényt ín- Az elmúlt 20 nap alatt csak
dítanak az ország különböző nem 2000 tonnával több árut 
részeibe. Az év első két dekád-

, 
szállítottak naponta elóirány

jában a kocsik ;obb kihasz- zatuknál, mellyel megtakarí
nálásáva! 106 százalékra telje- tották napi két szerelvény in• 
sítették vonatterhelési tervü- dítását. 

Verseny a Barátság-hídon át 
téssel, a mozdonyok kiváló 
karbantartásával érték el. Lel
kes munkájuk eredménye, 
hogy az év első húsz napjá- Komárom �s a Duna másik menetren.dszerinti közlekedés
ban mozdonyaikkal több mint partján lévő csehszlovák Ko- r·e, a két ország közötti for-
45.000 tonna túlsúlyt további- márno a;aknem egyidőben sza- galom lebonyolítását végző 
tottak és ezzel megtakarítot- badul,t fel. ;Komárom m�rc1us mozdon11ok gazdaságos kihasz
ták 45 vonat indítási költsé- 28-án, Komarno pedig marcius nálására, a két állomás vasuta-
gét 31-én ünnepli az évfordulót. sai közötti sport és kultúrkap-. A két város vasutasai felsza- csolatok megteremtésére vonat-

A napokban például Barka badulási párosversenyre kel- koznak. 
I�tv_án �ozdonY_Vezető és bri- tek egymással. A versenypon- A verseny a komárnói dolgo
gadia tobb mint 400 tonna tokat komplexbrigád-szerző- zók kezdeményezésére 'ndult 
többletsúlyt szállított Hatvan dés be foglalták. A nemrég fel-

, 
meg. A komáromiak örömmel 

felé és az előirányzott szén- avatott Barátság-hídon igen fogadták el a kihívást és ván
mennyiségból 3 tonnát megta- élénk a forgalom a két állomás dorzászlót ajánlottak fel a győz-
karított. között. A versenyvállalások a tesnek. 

Így kell versenyezni! 
Békéscsaba csomópont do]- vissza.helyezzék menetrendjé-

, 
bi is azonnal hozzáfogott a 

gozóinak lelkes vállalásaival b�, sőt _ha l�h�tséges, k?"7ábban megbeszélt teendők elvégzésé
az elsők között csatlakozott a l.éptessek ki igazgatósaguk te- hez és úgy helyezkedett hogy 
Rá.kosi Mátyás Művek dolgo· :ületéról. , :'1aróth vo�atvezető a mozdonyvezető a tolatási jel
zóinak felhívásához. Hogy a mdulás e.ott távbeszelőn fel- zése.ket jól láthassa. A moz
csabai dolgozók milyen komo- �ette :iz _összeköttetést a �?nal d'.:myvezetö már az első jel
lyan veszik vá'lalásaikat, mu- allomasa.mak szolgálattev01vel. zesre indult, gyornan és biz
tatja a következő példa : Megbeszélte velük, hogy a fel. tosan mozgott. A mozdony ke-

A január 12-13-á,n közleke· veendő kocsikat mi.ként készít- zelését az ellenvonatra törté -
dett 659. sz. gyorstehervonat sék elő� E:nnek „ eredm�ny_eké!;t várakozás alatt végezt.ék :� 
14 perc késéssel indult Békés- az előzo allomason mmd1g tá- Bereczki Gyula menetirányító csabáról. Maróth Pál vonat- Jéko2:_tatta e'.ső fékezőjét, hogy is lelkesen segítette a vonatvezető. Kiss Imre, Baji II. Gá· to)atás.kor hol akassza Je a ko- személyzet jó munká " 't h 1 bor, Nagy László · fékezők, cs1kat, hova sorozzák be a fel- tolatás n 

J_a • a .. 0 
Nagy József kezelő, Kocsis veendőket. A szolgálattevők a . . em volt, lllindenutt 
Ferenc mozdonyvezető. Varga megbeszélés értelmében készf- biztosttotta az áthaladást. A 
István és Bánki H. Antal fű-

1 
tették elő a kocsikat. a vona- kollektív munka eredmánye. 

tók már induláskor megbe- tot az előre készített tolatási ként a lcésett vonat az igaz. 
szélt.ék: minden lehetőt elkö- jegyzékkel várták, az első fé- oatóság területéről 29 perccel 
vetnek, hogu a késett vonatot kező azonnal akasztott, a töb- korábban lépett 1-;i. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A vasalas párllagok -

SZOCIALISTA VASflffllT 

kommunista vasutasok 
- A p6rtlegyelmi munka néh6ny lanuls6g_a -

Az elmult esztendő azt iga- azoknak magatartását, akik 
I 

ten kell kiszabni a pártbün
zolja, hogy vasutas pártszerve- nem, vagy csak felületesen tetést. 

l95S Januir M. 

·e1REK 
SZOV .JETIJNIÓ 

Technikai - propagandavonal 

Akmollnszkból jelentik a szov- 1 go.zóinak Az elöacrá� na,in"Oll 
· · · •-ak népszerűek, sd,at seg1tenek iiz Jel vasutasok nap1 lapJau • a , . ---•· - -"·-··ek elter·eszté-

zeteinkben erősödik a pártfe- hajtják végre a határozatolc,,t, At. új tagkönyvek könnyel
gyelem, __ növekszik a �ommu- párttagokhoz nE.cm illően visel- , mű kiadásának ellenkezóje tör
ntsta kotelességtudás, Javul a kednek, elfojtF.k a bírálawt, tént a szolnoki fútőházban, 
politikai nevelómunka. Pórt- elmulasztják az ellenőrzést, a ahol 3 év alatt nem rendezték 
szervezeteink és párttagjaink

] 
nép vagyonávtJ gondatlar.ul, 20 eltűnt tagkönyv ügyét, ho

ma már szigorúbban bírálják könnyelműe, oánnak. !ott már erre felhívták a fi

séért, a Szervezeti Szabályzat 
következetes alkalmazásáért, 
a párt és kormány határoza
tának maradéktalan teljesíté
séért. Fel kell lépniök továbbra 
is a pazarlás és minden ha
sonló megnyilvánulás ellen, 
tovább kell fejleszteniölt min
den párttag felelősségérzetét a 
szocialista tulajdon védelmé
ben, a takarékossági mozga
lomban. 

" ,. u· . ű t h UJ mw ... amo=i j 

„Gudok -n,a"': J, nepszer , ec - sében. A Jléldán febbuzdultva. a 
ruka.i-propa,g-anda-vonat járja a körzetek műsz.a:kli vezetői e'ba
Swv;etunjó vasúti körzeteit. Kü- tálroztáik, hoi.y saját terüietíi'kön 
!ón elöadfust tarlmak a voria!ban is rendszeresítik a tiechmkai• 
valamennyi f�la!kozá&i á.g- dol- propaJ;randa vonatokal gyelmüket. 

Harcoljunk a szocialista tulajdon elherd616i ellen 

A szocialista tulajdon elle- hamis kármegállapltás miatt 
ni vétségekért vonta például felelősségre vonták, fElháboro
felelősségre a politikai fóosz- dottan méltatlankodott, hogy 
tály mellett működó pártbi- őt „zaklat;a" a párt, holott 
zottság a TBKE és a KTTH szakvonalon már megkapta a 
néhány vezetójét és dolgozóját, büntetését. Ugy vélte, hogy a 
akik rendszeres visszaéléseket párttagság és a gazdasági mun
követtek el, el.mulasztották az ka egymástól teljesen függet
ellenőrzést s népgazdaságunk- len. 

A felelőtlenség iskolapéldája 
a szombathelyi igazgatóság te
rületén előfordult eset is. Kiss 
Ernó elvesztette tagkönyvét. 
Az alapszervezet fegyelmit nem 
folytatott ellene, sőt annyira 
nem törődött az üggyel, hogy 
Kiss Ernőnek még rá egy év
re tagsági könyv nélkül is ki
adta a párttagsági bélyeg.et.  

nak mintegy 100.000 forint kárt A legtöbb fegyelmi ügyben 
okoztak.. nemcsak az érintett párttagok 

Nagy Zoltán, a budapesti hanyagsága, felelőtlensége vagy 
TBKE óraközpont vezetője a bűnös hibája mutatkozik, ha
háborúból visszamaradt hir- nem többnyire kiderül az il
adástechnikaí anyagokat leltá- letékes pártszervezet vezetősé
ron kívül tárolta és nyolc éven gének mulasztása is. Vegyük 
keresztül folyamatosan elado- példának azokat a kizáráso
gatta. Ebből 12.000 forint ille- kat, amelyekre a ;Központi Ve
téktelen jövedelemhez jutott. zetőség 1953. január 21-i hatá
Nagy beosztottjának, Szakál rozatának végrehajtásakor ke
Józsefnek adta át az anyagot, rült sor. Ekkor igen sok tag
jelfogókat, darabonkint 10 fo- jelöltről kiderült, hogy ér
rintért, az pedig 20 forintért demtelen a párttagságra, mert 
adta tovább a posta beszerző- nem tanult, nem képezte ma
jének, aki már 50 és 100 fo- gát, elhanyagolta a pártmun
rintért értékesítette. Mégis, kát, közömbös magatartást ta
amikor bíróság elé került az nusított a párt, az ország ügye 
ügy, a szakemberek csak 2 iránt. 
forint 70 fillérre becsülték a Nyilvánvaló, hogy az a párt
jelfogók darabonkinti értékét. szervezet, ahol tagjelöltek 
Arról nem Is beszélve, hogy egész sorát kellett kizárni, 
hamisan adták meg a darab- nem hajtotta végre a •.;zerve
számot is. zeti Szabályzatnak azt a pont-

Miért adtak hamis becslést a ját, amely előírja: ,,A párt
„szakértők"? Mert az anyag szervezetnek segítenie kell a 
egyrészét ők ,s felhasználták, tagjelöltet, hogy felkészüljön a 
az „olcsó anyaggal" csökken- pártba való felvételre." 
tették önköltségüket és ugyan- A tagjelölt sorsa a pártszerve
akkor növelté?,: prémiumukat. zetek munkájának hű tükre. 
Igen tanuls'.!.gos az is, hogyan Ahol aktivizálták a tagjelölte
bírálták el mni�ztásukat azok ket, bekapcsolták őket a párt
a párttagok, akik résztvettek életbe és a pártmunkába, gon
ebben a dologban. Kiss Imrét, 

1 
doskodtak az oktatásukról, a 

a budapesti igazgatóság V. nevelésükről, ott igen kevés 
osztálya vezetőjét, amikor a kizárás történt. 

Nagyobb gonddal neveljuk a tagjelölteket 

vezetőségi tagot és instruktort, 
aki huzamosabb ideig felelőt
len, hanyag munkát végzett. 

Pártszervezeteink felülete
sen kezelik a tagkönyvek el
vesztésének ügyét. Gyakori, 
hogy az alapszervezetek párt
büntetés nélkül javasolják az 
elveszett tagsági könyvek he
lyett új kiadását, anélkül, hogy 
kivizsgálnák az elYesztés kö
rülményeit. Ez 1v:lytelen. Min
dig meg kell , zsgálni, ner.1 
történt-e gonda�l ·-mság, vn;rr 
hanyagság, s mindent el k0ll 
követni a meg nem se·nmisü!t 
tagkönyvek előkerítésér�, s a 
vizsgálat eredményéhez mfr-

Hol van itt a Központi Ve
zelöség határozatának végre
hajtása, mely kimondja, hogy 
a tagkönyv el Vt>sztését a párt
tagnak 48 órán belül jelenteni 
kell? At. alapszervezet pedig 
köteles tovább jelenteni s meg
indítani a pártfegyelmit. 

A társadalmi tulajdon véd<!l
mében, pártszervezeteink mun
kája eredményeképp értünk el 
eredményeket. De nem mond
hatjuk ezt el a rongálások, br.1-
esetek elleni harcban. 

A szegedi igazgatóság terü
letén például az elmult év el
ső 10 hónapjában 261 baleset 
történt. Elkövetőit szakvonalon 
felelősségre vonták. A balese
tet előidézők között azonban 
36 párttag is volt, de pártvo
nalon egyetlen íelelőss.égrevo
nás sem történt. A szombathe:
lyi igazgatóság területén is ha
sonló a helyzet. 

Ismerjék meg a párttagok 
a szervezeti szabályzat 

minden pontját 

Megengedhetetlen kettévá
lasztása ez a párttagok tevé
kenységének. Vasutas párttag
jaink nem külön vasutasok és 
külön kommunisták, hanem 
kommunista vasutasok. Mun
kájukban is kommunistáknak 
kell lenniök, s ha munkájuk
ban hibát követnek el, akkor 
a párt előtt is felelősek! 

Példamutató ezen a téren 
Tóth III. Já11-0s Kossuth-díjas 
főmozdonyvezető esete, aki sú
lyos balesetet okozott. Tóth 
elvtárs maga jelentkezett a 
pártnál és kérte a pártbünte
tését. Ez a helyes magatartás. 
Mindezek a példák azt mutat
ják, igen sok még a tenniva
ló pártszen:ezeteinkben a fe
gyelmi munka megjavítása te
rén. 

Pártszervezeteinknek tovább 
kell folytatniok a nevelő és 
felvilágosító munkát a pártfe
gyelem szigorúbb betartásáért, 
a párl egységének megvédé-

Alapszervezeteink nagyrésze 
még ma is elhanyagolja a tag-. 
jelöltek nevelését. Persze, ez 
nem azt jelenti, hogy a tagje
löltnek nem kell öntevékenyen 
pártmunkát kérnie, tanulnia, 
nem kell olyan magatartást ta
nusítania, amilyent a Szerveze
ti Szabályzat tőle megkövetel. 
De az igazság az, hogy sok
helyütt a párttagsággal való 
foglalkozás nem kielégítő. Gya
kori a nemtörődömség, ha
nyagság és lelketlenség egyes 
párttagok, egyes pártszerveze
tek részéről. Kiáltó példája en
nek Cegléd gócpont pártszerv'e
zeteinek munkája, ahol még 
ma is van olyan dolgozó, aki 
öt éve tagjelölt! 

Az ilyen súlyos hibákért fe
lelősségre kell vonni azokat is, 
akik hosszú időn keresztül el

A vasutak kialakulásának története* 
3. A gőzvontatás fejlődése 

nézték az ilyen és hasonló hi- A vasúti közlekedésnek a pábákat. Sok pártfegyelmi adódik lya mellett a második lényeges abból is, mikor a párttagok új műszaki tényezóje a vonóerőt szolgálati helyre kerülve nem kifejtő gép. kérik átjelentésüket. Kazinczi A vontatásra kezdetben az Gábor kereskedelmi főnököt 
például Mezőcsátról Hatvanba emberi erőt, majd a lovat vet
helyezték. Az átjelentését nem ték igénybe. Az Angliában 
intézte el és ugyanakkor a üzembehelyezett első közfor
pártszervezet sem go.hdosko- galmú vaspályán is lóval bo

dott az átjelentéséröL Kazinczi 
nyolították le a forgalmat. 
(Surrey-vasút, Croydon és Gábor másfél évig nem jelent- Wan.dsworth között). Bár ettől kezett új munkahelyének párt- az időtól kezdve egymásután szervezeténél. Ez idő .'.llatt tag- épültek lóvontatású vasútak díjat nem fizetett, pártmun- Angliában és a kontinensen, a kát nem végzett, okhtásban vasút a magasabb garoasági nem vett részt. Hanyagságáért követelményeknek megfelelő a pártból kizárták. teljesítőképességét a gőzgép és 

Ennél az ügynél hibát kö- a gőzmozdony feltalálásával, a 
vetett el a pártszervezet is, hőenergiának vontatási célra 
mert nem törődött a.tzal, hc,<:J való felhasználásával érte el. 
területén új ember került fon- A gőzmozdonyüzem tette lehe
tos beosztásba, nem nézte meg, tővé nagy személy- és árutö
ki az, nem törődött személyi, megek szállítását nagy távol
vagy pártállásával. At. esetből ságra, nagy sebességgel. 
kifolyólag egyetlen pártfunk- A gőzmozdony a !közúti gőz
cionáriust sem vontak felelő�- kocsibói fejlődött ki, ehhez pe
ségre, pedig ebből a történetből dig a gőzgép feltalálása adta 
valamennyi pártszervezetnek meg a lehetőséget. At. első gőz
tani1lnia kell ! Szigorúan fele- gépet a nagy orosz polihisztor, 
lősségre kell vonni azokat a Lomonoszov hőtani kutatásaí
kommunísta dolgozókat, gaz- nalc felhasználásával Polzu11-0v 
dasági funkcionáriusokat, ak•!-: Iván szerkesztette és 1766-ban 
áUaml, vagy pártmegbizatások- helyezték üzembe Barnaulban. 
kal járó kötelezettségeiket el- Watt csaknem két évtizeddel hanyagolják, félvállról veszik, késóbb, 1784-ben helyezte va;y .azokat �gyszerűen n':m üzembe első - gyári használattelies1hk. E ter':n komoly ia: ra alkalmas - gőzgépét. 

Cugnot francia mérnök ikészí
tette 1769-ben, de ez annyira 
kezdetleges volt, hogy közúton 
csak egy negyedóráig, 3 km/ó 
sebességgel tudott közlekedni 
és kormányozni nem lehetett. 
Cugnot további próbálkozásai 
is megszakadtak, mert gőzko
csija az egyik próbamenet al
kalmával elpusztult. 

Tökéletesebb gőzkocsit szer
kesztett Trevithic:1' angol mér
nök 1801-ben, amely azonban 
elsó próbaútja után elégett. 
Trevithick 1805-ben sínen ha
ladó gőzmozdonyt készített, 
amely öt kocsiban 10 tonna 
vasrakományt és mintegy 70 
személyt szállított, de a 15 km
es próbautat csak 4 óra alatt 
tudta megtenni. A második 
kísérleti mozdonyával kísérleti 
pályán 23 km/ó sebességet ért 
el, ez a mozdonya azonban ké
sóbb síntörés következtében ki
siklott és hasznavehetetlenné 
vált. 

�ulás �utatko�:k a budapes�t A hőenergia felhasznásával ,gazgatoság teruletén. A polth- "k"d" 1 • k'" • t· 'á - t kai osztály mellett működő mu o o e so ozu J l rmuve 

Trevithicken kívül, akinek 
kétségkívül nagy érdemei van
nak a gózmozdony feltalálása 
körül, ekkor már többen fog
lalkoztak a gőzmozdony tökéle
tesítésével. Mégis, a gőzmoz
dony feltalálása Stephens01'I 
György nevéhez fűződik, aki 
első üzemképes gő2JIDozdonyát 
1814-ben készítette el. Ste
phenson, akit a stockton-dar
lingtoní lóüzemű vasút építésé
nek vezetésével bíztak meg, 
rávette a vállalatot arra, hogy 
lóüzem helyett gőzüzemre ren
dezkedjék be. A vasútat 1825-

pártbizottság már több eset- 1 --
ben felelősségre vont olyan 1 • Csanádi Györqy: "Vasúti 
alapszervezeti titkárt, illetve Ozem" clma k0n)'V6b61, 

Ennek feltétele, hogy az ed
diginél sokkal jobban ismerjék 
és tanulmányozzák párttag
jaink a Szervezeti Szabályza
tot, mely meghatározza a párt
tagok követendó magatartását. 
A párt Szervezeti Szabályzata 
gondos tanulmányozása és szi
gorú betartása alapja a párt
fegyelmi ügyek elbírálásának. 
Egy pillanatra sem szabad el
felejteni, hogy a pártfegyelmi 
munka: pártépítés, mely erősí
ti a pártot, ugyanakkor pedig 
a kommunista nevelés egyik 
leghathatósabb eszltöze. 

Dobó István, 
a politikai főosztály mellett 
múködő pártbiwttság titkára 

- A „PETTYES" című ze
nés vígjáték e:óadására ké
szülnek Tapolca állomás és 
fűtőház fiataljai. Elhatározták, 
hogy minden hónapban tea
délutánt rendeznek az állo
más és fűtőház fiataljai részé
re. 

- HÚSZTAGÚ TÁNCCSO
PORTOT és huszonöttagú út
törő-zenekart szervezett Domb
óvár állomás DISZ-szervezete. 
- KltZIMUNKASZAKKÖRT 

indított a szul1akállói ifjúsági 
szervezet. 

- DECEMBER 31-ltN BE
FEJEZŐDÖTT az elmúlt év 
szeptemberében Rákosrendező 
II. számú Drsz-brigádja által 
keroeményezett őszi forgalmi 
verseny. At. országos verseny
ben Rákosrendező fiataljai 
100.6 százalékos eredménnyel 
elsők lettek. Második Miskolc, 
harmadik. Záhony. 

- FELSZABADULÁSI VER
SENYRE hívja a dombóvári 
DISZ-briii;ád, az ország összes 
utazó DISZ-brigádját. A ver
seny pontjai a k0vetkezők: 1. 
Az utazásnál elért legjobb 
százalék. 2. Pontos megjelenés 
a politikai és szakmai oktatá
son. 3. A legjobb Yizsgaered
mény. 4. Balesetmentes szol
gálat. A verseny január 15-tól 
április 4-ig tart. 

ben valóban gőzmozdony üzem
mel nyitották meg és így ez a 
vasútvonal volt az első olyan 
sínpálya, amelyen elóször köz
lekedett gőzmozdonnyal von
tatott vonat. A vonalon azon
oan vegyesen gőz- és lóüzemet 
tartottak fenn. 

At. elsó kísérletek után a li
verpool-manchesteri vasut 
építése gyakorolt döntő befo
lyást a gőzmozdony fejlődésére. 
Ennek a vasútnak az építésénél 
merült fel először az a gon
dolat, hogy a személy- és áru
szállítást egyaránt gőzvontatás
sal bonyolítsák le, ezért pálya
díjat tűztek ki olyan gőzmoz
dcny építésére, amely 6 tonna 
legnagyobb önsúly mellett leg
alább önsúlyának háromszoro
sát képes 16 km/ó sebességgel 
vontatni. A Liverpool közelé
ben fekvő Rain.hi!l-ben 1829 
október 6-án megtartott próba
meneteken négy gózmozdony 
vett részt, amelyeknek a kb. 
3 km hosszú versenypályát 
oda-vissza összesen tízszer kel
lett befutniok. Az összes fel
tételeknek csak Stephenson 
Rocket nevú mozdonya felelt 
meg, amely 4,5 tonna önsúllyal 
és kb. 3 tonna szerkocsisúllyal 
13 tonna súlyú vonatot 25 
km/ó sebességgel továobított. 
A Rockettel a késóbbi próba
menetek alkalmával - egy ko
csi terheléssel - 45 km,ó se
bességet értek el. At. elért si
kerek alapján a Stephenson ál
tal gyártott gőzmozdonnyal ad
ták át a forgalomnak 18;10. 

szeptember 15-én az első, telje
sen gőzüzemre berendezett 
vasúlat, a liverpool-<l'IUln· 
chesteri vasútvonalat, amelyen 
a vonatok a két város között 
51 km-es távolságot kb. 2 óra 

ROl'tlÁNIA 

Közszükségleti cikkeket gyártanak a fómúhelyeli 

A Román Népkö�lárs.a'5á,g ezer 1eí értékű háztarliís,i ciíokg 
kormáiniya mindent elkövet. hog-y és nem utolsósorban a mező
fej lessze a d'ol�oz,ó nép felemel- g.azdasá,g fejlesztését srol,g-á.tó 
l<ed·éséhez elengecllietells!n köz- á'i'ut k�ziteook a főmühelyek
sz.uks,é,g,!eti cil<lkek gyártását. A ben. 
felszabadulás öla Lét�ehivotl ú j  A „Lupla CFR", a román vas
gyárak és üzemek jórésze m�r utasok lapj.a _büsllkén ��iii, 
Miért ezeknek a cikikeknek elo· hogy a dolgozók.hoz; keru.o . . a 
áHítá\sára. A vasúti fömühel)'l'!k va-sútüz.emekben el.őállított szúk• 
is bekapcso!ódta!I a közszükség'- 1 ség;eti ciikkek �nő�él; árut 
leti cikl<ek gyáll'tá-sái>a. Sokszáz- képviselndc: a ramam p1aeoll. 

LENGYELORSZÁG 

Harmadosztályú luxus-hálókocaik 

A pOZl'lani J. V. Sztálin-ma- tették a szellőzó berffldeffll 
vekben rövidesen ei!-észül az új- Eg,y-egy lü!B<ében három kényel
tipusú. ha.rmadosz,táJlyú lu�us: mes férőhely lesz, mosdóval, 
h�lókocsi mint�d�nbja. A _kOCSJ uh sz.ekrénn""l két felhajlbaió 
belső berend'ez,eset a 1.-heto leg- r 3 ,- • 
korszerűbben építik- Tökéletesí- székn;el, stb. 

DOLJVIA 

A s::akszervezet követeli a vasutak államoaításat 

A dlélamer!ka-i Bolívia áJLLa.m 
vasutas szakszervezete kemé:nly 
ha,rcban áll az orszálr vasút
igazgatóságalvai, amelyek több 
magántársaságot képviselnek. A 
szakszervezet kifogásolja, hogy 

m; igaz.gatósá,gotk nem ves7lik fi
gyelembe a szaik'5zervezet j ava,s
lafait a dolgozók srolgálaii és 
éldviswnya,inak megjavítá.sá�a. 

A szakszervezet, amikor látta, 
hogy eredményit nem tud elérni, 
olyan fogáshoz nyúlt, amellyel 

FBANC:IAOBSZÁG 

alaposan elevenjükre ta.l)Í<ntott a 
vas.últársas�ol,.'Tlak: feih'atba.n 
követelte a kormánytól, hogy al
liamosítsák a bolíviai v.asutai.al 
Az eÍnlékiot hangsúly=, hogy 
a jelenlegi vas-ú'ld áH.apotak nem 
kiel,égítöek és ezt csa,kiis a vas
utak államosiUsával lehet meg
szüntetni. 

Jellemw a tők.ésd, ri.a,dia,!mára. 
ho,.ay a felterjesz.tés ótá közele
dést keresnek a borívia.í va-sll"..as 
szaks7.el'Verettel. 

Takarékostrági okol.ból 6000 kilométer hcnszlian 

iizemen kívül helyeznek több rosútronalat 

A „La Tribune des Chem'.nots", 
1 

h�@lllll több sremélyforg-almt\ 

a francia vasutasok lla.pJa fel- vasutvonalat. 
hál>orod:ottan számol be a fran- Ez a von,atzsug-orodás mác 
cia kormány és a v.asúU.ga�ató- olyan na,gymérvú, hogy má4' 
sá,gok együttes döntéséről: aron- va.lósái:IR'al a fra-ncia vasutak 
na.ti hatállyal üzemen kívül he- úi,kvidalásáról besre!nek. 
lyewek számos pái:yaudvarrnl, .M.lndezt a vasutak i�.a.zl?Mósá: 
fűtőházzal egyetemben 3000 t<iilo- gai!U!k kíválnsá,gára. a tak.aré
méter hosszban töbl> vegiycsfor- -kosság örve alatt te&zi Mendes
g.ahTIJÚ és közel 3000 lcil-ométer France kortnállWl-

alatt futották be. A. vasút törté
netét e vasút megnyitásától 
számítják. 

A kontinensen az első góz
üzemű vasútat Bru.xell.es és 
Ma!ines között, 21 km hosszú 
vonalon 1835-ben nyitották 
meg; ez volt az első államvasút 
Európában. 

Ezt követte a nümberg
fürthi vasútvonal 6 km hosszú 
szakaszának az üzembehelyezé
se ugyancsak 1835-ben, a Leip
zig-Dresden közötti vasútvo
nal megnyitása 1838-ban, a 
Berlin-Potsdam közötti vasúté 
ugyancsak 1838-ban. 

Ausztriában az első gőzüze
mű vasútat Wien és Bochni.a 
között 1837-ben nyitották meg, 
ezt követte a wien-wienerneu
stadti vonal megnyitása 1841-
ben. 

Franciaországban Párizs és 
St. Gemain között 1837-ben ad
ták át a forgalomnak az elsó 
gőzüzemű közforgalmi vasút
vonalat. 

Oroszországban 1837-ben nyi
tották meg a Szentpétervár
Carszkoje Szelo közötti 21 
verszt hosszú, 1,82 méter nyom
távolságú vonalat, majd 1844-
ben és 1851-ben a mosz�a
szentpétervcíri 1524 mm nyom
távolságú vonal első és máso
dik szakaszát. 

Hollandia, első vasútja az 
Amszterdam és Haarlem kö
zött! 19 km hosszú vasútvonal 
volt. amelyet 1839-ben helyez
tek üzembe. 

Olaszországban az első vas
útat 1839-ben nyitották meg 
Napoli és Portici között. 

Magyarországon 1846 július 
15-én nyílt meg a közforgalom 
részére a 33,6 km hosszú Pest 
és Vác közötti vasútvonal. 

Európa többi államaiban ezt 
követőleg létesültek az első 
közforgalmú vasútvonalak. 

· A gőzvontatást a Rocket nyiJ 
totta meg. Bár Stephen.wn ké
sőbbi mozdonyainak a srerke
zetét annyira tökéletesítette, 
hogy azokon már a mai mozdo
nyok szerkezetének több lénye
ges alkatrésze megvolt, mégis, 
a mai korszerű. gőzmozdony ki
fejlesztése hosszú munkának 
volt az eredménye. Kezdetben 
a kazán és a gépezet méretei
nek és a kapcsolt kerékpárok 
számának növelésével igyekez
tek a mozdony teljesítóképessé
gét fokozni, késóbb a kazán és 
a gépezet gazdaság056ágára 
irányuló törekvések kerültek 
előtérbe. 

Az első gózmozdonyna.k 10--
15 lóerőt kitevő teljesítményé
vel szemben a ma elterjedten 
használt korszerű személ11VO
nati mozdonyok teljesítőképes
sége meghaladja az 1500 ló
erőt, sebessége eléri a 120 
km/ó-t, a tehervonati mozdo
nyok pe<lig 30-40 km/ó sebes
ség mellett 2000-3000 tonna 
súlyú vonatokat képesek továb
bítani. Gyártanak azonoan 
2000-2500 lóerős mozdonyokat 
is és a 150-160 km/ó maximá
lis sebesség sem ritkaság. 

Kezdetben a különböző sze
mély- és tehervonatok továb
bításához egyforma gózmoz
donytípusokat építettek, később 
az egyes vonatnemek rendelte
tése, sebessége és terhelési vi
szonyai között mutatkozó kü
lönbségek miatt az üzem gaz
daságosságának megfelelőbb, 
küWnböző tipuaú aózmozdon.110-
kat gyártottak. 

( Folvtatjuk.) 
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A munkásvonatok menetrendszerinti közlekedésének 
fontossága 

F E R E N C VÁR O S I  S A R U S O K  
Millió kis hópehely jár- telnek a vágányok a bódé fa- , van például a C--turbim a 150 

ja av.el& táncát a vad januá- lára függesztett táblán növe- éves .Bm1,a Mihá}JI. Egyenes 
ri s:rel.ben. .Amiokor a szélro- ked:nek a számok, jelz.i.k, me- tartása, becsületes, nyilfllágct 
ham az ember arcába vágja a lyik vágányon hány kocsi van sugárzó, derűs tekintete, hatá
jeges bókristályokat, olyan, már. Amikor rövid :szünet kö- rowtt. kemény beszéde, fürge 
mint.ha llZáz meg száz éles vetkezik, előkerül a hólepte Já,- mazgása meghazudtolja �át. 
tűszúrás érné. Buda:pe8t-Fe- dákból az elemózsia. Gyorsan, üizyesen hel:,:ezi el a 
rencvá.n»on folyik a gurítás, a Régi probléma a Nyugati- s!nszá.lon a sarukat, 'ooftYOlult 
saruzás. Nem könnyű ilyenkor rende7Őn a saruso!k pihenóhe- helyzetekben kö2ib<!SIINZ és 
a sarurok élete. ly.iségének: ügye. Eddig még még arra is van Ideje, hogy a 

- A büdapest-cegléd.szolnoki vonal dolgozóinak megbeszélése -

A szakszervezet budapesti 
területi bizottsága a személy
szállító és főként a munkásvo
natok menetrend szerinti köz
lekedésének javítására ankéto
kat szervez. Az e1ső megbesz.é
lést Cegléden tartották, a bu
dapest-cegléd-szolnold vonal 
dolgozóinak részvételével. Az 
ankétot Gróf József elvtárs, a 
területi bizottság vezetője nyi
totta meg, majd Vágvölgyi 
László elvtárs, a budapesti 
igazgatóság személyszállítási 
csoportjának vezetöje tartott 
beszámolót. Ennek során is
mertette, hogy a munkás- és 
személyvonatok naponta 4000-
8000 percet késnek a budapesti 
igazgatóság teiiiletén. K ülönö
sen a decemberi statisztika 
mutat kedvezötlen képet: a 
munkásvonatok 60,4, az egyéb 
személyszállító vonatok 50,2 
százaléka érkezett késéssel. 
Nyomatékosan felhívta a fi
gyelmet arra, hogy a munkás
éa szemé!yszál!itó vonatokat 
•lónyben keU részesiteni. 

A kényelmesség 
következményei 

A továbbiakban a késések 
leggyakoribb okait ismertette, 
majd megvilágította, mit kell 
tennift a forgalmi szakszolgá
latnak, .hogy csökkenteni le
hessen a késé..<eket. Sok for
galmi szolgálattevő vagy nem 
ismeri, vagy kényelmi okokból 
nem akarja ismerni és alkal
mazni az F. 2. utasításnak a 
forgalom szabályozására vonat
kozó rendelkezéseit. A forgal
mi szolgálattevók sokszor nem 
fogadják vagy nem küldik el 
helytelen vágányon a vonatot, 
mert ez váltóellenörzéssel, il
letve írásbeli rendelkezés kiál
lításával és kézoesítésével jár. 
Sok fiatal, gyakorlatlan szol
gálattevö nem is merészel a 
sablontól eltérően dolgozni. 
Fontos, hogy számukra az idó-
6ebb vasutasok, az állomásve
zetök, ügyeletesek, menetirá
nyítók segítséget nyujtsanak. 

A beszámoló a többi között 

kitért a vonatvezetők, a vonat
kísérők felelősségére. A vonat
késések kiküszöbölésének egyik 
fő akadálya, hogy a vonatveze
tók nem állítják ki pontosan a 
menetleveleket, így a felsőbb
ség nem tudja megállapítani a 
késések okát. A késések eltu
solásával a vonatvezetók lehe
tetlenné teszik az ellenőrzést, 
ezenkívül bércsalásra is alkal
mat adnak. A jövöben az igaz
gatóság sokkal szigorúbban el
lenőrzi a menetokmányokat s 
felelősségre vonja azokat, akik 
hamis adatokat jegyeznek be. 

Jobb kapcsolatot 
a menetirányítókkal 

Befejezésül a vonatok fűté
sének és világításának fontos
ságáról beszélt Vágvölgyi elv
társ, majd megkeroódtek a 
hozzászólások. Papp Gábor elv
társ (Szolnok) szóvátette, hogy 
állomásukon még a forgalmi 
szolgálattevők sem érzik át 
eléggé, mit jelent a dolgozók 
szempontjából a munkásvona
tok menetrendszerinti közleke
dése, előfűtése. A menetrend
szerinti közlekedés megjavítá
sához sem az igazgatóság III. 
osztálya, sem a 8. szakosztály 
helyszinre küldött dolgozói nem 
adnak megfelelő segítséget. 
Bejelentette, hogy a felszaba· 
dulási versenyben legfőbb cél
juk a munkásvonatok közleke
désének megjavítása. Rózsa Mi
hály elvtárs, a vonal menet
lrányítója azt kifogásolta, hogy 
a forgalmi szolgálattevők, a 
vonatvezetők, mozdonyvezetők 
nem keresnek szorosabb kap
csolatot a menetirányítóval. A 
Jelltiismeretes forgalmi dolgo
zónak valósággal fájdalmat 
okoz, ha egy-egy vonatot fel 
kell tartóztatni. Nem így Mo
noron, ahol a bejárati jelzőt 
mindig későn kezelik, Cegléd is 
megállítja a vonatok 80 száza
lékát. 

Tenk Gvula vonatvezető (Bu
dapest Nyugati-pályaudvar) ki-

fogá&olta, hogy a forgalmi szol
gálattevők sokszor gúnyosan, 
nem egyszer gorombán vála
szolnak a vonatvezetőnek, ha a 
feltartóztatás okát kérdezi. A 
hamis menetlevelekkel kapcso
latban hangoztatta, hogy a fel
sőbb vezetést is felelősség ter
heli, mert nem ellenőrzik rend
szeresen a menetleveleket. ő 
maga már régebben beírta egy 
menetlevélbe, a forgalmi szol
gálattevőtól kapott „felvilágo
sítás" alapján, hogy „a vonat 
Hajdúszoboszlón 5 percet várt 
tapsra", s azóta sem. kérdezte 
meg tőle senki, hogy miért írta 
be ezt. Szóvátette, hogy az 
1719-es vonat hosszú ideje min
dennap három órát késik. még
sem történik semilyen intézke

A korszerűen felszerelt Ke- nem sikerült megoldani, mert betologatásnál a w ms,,Mr,s 
leti-r<?nd.ezón a sarus úgy se-

1 
szú:k a hely, valamirevaló épil- vágányokon segiisen ÉS oktas

gít magán, hogy amikor nem !etet nehezen lehetne építeni a sa a fiatalokat. Amikor arról 

•harsogia vágányai számát a vágányközökben. De mégis kell kérdezziík, gondolt-e már 
hangosbemondó, egy-egy pilla- megoldást talá1ni, hogy a dol- nyugdíjba vonulásra, ll'Zlnte 
natra behúzódik a jólfűtött, tá- gozók ne legyenek saját „!,el.e- sértve érzi magát: 
gas, üvegezett pihenóhely.iség- ménye.sségü.kre" utalva. - Báé,-eJe ffléD - �ja 
be, felmelegíti elgémberedett meggy6zódésrel. 
tagjait és fris.<;en ugrik ki is- Néh6ny új probléma Barta Mihálv és a bocr:m ha• 
mét, ha vágányai �át hall- sonlák példamutatása nagy ér• 
ja a toronyból. A Kel-eti-rendezón más prob-

ték abban az 'iavekezeffl>en. 
Egy régi probléma 

dés. Sok állomáson, így Szajol- Nem így a Nyugati-rendezőn. 
bon különösen gyakran elöfor- Itt is van a gurítási c;zünetek 
dul, hogy az utasoknak meg- ta.rtamáfa tartózkodó-helyiség. 
osztatlan tehervonatokon kell A sarus szájhagyomány „Jcu
átmászniuk, ha a személyvo-- tyaólnak" nevezi őket. Ezek a 
nathoz akarnak jutni. Ugyan- maguk tákolta rozoga des:zika
csak ook túltartózkodást okoz, bódék azonban vajmi kevés vé
hogy a málházók nem készítik delmet rnyujtanak készítóiknek 
a vonathoz a berakandó árut. ilyen időben. Az elejük nyitott. 
Fődi Sán<lor mozdonyvezető Kályha? Az van, kint - a bó
(Hámán Kat,ó Fűtőház) kérte, dé előtt, a szabadban. Mégpe
hogy az utasforgalom meggyor- dig jó hasas hengerkályha, va
sítására az állomásokon jelez- lamiféle tartály lehetett egy
zék, hol van üres hely a vona- kor. Ebból is a sarus lelemé
ton. Türei Benjámin kocsivizs- nyesség fabrikált célirányos 
gáló (Cegléd) elmondta, hogy tűzhelyet, olyat, hogy az étel 
Cegléden alig fordul elő kocsi- is megmelegedjen a tetején. 
kisorozás az induló vonatból, Egyébként, ha már leleményes-
mert már a_ beh_alad�nál al�- regről van szó, jegyezzük meg 
P<?5Sn m�gfigyelik, mncs-e hi- azt is, hogy a henger rozsdáso
� kocsi a_ vonatban. S�alfdos dó oldala vörösen izzik. Hogy Janos_ elvtárs (b?dapesti ?ga�-

l

mi ebben a „ZeTeményesség", gatósag) arra hivta fel a fi- arra a kályhát körülállók egyL 
?Yel�et, �o_gy a vonatklsérőket, kének megjegyzéséből követJegyvizsgalokat alaposan oktas- k t t '"n:k. 
sák ki a fék- és fűtőberendezé- ez e.� , -� �-k .L<.. 

k k 1 .  . - nllf/l/ ur a -rus, � ,., -se eze esere: , .. . fajta koksszal tÜZ<?l. 
A felsz?lalasokra V�volf/1/t Hogy honnan a koksz, arról 

elv�rs �ala..<7.01�, maid Gróf diplomatikusan hallgat. Mi sem 
elvtars zar6szavaban az 1S;1tu: firtatjuk. mert a sarus előmun
datos fe�lem, a szolgalati kiás azzal vágja el a szót· 
ágak együttműködésének fon- . . : 
tosságát hangsúlyozta és kije- - Nem kell sajnálni, hisz<?n 
lentette, hogy a munkásvona- c�k az e_l,ejünk rne_l,eg.zilk, _a 
tok menetrendszerinti közleke- ha.tunk közben akár meg i.s 
désére a jövőben a szakszerve- fagyhat. 
zet is sokkal nagyobb gondot Persze nincs rá idő, hoav 
fordít. megfagyjon, mert a saruzás sok 

lémák vannak. Ez a nagysre- .., 
rüen berendezett új létesít- ahogyan az állilmá,; SZll1kvez<>-
rnény eddig nem mindenben tói, párt.- és szakszervezeti 
vált.Qtta be a hozzáfűzött re- funkcionáriusai végzik a dofgo
ményeket. Nem mindig megy zók, köztük a sarusok nevelé-
úgy a munka. ahogyan kelle- sét, fegyelmezését, a csapatok 
ne. Többféle magyarázat van össrekováa,olását. 
rá. Elsooorban a<Z, hogy sok az De nagyobb �.léet 
újonc, különösen a sarusok kö- várnak a saru.sok, külanösen a 
zött, s ahány, annyifelől jár Nyugati rendezőn. Ha ez meg. 
munkába, sokszor 80-100 kilo-- történik, nem marad el a ki
méteres távolságból, nem elég- vánt eredmény és Ferencváros 
gé kipihenten, álmosan. fásul- állomás két gurítója ismét ki
tan. Nincs meg a kellő össz- fogástalanul dolgozik majd, 
hang. az összeszokottság a ré- mint már annyiszor nagy szál• 
giek és újak között. A régiek lítási csaták idején. Biztató je
nem mindig értik meg, hogy az lek máris vannak, mert amint 
újak a szociafü.ta bérezés elvé- cik.krun:k elkészülte után jelennek megfelelően awno:!I· mun- tik. éppen a hózivataros január káért azonos béiit kapnak. 18-án 1 16 .lli',á,zaT,ékos =•t a ,1,.-o-Emiatt gyakori a vita. csikifutás a két guritón. 1t Jco-

Kétségtelen, vannak. akik se- csimo.zga.tási ul;esitmén.11 ped,a 
gít.Lk, tanítják a fiatalokat. 1tt 118 százalék. 

Ilyen „vállalás" is van 
Az egész ország vasutassága 

I 
csatlakoztak a felhíváshoz. .4 

örömmel csatlakozott a Rákosi fel.a3
.
·ánlást azonban nem tár

Művek dolgozóinak felhívásá- gyalták meg 4 dolgozókkal, 
hoz, hogy munkavensennyel ün-

1 
így azokat nem támasztották 

nepeljük hazánk fe!szabadu- alá az egyéni váVFalá.sok. Ez 
lásának 10. évfordulóját. A annál súlyosabb hiba, mive>l a 
dolgozók lelkesedése mögött szombathelyi területi biwttság
azonban nem mindig taJ.áljuk tól kiküldött e1vitársn6 is jelen 
meg a terilleti bizottságok és volt annál az ünepélyes aktus
az üzemi bizottságok irányító, náJ, ameltyen megszületett a 
segítő munkáját. Ez a tapaszta- ,,csatlakozás". 

------------------------
moz.gást kíván, különösen 
ilyen időben, amikor a bizton
sági sarukat is fel kell rakni és 
a kocsikat egymásután kell 
betologatni. Megy is a munka, 

'lat Veszprém csomópont „csat- Nem a dolpzók akaratán él5 
lakozásánál" is. A csomópont lelkesedésén múlott, hogy a 
vezetői elkészítették, szépen veszprémi csomópont dolgozói
kidolgo:i:ták azokat- a szempon- nak hel(Yes vállailása eddig ne1n 
tokat, amelyeknek alapján született meg. 

·Novekszik a kocsimegrakás a pécsi csomóponton 
A pécsi csomóponton biztató mégpedig nemcssk az élen-

, 
idővel továbbították. Andócsí 

eredményekkel indult a fel- járók közül, hanem azok kö- Jó.nos mozdonyvezető, Keszei 
szabadulási verseny. Ezt bizo-- zül is, akik eddig csendben, József és Panta Antal fűtők 
nyítja a napi rakodások szá- kitartóan dolgoztak és most 328. sorozatú gépükkel Pécs-ma, amely január első napjai-

Alberti Gyula helejezte második ötéves tervét 
nak 939 vagonos teljesítmé- törtek az élre. l lyen 

_ 
Nyaka Do�bó�ár

. 
k?zött négy vonat 

nyéről már 1398-ra szaporo- Gyula mozdonyvezető es La- tovabbttásanál 39 mázsa sze
dott, kirakásoknál pedig 683

1 

kies József fűt15, akik 375-ös net takarítottak meg és az 
kocsiról túljutottak az ezren. sorozatú gépükkel a 6726/27. 1967. sz. 1rányvonatot 133 

A pécsi fú.tóháznál többen sz. munkásvonatot január tonna túlsúllyal menetrend 
értek el jó eredményeket, 11-én hét perccel rövidebb szerint továbbították. 

Megalakult a Gazdasági Vasutak szakszervezeti intéző bizottsága 

Alberti Gyula, a La.-ndl<!r 
Mil-uek munkaérdemrendes, 
háromszoros sztahanovista a,b
roilC5€5ztergályosa, amikor ka
tonafia a repülőtiszti iskola 
növendéke lett, ünnepélyesen 
fogadalmat tett. Megfogadta, 
hogy amikor fia elvégzi a ti=
ti iskolát, ő ezt a dátumot öt
éves terve befej<!zésével ün-

nepli TMg. Az üzem vezetősé
ge minden feltételt megterem
tett kiváló dolgozójának mun
kája végzéséhe2., így A LbeTt! 
elvtárs módosította foga.dalmát 
és már a fel.sza!badulás tiszte
letére t<!ljesít<?tte. Fia a ta
vasszal végzi el iskoláját, ő 
pedig, mint lapunk zárta
kor jelentik„ január Z0-án 14 

órakar befe;ezte másod11k öt
éves tervét. 

Január 21-én az üzem veze
tőEége, párt-végrehajtóbizott• 
sága és az üzemi bizotnság, 
valamint a kultúrcsoport 
csasztuska-brigádja ünnepé
lyec;en köszöntötte Alberti elv
társat újabb munkahootette 
alkalmából. 

Amint lapunk másik helyén 
beszámolunk róla, 1955 január 
1-vel a Gazdasági Vasutak a 
MA V irányítása alá kerültek, 
és ezzel egyidőben a GV dol
gozói szervezetileg a Vasutas 
Dolgozók Szakszervezetéhez. 
Több mint 1 300 dolgozó jó 
munkakörülményeiröl, szociá
lis, kulturális és sportszük
ségleteinek kielégítéséról a 
vasutasszakszervezet gondos
kodik ezután. 

megállapította, hogy jelenlegi 
felépítése nem alkalmas arra, 
hogy a szakszervezet eredmé
nyesen dolgozzék ott és be
töltse feladatát. Eddig kilenc 
üzemi bizottság volt a GV te
rületén. A vonalhálózat szét
tagoltsága is növelte a nehéz
ségeket. A szolnoki üzemi bi
zottsághoz tartozott például 
Tokaj és Kazincbarcika is. A 
szakszervezeti élet nem volt 
megfelelő, nem is szólva ar
ról, hogy a dolgozók kulturális 
és egyéb igényeinek biztosítá
sáról éppen a széttagoltság 

miatt nem tudtak gondoskod
ni. A jóléti keretből vásárolt 
kulturális és sporteszközök egy
része rendszerint ott poroso

Felszabadulási ünnepség a Nyugati-pályaudvaron, 

A szakszervezet érzi is a fe
lelősségét, foglalkozott a GV 
szervezeti adottságaival és 

É�ENJÁR A SÍKTOLATÁSBAN 

Doroq állomáson eredményesen alkalmaz%111c a szovjet slktolatásl 
módszereket. Katona Bálint kocsirendező és társai a kocsttartózko• 
dásl eqységidó csökkentésével, a menetrendszerlntl lnditás blzto• 
1ttásával, ló eredményekkel büszkélkednek a felszabadulási ver• 

senyben 
(Ferkl• Emil felv.) 

dott az üzemi bizottság szék- BudapeSt-Nyugati pályaud
helyén. a távoli szolgálati hely varnak és környékének ja• 
dolgozói nem élvezhették. Ka- nu� 18·a ?ozta el i: felszaba

posvárott például három nagy dulast 10 evvel ezelott. A ne: 
rádió szórakoztatta a dolgozó- �etes nap;a fel�u:ibadul_ási 
kat. de Balatonfenyvesnek már musZ;ikkal es �nsoseges _un-
egy sem jutott nepseggel emlékeztek a tomb · 

. dolgozói. Ilye? és ehhe� hasonló hiá- Az első ünnepséget január nyossagokat sz�_tet, meg a 17 -én tartott.;k a pártbizottság szakszerv�zet _eln_oksege azzal, tanácstermében azok részére, hogy 20 uzem,_ bizottságot h°.z akik résztvettek a pályaudvar létre a Gazdasag,. Vasuta.k teru. hely .-u·t · ·b és l "k k .. 
!etén és a jóléti keretből vásá- .. re? 1 asa an, . e so . 0• 

rolt eszközöket a dolgozók lét- zo!t lep�k � part sor_aiba. 
· · k • • b t t . Banlu!gy, J ozsef elvtars, a szamana aranya an osz a Ja árt é h •t ·b· tt • titk ' el. Ennek a határozatnak P ·V gre aJ O �o s� • __ a• 

végrehajtására és ellenőrzésé- ra . beszélt . a . Jelenlevokhoz, 

re gyűltek össze január 14-én �aJd .70 régi partmun�ást e�
országos megbeszélésre a Gaz- IS!Tl�ro • oklevéllel, . 42-ot pedig 
dasági Vasutak küldöttel, és eml:.ktargy?kkal_ JUtal,_naztak. 
megválasztották a Szakszerve- Az u�nepseg . reszv�vfü m�l�-
zeti Intéző Bizottságot gen unnepeltek Bohm Lipot 

A • t • - b • tt . · ak ! művezetőt, Domdkos Dániel z m ezo izo
. 

sa�n °:1- lakatost, Klósz Ferenc műve-
tos felad�tát . k�pezi az IS, zetőt és társaikat, a műszaki hogy az üzerm bi�ottság bev°: kocsiszolgálati főnökség dol• n_ásával. a dolgozok javasla_!ai gozóit. akik értékes gépeket, figyel�bevéte_lé_vel mEl!?:kos- szerszámokat rejtettek el a se, maid ellenonzze is az iga:- menekülő nyilasok és német g�tósággal . a kolle�tív sze1:°"" fasiszták elől ·:, ·utott az el-dest. Az 1gazgatósaggal koz- . • • J 
vetlenül kapcsolatban álló in- 1s�eresbol . Boros Józse� ra�-

téző bizottság bevonásával tári dolgozonak, Lll:I; _Bela e_s 

ezentúl könnyebben tudják a Boócz Fer�nc .szállito_munka: 
dolgozók sérelmeit, problémáit so_knak is, . a� . . m11:1t régi 
orvosolni. , �arttagok_. mm�1g Jo peldával 

Szeretettel üdvözöljük szak- Jártak elo a pártmunkában, 
szervezetünk legfiatalabb szer- * 

vezetét. Bízunk abban. hogy Január 18-án zsúfolásig 
betölti feladatát és harcol a megtelt a pályaudvar „Ceg!é-
dolgozók jogos érdekének di'' váróterme a tömh dolga--
megvédéséért, életkörülmé- zóival és családtagjaikkal 
nyeinek javításáért, a szak- Bánhegyi elvtárs ünnepi be· 
szervezeti feladatok maradék- szédében hálával emlékezett 
talan végrehajtásáért. meg a felszabadító h6s szoo• 

jet hadseregről, majd vázolta 
azt a hatalmas fej!ódést, ami a 
Nyugati pályaudvaron az el· 
múlt 10 év alatt bekövetke
zett. Szociális létesítmények 
egész sorát kapta a pályaud
var, a többi között üzemi 
konyhát, ebédlőt, orvosi és 
fogorvosi rendelőt. modern 
fürdöt s tb. Kilenc milliós 
költséggel megépült az egész 
Európában egyedülálló rakodó
ponk. A gépesítés mindjobban 
megkönnyíti a dolgozók mun
káját. 

Ezután Bánhegyi • 1vtárs a 
felszabadulási múszak ered• 
ményeit ismertette. A forgal• 
mi szolgálatnál Zöldi János és 

brigádja. FÜlÖP István, Major 
Pál, Kohut László, Fábián 
lrén érte el a legszebb ered
ményt. A műszaki kocsiszol
gá!atnál Agg János, Stefán 
Imre. Srágli László. Bércesi 
Ferenc dicsekedhet kiváló 
eredménnyel A szerelésveze
tóség dolgozói közül Manyok 
János, Orbán Sándor. Jung 
Károly, Nagy József, Mudri 
Ferenc. a szertárnál Erós Jó· 
zsef. P, Szabó Ferenc. Tóth 

Baló.zs járt az élen. A nyom
tatványtárnál Deme Andor, 
B. Tóth István, Kövesdi Jó• 
zsef és Ferenczek Mária vég
zett jó munkát. 

Felszabadu"si ilnnepség a Nyuqatf 1>ályaudvarl H.Anúin Katd 
emlékmoln61 

O<ovic:s Géza Celv.l 
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Épül a budakeszi tüdőszanatórium 
Ahol a Hármashatárhegy dóterem, játékszoba, ebédlő, 

egyik mellélrntcája a Buda- fodrász és könyvtár teszi kel
keszi betonúttól elválik és a lemessé környezetüket. Mód 
hegy lejtői felé tér, az utat lesz arra, hogy a legmagasabb 
szegélyező hatalmas fenyők 

I 
igényű kórházi kultúrát ki

között épül az új szanatórium fejlesztve csökkenteni lehessen 

Gyors ütemben épül a vasutasok szanatóriuma 

négyemeletes épülete. Felette a 
kék ég, körülötte rendezetlen 
bokrok, előtte a lejtőn gyü
mölcsös. Ez a közvetlen kör
nyezet, az előtér. A háttér a 
Hárshegy északnyugati lejtője, 
ahol ezüstösen-zöldesen csil
lognak a fenyőfák. 

a betegek nyomasztó érzését és 
a korszerű gyógyítás tárgyi 
feMételeit a környezet ható-
tényezőivel is kiegészíteni, tá
mogatni lehessen. Az intézet 
tervező mérnöke, Murányi 
Sándor és orvos szaktanács
adója, dr. Csefkó István fő
orvos nagyon sokat tanult 
NeVTa,jer szovjet professzortól, 
aki a kórház terveit pontról
pontra átnézte és rengeteg ki-

tünó tanácsot adott a terve
zéshez és kivitelezéshez. 

A kórházban évenkénti át
lagban 812 dolgozót gyógyíta
nak, egy-egy betegre három
hónapi kezelési időt számítva. 
Az épület ma még alig jutott 
el a befedésig. De a budapesti 
igazgatóság Magasépítési Fő
nöksége dolgozóinak szorgal
mas keze alatt egyre-másra 
bontakoznak ki az épület rész
letei is. A kórházépület és tar
tozékainak elkészültével kö
rülbelül 4 millió darabra te
hető a beépített téglamennyi
ség, 6900 köbméter homok és 
kavics, 755 tonna cement, 680 
tonna vas és vaslemez, 600 
köbméter fűrészáru került, il
letve kerül beépítésre. A be
építésre kerülő anyag kétezer 
15 tonnás vagon szállítmányá
nak felelne meg. Az építési 
munka döntő időszakában 29 
gép és szállítóeszköz könnyí
tette a dolgozók munkáját. Az 
épület legfőbb erénye: egysze
rű eszközökkel és mégis mű
vészi nívón történő kivitelezés. 
A részletekre a formaképzés 
szeretete és a gondosság jel
lemző. Az építési munkák be
fejezése augusztusra várható. 

Kiss István 
főmérnök 

I/6. e. osztály 

Üiabb t6rsadalombiztosít6si rende lkezések 

Társadalombiztosításunk jó, vagy rossz hiszeműen tör
újabb és újabb eredményekkel tént a jogtalan igénybevétel 
büszkélkedhet a dolgozók szo- - a dolgozót teljes mértékű 
ciális ellátásában, érdekvédel- megtérítésére kötelezték. Az új 
mének biztosításában. Ez év rendelet szerint, ha a dolgozó 
január l-én lépett életbe a a táppénz. terhesség, gyermek-
79/1954/XII. 24/MT számú mi- ágyi segélyeket jóhiszeműen 
nisztertanácsi határozat, amely vette fel, a folyósítás időpont
ismét bővítette a társadalom- ját kóvetó 30 napon túl az 
biztosítási szolgáltatások mér- okozott kár megtérítésére kö
tékét. telezni már nem lehet. Abban 

A járványos gyermekbénu- az i\5etben, ha a keletkezett 
lásban szenvedő családtagok túl!oiyósítás megállapítása a 
kórházi ápolását kilenc hónap- megszabott határidón belül 
ról egy évre emelik. A hatá- (30 nap) történt és ha a dol
rozat szabályozza a társada- gozó a kiszabott térítési köte
lombiztosílá�i készpénzszolgál- lezettség ellen fellebbezéssel 
tatások jogtalan igénybevéte- él, indokolt esetben - szociá
lével okozott kár megtérítési lis helyzetének figyelembe
kötelezettségeit is. A szakszer- vételével - az üzemi bízott
vezet társadalombiztosítási ság javasaltára a területi 
osztályának ellenőrei sokezer bizottság társadalombiztosítási 
forintos hiányokat állapítottak biwttsága a térítési kötelezett
meg, amelyek a kellő szak- ség alól mentesítheti a dolgo
ismeret hiánya miatt követ- zót. 
keztek be. Eddig az ilyen cí- E határozat alapján már 
men megállapított hiánylatok- számos esetben segítettek a 
nál az igazgatóságok - akár szakszervezeti, üzemi és terü-

leti bizottságok a dolgozók 
ilyen irányú problé_máj�a� 
megoldásában. A pécsi terulet1 
bizottság például Villány Ist
ván vezető kalauznak - szo
ciális helyzetére való tekintet• 
tel - 8856 forint táppénztérí• 
tési kötelezettségét engedte el 
és e nagy összeg megtérítését 
a dolgozó szolgálati főnöksé
gére hárította. 

A becsületes dolgozók ér• 
dekvédelme megköveteli azon
ban hogy megszorításokat is 
alklilinazzon a társadalombiz• 
tosílás elsősorban a munka• 
fegyel;m megszilárdítása ér• 
dekében. Ezért 1955 január 
l-től az ittasság miatt kereső
képtelenné vált dolgozókat be• 
tegségük első három napjára 
sem táppénz, sem kórházi ápo
lás nem illeti meg, ezenkívül: 
az első három napon felme
rült mentőszállítási és kórházi 
ápolási költségek teljes mér• 
tékben az ilyen dolgozót ter• 
helik. 

------------------------

Szívben, szeretetben nin cs hiány . . .  

Az épületről kellene beszél
�ünk és a táj szépségeit mél
tatjuk. Joggal: mert ez a ha
talmas épület illik a táj hoz és 
a táj is illik az épülethez, 
amely már távolról vonzza a 
tekintetet, 

1953 októberében indította el 
Bebrits miniszter elvtárs a 
mc,nurnentális épület munkála
tait. Az intézet arra lesz hi
vatva, hogy a legkorszerűbb 
módszerekkel ellássa a vasút 
tüdóbetegeit a felgyógyulásig. 
240 ággyal fog működni és a 
gümőkór, valamint belosztá-
2yokon kívül mellikassebészet, 
csontsebészet, bronchológiai 
osztályai is lesznek, a legkor
szerűbb felszereléssel, ízléses 
három-, öt- és hétágyas beteg
szobákkal. A tervezésnél az 
orvosok és tervező mérnökök 

Tovább az élüzem címért 

1 1. GYERMEKEKRöLl�em ��d-
1 

• -: Il!en· m�r! a szülői munk.a• gyermekek édesapját már Jlagy l  
------------- 1uk, m1ota lwzosseg tag1a1 gondidlal. 5zere- r-észt ismerjük. ha má,,sk,ént 
folyik a vita, most mindlenesetre tettel rnegjavítgai.ják a "balere- nem, 2 Hámá,n Kató-fütöhál2) di
abl>an a stádiumban van. ami-

, 
tes" mozdonyokat, a megrok- csőség!oolajá,ról, s tudjuk ró• 

,;or a vitatkozó felek már-már kant mackókat. babákat, a ,.de- luk. hogy most is messzi úton 
a tettek mezejére lépnek. Már- fekles" autókat - mondja moso- jámak, nehézsúlyú vonatokkal, 
pedig a vasút történetében csú- lyogva B;xlnfv Odönné, a gver- küzdve a szénnel,, az időjár� 
fosan egyedülálló eset lenne, mekek Ica néni je, az otthon sal. Dudás Man'ka, Nag_11 Kar• 
hogy kél mozdonyvezető tépje munkaérdemrendcDel kitün�etett csi, Ldbath Sanyika. Fábián la· 
meg egymá,s haját (még-ha az vezető óvónője. - A szülök ig3- ci.ka, Pál Józsika, Hajdu Gyön
eg,yik fél forgalmista lenne . . .  ) .  z.án buz.gón fáradbmak azon, rryi.ke, Fekete lacÜ/,a, Szahó 
Ezt a szég;yent Ica néni is hogy még 5z.ebb,é, otlhonosabbiá evike és Ildikó - mindegyikük 
igyekszik megakadályozni és tegyék i:!fy'ermekeik máisod!ik ott- édesapja beírta már nevét .a 
eré1y,esen közbelép: honá.t. A mamáik báiziszőtterek- szocialista vasút épilés-ének, az 

Szeged állmnás dolgozói jó rend szerinti vonatindítási ter
mUillk:ájukkal már többízben vüket 116, kocsitartózkodási 
elnyerték az élüzem címet. A tervtiket 1 06. k0<;si1??�sználási 
felszabadulási vereenyben to- te�et l06, sz�lht� to�a-

, . tervuket 101 szazalekra telie- _ Majd h,a lejár a Sanyi'ka kel, kézimunkákk;<1I c�_in_ositják őszi és t�li forg.alom harcainak 
vább fokozzák eredmenye1ket, sítették a verseny eddigi fomert szeretnek elnyerni a Fel-

, 

lyamán, 
szabaduJ,ási Serleget. Fajlagos Egyé<nileg Kiss Ferenc tola
kocsim.ozdítási tervüket 108, tásvezető és brigádja tűnt ki 
terhelési tervüket 104, menet- a versenyben. 

. az otthont, a papak fokent a történetébe. szolgá!lata, akkor te kapod meg I tbe t .k k dn k- m'nt ·====-----., Derű, sa kált cer n eve e11lf e e • a 1 1 3. DJ TERVEKRöL a P • • • egy kicsit tavasziasra fordul .az •
-

---- ---- ,iá!ték. 
A meggyőző szavak eredroo- idlÖ, hintát szerelnek, sziklaker- szórakoztató tanulá,s, egésu;,éges 

nye, hogy Fááián Laci,ka kissé tet építenek, kosáa-· és röplabda- pihenés - ebben lehelne össze
duzzogva ugyan, dle félrevonul páLw\t eg-yeng-etnek. A .szülők fogilalni a vasulasizyermekek 
és Ldbáth Sanyika az incidens megértő. szíves ,segítségének, .a eg;yJk legszebb n aµközi otthoná· 
után tovább vezeti mozdionyát, szakszervezet és a fűtőházi ve- nak életét. E.s ha awk a tervek 
amely egyelőre fából van és z.etös,ég támogatásának is kö- mind valór.a vá,ln.ak. amelyekkel 
mesterségének nag;yobb nyoma- szönhctjiik, hogv otthonunk a Bod:nálr Odönné elkezd-te az új 

Megtakarított szénnel 
nagy gondot fordítottak arra, A Kel.eti,-tű.fióház dolgozói 
hogy olyan intézet szülessen, péld�n teljesítették a január 
amely minden részében méltó 6-tól 13-ig tartott• felszabadu
a s?.ocializmus építésének kor- lási múszaku� váll3!ásait. A 
s7,akához Belső elrendezésénél mozdonyi;zemelyzetnél a vál
a legfon�sabb szempont az volt, lalásho� , híven géph�ól 
hogy a korszerű egészségügyi vona.tlkéses nem fordult eló. A 
követelményeken kívül laká-

1 

műszak alatt annyi szenet ta
lyos, barátságos, tágas és egész karítottak meg,_ hogy arzzal ,  öt 
kialakításában optimizmust su- vonatot t�váb�1tottak. A �10k
gárzó legyen az épület. A műhely biztos1totta a gepek 
gyógyulás ideje alatt a bete- pont.os ikiadását. A villamoo
geknek nemcsak barátságos, szín mozdonyfelvigyázói se
színes és hatalmas távlatba gédkeztek a mozdonyok javí
tekintó szobájuk lesz, hanem tásánál, hogy a rendes 'kijá
csendes társalgók, nagy foga- rást biztooíthae.sák, A fiókmű-

A mezőgazda ság feilesztése 
a munkásosztály érdeke 

;,Népgazdaságunk fejlődése és jelenlegi feladatai" cimu 
témakör tanulmányozása során a mezóg<Jzdaság fejlesztése és 
a munkásosztály érdekeinek összefüggéséről több kérdés érke
zett a propagandistá,lctól és han!gatóktól az Elméleti Tanács
hoz. Ezekre a lkérdéselcre vála.!Zolm1k ebben a cikkben. 

A Központi Vezetőség 1953 
júniusi ülésének határozata és 
a kon �ányprogram megjelené
se népi demokratikus fejlődé
sünk új 57,akaszát nyitotta meg. 
Az új szakasz lényege abban 
áll: úgy építjük a szocializmust, 
hegy közben álla11dóa11., fdko
zatosan növe!ked;ék. a dolgozó 
-nép életszínvonala. E politika 
anyagi alapját segíti pártunk 
Közpo-n.ti Vezetőségének és a 
MiniSztertanácsnak együttes 
határozata a mezőgazdasági 
tenmelés nagyarányú fejleszté
séről A Központi Vezetőség
nek a mezőgazdaság fellendíté
sére L wtt határozatai fejlődé
sünk legfontosabb soronlévő 
láncszemét jelentik. 

,. dolgozók személyi fogyasz
tását túlnyomórészt közvetle
nül mezőgazdasági termékek, 
vagy mezőgazdasági nyers
anyagból előállított cikkek szol
gálják. (Kenyér, hús. tei. zöld
ség. gyümölcs. cukor, konzerv, 
gyapjú, olajosmagvak &tb.) 
Ezeket a cikkeket mind a me
zőgazdaság termeli. Világos t':'
hát, hogy csa.k a mez6gazdasa
f1i termékek bősége lehet eló
fel•étele a mun:kások, a városi 
d-.lgozók olcsóbb és jobb élel
miszerellátásának. valamint az 
élelmisz.er- és könnyűipar jobb 
nyersanyag eUátásá-nalk. A 
munkás-paraszt szövetség is 

akkor lesz még szilárdabb. ha 
erősödnek a város és falu kö
zötti gazdasági kapcsolatok, ha 
a falu a várost bővebben látja 
el élelmiszerekkel és nyers
anya&okkal és ugyanakkor a 
parasztság bővebben jut ipar
cikkekhez, mezőgazdasági gé
pekhez, növényvédőszerekhez, 
műtrágyához. 

A mezőgazdaság termelését 
n.em lehet emelni a parasztság 
jövedelmének fdkozá.sa, an11a.gi 
jóléténe!IG növelése né�kü.l. 
Ezért biztosította államunk. 
hogy az állammal szembeni 
kötelezettség teljesítése után a 
parasztság szabadon rendel
kezzék termékeivel: szabad
piacon vásárolhasson iparcik
keket. A parasztsáa anyagi ér
dekeltsége fokozásának, a mi 
viszonyaink között, 7,egfonto
sabb eszköz.e a város és falu 
közötti piaci kapcsolatok meg. 
erő.ítése. lkiszélesítéSJ!, ezen 
belül a szabadpiaci eladás 
megengedése és llciterjesztése. 

De azzal még nem tettünk 
elegendőt, hogy a dolgozó pa
rasztság részére lehetővé tesz
szük a beadás után fennmaradt 
áru szabadpiaci eladását. Biz
tosítanunk kell azt is. hogy a 
parasztság bevételének egy ré
szét a termelés bővítésére. be
ru.. zásokra, ház- és istálló
építésre. igásállat és szerszám 

hely terven fe1:ü.li �avítliroldka.1. tékául b,eLjebb húzza buksi fejé· ,.Te[!!fÜk széppé, otthonossá évei. akkor valósá,g-os gyermek-' 
11 400 forintot takarított meg. be a kismetetű, de valódi vas- �yermRJ.lunlévr.ényein.ket" • moz- paradicsom !lesz itt a Ma11tner 
A motorszín utazó személyze- ulassapkát. amely körül a vihar g.alomban há'rom d,ícsérő okleve- Sándor utcáil>an. Csak ízelitő
te megtakarított anyaggal ja- táma,dt. Mert vasutasg;v,ermek let nyert. a vas,utas napközi ott- nek a tervek.bői: új j átékok, köznuár 12-én egy sztálinvárosi sok v.an a Hámán !(aló-fűtőház honok között elsö. orszá,g-os vi- tük vasutassapkák, könyvek, a 
vonatot oda-vissza további- na[lközi olthon.?!ban, ere vasutas- sz')nylatban pedirr málsodik he- kertben két babaház. kisvasút 
tott. A motorműhely két da- sapka csak kettő. lyezést ért e\ ala1Zúttal. fedett játszótér, ta-rab nyomásszabályozó iavítá- Nem először járnnk v.isutas vacska vízinövényekkel és végül s

álv
al

, egy 
dar

a
b Hard

Y-tár- ,., -2-. _A,_t_A_M_A_K_R_O_L_, _P_A_P_A_;;;;;i°I napközi otthonban, nem el6ször a legnagyobb és egyben leg-csa átalakításával, 6 darab írunk arról. mihyen könnyebb-
1 

szeb,bo terv: egyhónapos n(YaH-Haroy-csavar hulladékanyag- Máis já�ékok között viszont ség.et, megnyugvást jelent a lás Lillalüred:en, vagy Göröm· ból való készítésével, 25 darab bőven válogathatnak az otthon szülőknek. hOg'M izyermekeiket a bölylapolcán. S a tervek valóra 
gyorsító :membrán-lemez, 10 kis lakói, 5 a já,!ékszereken leirszerelőbbo e:ondoskoctásr.a b'z--

1 

is válnak, ha ezutá:n is ann.yi darab kompresswrszelep elké- aránylagi nem is látszik meg, hatják, cte ill. a fűtőháa nao- see-ítséget kar a napközi . mint 
szítésével járul hozzá a válla- hogy csaknem á,llandcian „üzem- közijében érezzük ezt a lee:job- eddig. Szívben, szeretetben, .ak.a-
lások teljesítéséhez. ben" vannak. ban. Itt. ahol a vidáman játszó ralboan nincs hiálllv . . .  

beszerzésére fordíthassa. Egész 
fejlődésünk szempontjából lét
fontosságú. hogy addig is, 
amíg a nagyüzemi gazdálkodás 
feltételeit biztosítani tudjuk, 
minél több !kisparaszti gazda
ság maximálisan legyen ellát
va olyan. viszonylag magas 
techni!kai színvonalat biztosító 
llvi.sgépekkel, melyeknek se�ít
ségével bérmunkások alkalma
zása nélkül sa;át és családja 
mur..kaerejéi.el jelentősen 
emelni tudja termelési színvo-
11L1.lá.t. 

Ha a parasztságot érdekeltté 
tesszük a termelésben, ha az 
ipar megadja számukra a szük
séges termelési segítséget, ak
kor a parasztság többet tud 
termelni. Ez több mezőgazda
sági terméket. idővel pedig 
alacsonyabb árat jelent. A 
munkásosztálynak tehát első
rendű érdeke, hogy növelje a 
parasztságnak nvuitott segít
séget, mert most a parasztsáa 
életszínvonalának emelése a 
munikásosztály életszínvonala 
emeléséne!k feltéteLe. Minden 
ezzel ellentétes intézkedés fé
kezné a parasztság termelési 
kedvét. megingatná a párt- és 
a kormány politikájába vetett 
bizalmát és végső soron azt 
idézné elő, hogy újból csökken
ne a termelés, melynek követ
keztében áruhiány. drágaság 
lépne fel a városi piacokon. 

Az új szakasz politikájának 
helyess�gét elért kezdeti ered
ményeink vilá..{losan mutatják. 
Budapestre és a többi városok
ba jelentősen megnövekedett 
az élelmiszerfelhozatal. Buda
pest Nagyvásártelepre például 
1952-ben 36 588 kocsi áru érke
zett, 1954-ben már 44 999 vagon 
árut raktak � a Narmvásárte-

lepen. Egyes cikkféleségekből 
azonban a növekvő felhozatal 
mellett is hiány van. Ennek fő
oka a nem kielégítő termés. Az 
is igaz, hogy a nagyobb felho
zatal ellenére sem alakultak 
még kedvezően az árak - a 
szabadpiaci árak csak kevés 
cikknél csökkentek. egyeseknél 
pedig emelkedtek. Ennek az az 
oka. hogy még a növekvő fel
hozatal sem elé,gíli ki a gyor
san növekvő igényeket. a fel
hozott élelmicikkek mennyisé
ge még nem olyan nagy, hogy 
megfelelő árcsökkenést idéz
zen elő. Eddigi eredményeink
ből azonban már most levon
ha,juk azt a következtetést. 
hogy a mezőgazdaság további 
megsegítését, termelésének 
emelkedését követni fogja a 
felhozatal emelkedése, a sza
badpiaci árak csökkenése és 
mindennek természetes követ
kezménye, a munkásosztály 
reálbérének, életszínvonalának 
emelkedése. 

A mezőgazdaság fellendítését 
úgy valósítjuk m,e,g, hogy az 
együtt 'árjon a mezőgazdaság 
fokozatos, szocialista átalakítá
sával. Biztosítjuk a termelő
szövetkezeti mozgalom állandó 
fejlődését azzal, hogy a segítés 
révén gyorsabban emeljük a 
termelőszövetkezeti tagok jö
vedelmét, mint ahogyan az 
egyéni parasztoké emelkedik. 
Ez a folyamat vonzóvá teszi a 
termelőszövetkezeteket, mind 
több egyéni parasztot térít a 
nagyüzemi közös gazdálkodás 
útjára. 

A dolgozó parasztsag anyagi 
érdekeltsége növelése érdeké
ben olyan intézkedésbk sorát 
kell életbeléptetni, amelyek 
kezdetben· kétségtelenül, legna-

gyobb mértékben a parasztság 
helyzetén javítanak. Ez azon
ban nem azt jelenti, hogy pár
tunk és államunk a parasztsá
got a munkásosztály elé he
lyezi. hanem azt. hogy a mun
kásosztá,ly hel11zetének javítá
sa a mezőgazdaság termelésé
nek fellendítését.ől függ és en
nek �lengedhetetlen feltétele a 
dolgoz:5 varasztság anyagi ér
dekeltségének í]1Jors, jelentős 
növelése. A dolgozó parasztság 
anyagi helyzetének javulása 
biztosítja a munkásosztály és 
az egész dolgozó nép jólétét. 

A parasztság termelési ked
vének fellendítése adott hely
zetünkben a szabadpiaci kap
csolatok további kiszélesítésé
vel történhet meg, A város és 
falu közötti piaci kapcsolatok 
kiszélesítésével a szabadpiac 
súlyának és szerepének fokozá
sával növekszik a városi lakos
ság jobb élelmiszerellátásának, 
az ipar fokozott nye1 sanyagel
látásának lehetősége, E kapcso
latokon keresztül erősödnek 
azok a szálak. amelyek a vá
ro.,t a faluval, a munkásosz
tályt a dolgozó parasztsággal 
összekötik. 

* 

A mezőgazdaság fellendítése 
tehát elsósorban a munkás
osztály érdeke. Mégis, a mező
gazdaság fejlesztése lassúbb 
ütemű, mint ahogy azt tervez
tük - állapították meg a Köz
ponti Vezetőség 1954 októberi 
ülésén. Ennek az az oka. hogy 
a mezőgazdaság nem kapta 
meg az ipartól a gyors fejle,z
téshez szükséges géneket. a megfelelő műszaki és anyagi 
segítséget. A több gép - ma
gasabb színvonalú termelést, 
több élelmet is jelent. A mező 

gazdaság gépesítése. felszere
léssel való ellátása a munkás
osztály jó munkájától függ. Az 
ipari munkásság a tervek telje
sítésével, a több. olcsóbb és 

jobb iparcikkek gyártásával 
járulhat hozzá közvetlen ül is a 
mezőgazdaság Q11ors fej,leszté
séhez. 

De a mezőgazdaság !elleru!í
tése nagyobb erőfeszítést köve
tel a parasztságtól is. Jobban, 
fejlettebb agrotechnikával kell 
megművelni a földet, ki kell 
terjeszteni a be I terjes gazdál
kodást és fokozottabban fej
leszteni kell az állatállományt. 
A termelési feladatok mellett 
szü,kség van arra is, hogy a 
parasztság ma.ra.déktalanul tel
jesítse á.llampotgári kötelessé
gét. a beadást és adófizetést, 
amely szintén hozzájárul az új 
szakasz politikájának megvaló
sításához. 

Az ipar és a mezőgazdaság 
közötti áruforgalom állandó 
fejlődése, a szabadpiac kiszéle
sítése, a parasztság termelési 
kedvének fokozódása mind 
olyan tényező, amelyeknek 
alapján napról napra erősödik 
a munkásosztály és a dolgozó 
parasztság szövetsége. Maga
sabb fokon valósul meg a mun
kásosztály vezetése, a munkás
paraszt &ZÖVetségben, megszi
lárdul a dolgozó parasztsággal 
szövetséges mun!kásosztály ál
lamhatalma. A város és a falu 
közötti gazdasági, politikai és 
kulturális kapcsolatok kiszéle
sítése, a mezőgazdaság gyors 
fellendítése közös érdeke mun
kásosztályunlmak és dolgozó 
parasztságunknak. 

A budapesti politikai osztály 
mellett működő 
Elméleti Tanács 
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A Szombathelyi Járóműjavitó nyerte 
a Vas megyei pártbizottság felszabadulási serlegét 

A ferencvárosi csomópont 
vasutasai után most egy másik 
vasúti üzem, a Szombathelyi 
Já?'ómű;avító 0V dolgozói Is 
azzal büszkélkedhetnek, hogy 
az április 4 tiszteletére indított 
munkaversenyben f!!n11eTték a 
felszabaduld.si se,-leget. Nem a 
Minisztertanács és a SZOT el
nökségének országos győzelmi 
díját ugyan, hanem szűkebb ha
zájuk, Vas megye pártbizottsá
gának és a SZOT megyei ta
nácsá.na:k serlegét, amelyet a 
megye legjobb ipari üzeme ré
szére tűztek ki jutalmul. De ez 
is nagy dicsőség. 

A többi Vas megyei üzemek 
is kiemelkedően jó eredményt 
értek el a versenyben, a ver
senybizottság és a megyei párt.
bizottság mégis úgy találta. 
hogy a Szombathel11í Járómű
;amtó felelt meg legjobban a 
termeléken11ség emeléséTe, az 
öTJ!költség csökkentéaére. a mi
-nőség ;av,tásáTa megállapított 
t>erunllfeltételeknek. 

A pár nappal előbb megtar
tott élüzem-ünnepség után, 
amely alkalommal az üzem 
n11oloadszor kapta 11W!g az él
üzem-jelvén11t - május 6-án 
került sor a .erleg ünnepélves 
<itadás<iTa. A kultúrházban 
megtartott ünnepségen Kordl<
nai elvtárs, az üzemi párt-vég
rehajtóbizottság titkára meg
nyitó szava; után Tö-rök Károl11 
elvtárs, a megyei pártbizottság 
másodtitkára elismerő szavak 
kíséretében adta át a félméter 
magas, szépművü, bíborpiros és 
krém színú, aranyozott díszí
tésű herendi po1·celánserleget. 

- Kiváló munkájukkal kife-
3ezték az üzem dolgozói hűsé
güket a felszabadító Szovjet
unió iránt, megmutatták, hogy 
értik és magukévá teszik a 
párt útmutatását, hogy min
den erejükkel, tudásukkal hoz_ 
zájárulnak féltve őrzött sza
badságuk biztosításMloz, sza
bad l1azánk erősítéséhez -
mondotta Törak elvtárs. 
Megyénk minden dolgozója 
büs2:ke örömmel tekint azokra, 
akik három hÓ11llp lankadatlan. 
szívós lküzclelmében kirfvták 
üzemú-"knek az élüzem címet, 
most pedig f!ln11ertl!k a megyei 
pártbizottság ,eLu,abadulá.,i ser
legét. 

- Ez a nagyszenl eredmény 
és az e looség természetesen to
vábbi lkiitelezett.!éggel jáT. To
vábbi erőfeszítéseket kell ten
nünk az éves terv túlteljesíté
sére, a termelékenység növelé
sére, az önköltség csökkentésé
re, mert csak !gy tudjuk pár
tunk Központi Vezetőségének 
márciusi határo1.atát végre
hajtani. A jdTóműjavító dolgo-

z6i mutassanak példát. Az 
üzem minden munkása. mű; 
szaki és gazdasági dolgozója, 
vezetője vegyen részt odaadóan 
a versenyben, köszöntse még 
nagyobb munkasikerekkel 
augusztus 20, majd november 7 
ünnepét. Ezzel járuljon hozzá 

az üzem gyorsabb elörehaladá
sunkhoz a népjólét emelé�e, 
hazánk erősítése. a szocializ
mus építése útján. 

Cserta elvtárs vállalati igaz
gató azza1 a fogadalommal vet
te át a szép győzelmi jutalmat, 
�agy 11W?gléuö hiányosságaikat 
ki!kű.1zöbö!Ek, és a jövőben az 
f!ddiginél is eredmén11esebben 
harcolnak a népgazdaság fej
tesztPséért, még fokozottabban 
iguekeznek kii•en ni Tés:üket a 
&2ociali;:111us ép1tesébőL. Kot·á.cs 
István mo=donyl.a:katos a dol
gozók teljes odaadását ígérte 
ehhez a munkához. 

Bognár Imre elvtari, a vasut 
politikai föosz[ály ,·ezetoje el
mondotta felszólalásában, hogy 
amikor meghallotta, hogy a 
Szombathelyi Járómüjavító el
nyerte a Vas megyei pártbizott
ság serlegét, megnézte az üzem 
1950 óta elért eredményeit. A 
dolgozók dicséretére legyen 
mondva: 1950 óta minden esz
tendőben n,-mcsak éves tervü
ket teljesitettJk túl, hanem va
lamennyi -negyeclét·es tervWcet 

Tészleteiben is. Ez azt mutatja, 
hogy a Szombathelyi Járómű
javító dolgozói becsület1?6en és 
lkitaTtóan haTcolnak pártunk 
politikájának megvalósításáért, 
a szocia.lia>mus építéséért. Az 
ötéves jó munka eredöit kutat
va, Bognár elvtárs dicsérettel 

emlékezett meg azokról az elv
társakról, akik a pártbizottság 
élén a párt.szervezetek munká
ját irányítják és vezetik a ter
melési harcot. A pártszerveze
tek voltak az ötéves munka 
motorjai, a lkommtmistá./c vol
tak azok, aktk eTedményesen 
mozgósitptt-0,k az üzem dolgo
zóit, és (Jllóztélk meg a.ket aTTól, 
hog11 a tervek teljesítéséért haT
colni hazafiúi lrotelesség. 

Végezetül arra hívta fel a 
dolgozókat, hogy a megkezdett 
úton haladjanak tovább. és az 
eddig nyolcs1.0r elnyert élüzem 
címhez szerezték rn<'g a kilen
cediket. majd a tizediket is. és 
ezzel formáljana'1. jogot az 
egyik legszebb kitiintetésre, a 
Munka. Vörös Zászló E:rciem
rendjeTe, 

Szaba.dfi József elvtárs. a te
rületi bizottság elnöke a vas
uta">Szakszervezet központja ne
vében üdvözölte a serlegnyer
tes üzemet. Ezután emléktár
gyakat osztottak ki a legjobb 
dolgozók között. Az ünnepség 
kultúrműsorral végződött, 

Ujabb csatlakozások" 
a húsz budapesti üzem fel hívásához 

A húsz budapesti ipari nagy
üzem felhívása nyomán újabb 
vasúti szolgálati helyek vállal
ták. hogy túlteljesítik éves ter
vüket. 

Budai,est-Keldi-pályaudvar 

dolgozói a7 éves terv túltelje
sítése érdekében vállalták, 
hogy a második negyedévben 
úgy dolgoznak, hogy minden 
tényezőnél elérik az élti7..em
szintet. A társszolgálati ágak
kal úgy megjavítják az együtt
müködésüket, hogy ne csak az 
állomás, hanem az egmz Keleti
tömb elérhesse az élüzem
szintet. 

A Debreceni Járóműjavító UV. 

dolgozói megfogadták, hogy évi 
tervüket 103,2 százalékra tel
jesítik, évi tervüket december 
9-re befejezik. Az egyéni fel
ajánlások alapján eddig az idő
pontig 24 dnrab gőzmozdony, 
120 tehetite>cs1 és 20 poggyász
kocsi futójav1tását, 120 tet1er
kocsifővizsgát, 300 darab tefler_ 
kocsi futójavítást végeznek el 
terven felül Termelékenységi 
tervüket 5 százalékkal túltelje
sítik és 1,2 millió forinttal csök
kentik a termelési költséget. 

1 Olvasd, 
terjetfsd a 

l NÉPSZAVÁT ! 

Budapest-Józsefváros állomás 

1 

5030 darab teherkocsit 
az élüzemszint túlteljesltésével adnak át a forgalomnak még 
szándékozik elérni éves tervé- ebben az évben a Szolnoki 
nek túltelje. ltését. A dolgozók Járómújavitó VV dolgozói. En
vállalták, hogy állomásukon a nek segítségével elérik, hogy 
feladásra vagy átmenetben ke- éves tervüket december 18-ra 
zelt mezőgazdasági gépeket so- teljesítik. A vállalás teliesíté
ronkívül továbbítják. A rako- sét nehezíti, hogy a gyártási 
dómunkások jó munkával osztály és a szertár kapcsolata 
kezdték meg vállalásaitk telje- nem kielégítő. Például nyolc 
sítését. Május 5-én a csarnok- darab kötélgyűrű vételezését öt 
ban a Petőfi-brigád (tagjai: helyen intézik bürokratikus 
Könczöl András, Könczöl Já- módon. A !ékorsók beszerzése 
nos, Farkas István) 142, május is körülményes. A dolgozók ké-
7-én pedig a Felszabadulás- rik a gyártási osztályt. az anya_ 
brigád (tagjai : Győri. Kiss, got előregyártva készítse elő. 
Agócs elvtársak) 124 százalékos flogy ne legyen fennakadás a 
teljesítményt értek el. termelésben. (Cseh. Zoltán let:e-

Hat nappal a határidő előtt léből.) 
fejezi be éves tervét a Miskolci 
Járóműjavító OV. Erre tettek 
fogadalmat az üzem fizikai, mű
szaki és szellemi dolgozói. En
nek érdekében vállalták, hogy 
a teTmeléikenységet a múlt év
hez képest 2,4 százalékkal eme
lik. az önköltséget pedig 6 szá
zaléldkal leszállítjá:k. Az igazo
latlanul mulesz•ók �zámát az 
előző évihez képest 50 száza
lékkal csökkentik. (Tiser Ist
ván leveléből.) 

Decemberben megtakarított 
szénnel 

továbbítják vonataikat a deb
recent füt6ház mozdony
brigádjai. tvi százelegytonna.. 
kilométer tervüket ót százalék
kal teljesítik túl, azaz decem
ber 12-én befejezik. A vonta
tási műhely mozdony és kocsi
javító részlege. valamint a vil
lamo.rnűhel� ugyancsak de
cember 12-én fejezi be éves 
tervét. 

Rákos fúhTházban 

a dolgozóik termelési értekezle
teken egységesen vállalták. 
hogy éves százelegytonna
kilométer tervüket 110 száza-
lékra, haszonkilométer tervü
ket 112 százalékra, az össz
kilométer tervet 108 százalék-
ra, a széntervet pedig 103 szá
zalékra teljesítik. A melléktel
jesítményeket 3 százalékkal 
csökkentik. 

Püspökladány fütilház 

dolgozói évi tervüket december 
15-lg befejezik. Csatlakoztak a 
felhíváshoz a Landler Jen.ó 
JáTómü;avító, Celldömölk állo
más, Budapest-Déli-pályaud
vaT és a feTencvárosi szertáT 
dolgozói is, 

ÜSSÜNK RÁ A TOLVAJOK KEZÉRE ! 
Bebrits elt'tán elöadása a N:rugati pályaudvaron 

A Nyugati pályaudvar ceg
lédi várótermében május 10-én 
délután Bebrits Lajos elvtárs, 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter volt az előadója a sro
cialista tulajdon védelméről 
szóló szabad pártnapnak. 

A miniszter elvtárs beszá
molóját sokszázan hallgatták 
nagy érdeklődéssel, majd a 
hozzászólások során kifejez
ték: elítélik, megvetik a dézs
málókat, akik szégyent hoznak 
a vasutas e(JllenTuhdTa. tgére
tet tettl'k, ho(Jll kérlelhetetlen 
harcot folytatnak a szocialista 
tulajdon fosztogatói, a. nép
vagyon Tongálói ellen. 

Bebrits elvtárs beszéde ele
jén rámutatott arra, hogy a 
dézsmálás okozta anyagi károk 
mellett az a legfájóbb, hogy 
- amire még soha nem volt 
példa - a fosztogatók több 
mint háromnegyedi:észe vas
utas egyenruhát visel. 

A feladott ánikban azon
ban nemcsak a dézsmá.lá
sok okoznak károkat, ha
nffll sokszor a s-zívtelen, 

léleklelen munka Is, 

melynek következtében szá
mos áru megsérül, eltörik, 
darabban és súlyban hiányo
san érkezik a címzetthez. 

A dézsmálók - legtöbbször 
szervezetten - a legértéke
sebb darabárukat tulajdonítják 
el. :tlelem, cipó, textiláru és 
exportcikkek tűnnek el a vas
úti kocsikból. Emel!ett gya
kori a gabona és tengeri kül
demények dézsmá!ása is. 

Ha a. fosztogatók többsége 
vasutas egyenruhát is visel, 

1 azért a hősiesen, fdTadsá.got 
nem iameroe, becsületesen dol-

gozó va.suta.sok hatalmas tá-
, 
A bírósági tárgyalásokon 

boTának csak kicsin11 elenyé- visszatérő jelenség, hogy a 
szó töredékét teszi ki. De ez vádlottak kifejezésre juttatják: 
a töredék súl110s szégyent hoz Ha korábban is ilyen lett 
a vasutasságra, bemocskolja �olna az ellenóTzés, nem ;u
egyenruhánkat. Ezért kell kö- tok a vádlottak padjára« 
zösen megtalálnunk a �ódját 

Véget kell vetni az ellenór-annak, hogy megvédJuk a , . 
ránkbízott népvagyont, lelep- Zés lazasagának. meg ke�l _

J
_
a

lezzük azokat akik miatt szé- vítani az árukezelés módJat, 
gyenkeznünk 'kell. meg kell szüntetni a tömérdek 

Ezután a miniszter elvtárs visszkeresetet. Darabáru-for
ismertette, hogyan küzdöttek galmunk tízsz<'r�ére nőtt d 
az elmúlt években a vasutasok felszabadulás előtti évekhez 
a dézsmálók ellen, hogyan viszonyítva. De a darabáru
szűkítették a dézsmálás lehe- forgalom lebonyolításánál hl
tőségeit például a „D"-vona- bák vannak. Túlsok az átratok rendszerével, az átrakások ká.$, nem kie!égitó a gyűjtők csökkentésével A legutóbbi 
években azonban ismét foko- kezelése, hiányosak a szakmai 
zódnak a dézsmálások, külö- tsmeretek. Van olyan raktár
nösen amiatt, hogy a dézsmá- nok, aki még tíz állomást sem 
Jóknak nem egyszer kilenc tud felsorolni, teljesen tájéka
tizede vasutas. Előfordul, hogy zatlan a vasúti földrajzban. egy-egy állomáson szinte vala
mennyi vasutas - mozdony
vezető, fűtő, kocsirnester, bár
cázó, átmenesztó, váltókezelő 

benne van a bandában. 
Egy-egy leleplezésnél 20-25 
vasutast, egész műszakot kell 
letartóztatni. 

Azért történhetett ez meg -
- hangsúlyozta a miniszter 
elvtán; - mert a jobboldali 
torzítások egylk kihatásaként 
elltrnyhult az ell.enőrzés a fő
osztályon, az igazgatóságokon. 
a kereskedelmi szolgálatnál, 
átaldban a vasúton. Elnézték 
a kisebb szabálytalanságokat, 
például azt, hogy nem szol�ál
tatták be a gabonasöpredéket 
és 

ez arra bátorította a gycn
ie jellemü embereket, 
hou súlyosabb vétséget is 

elkövessenek. 

A továbbiakban hangsúlyo,:
ta a miniszter elvtárs a Nyu
gati állomás dolgozóinak !ele
lósségét, a kommunista példa
mutatás fontosságát, rárnuta• 
tott a lelkiismeretlen munlw 
következményeire. a törések• 
re, számadás elválasztásokra, 
a h iányos ellenőrzésekre, majd 
végezetül kifejezésre juttatta: 
a vasút nagyszerű eredménye
ket ért el egy sor fel.adat meg
valósításánál. Ha közösen 
akarjuk, akkor eredményt tu
dunk elérni a dézsmálás elleni 
harcban is. A tolvajok tőlünk 
lopnak, minket kárositanak 
meg, Üssünk hát rá a tolvajok 
kezére, teremtsünk rendet, fe
gyelmet. dolnozzunk több sziv
vel, több lélekkel és akkO!' 
gyózelemTe visszük a párt
határozatból ránkeső feladato
kat. 

A szakmai oktatás ere dm enyess·ége 
nemcsak az oktatótiszten múl ik 

Jól együttműködő, iissze
hangolt együttes dolgozik Ta
polca állomáson. A fűtöházzal 
is kie.;:yensúlyozott a kapcso
lat. Az állomás és a futóház 
az első negyedévben elnyerte 
az élüzem-cirnet s amint a 
versenytáblák mutatják, ma Í6 
jo eredményekkel dolgoznak 
a tapolcai vasutasok. 

Amikor - a tavalyi lénye
gesen gyöngébb eredmények 
után - az állomás jó munká
jának forrását ku Latjuk, első
sorban az új módszerek al
kalmazásával találkozunk. 
Tavaly, az év elején még 
gyenge volt a kocsimozga
tási egységidö teljesítése. Ma 
már mind a három brigád a 
csurgatásos módszert alkal
mazza s mintegy 40 százalék
kal rövidült meg egy-egy vo
nat összeállításának az ideje. 

Miért egyenetlen 
az oktat6munlca 

- Milyen szerepe volt a 
szakmai oktatásnak a csurga
tásos módszer bevezetésében? 
- kérdezzük. 

A válaszok eltérőek. de az 
összegezésből az derül ki, hogy 
az új módszer bevezetésénél 
l\s elterjesztésénél döntőbb 
szerepe volt Tóth Emő kocsi
mesternek, mint a szakvonali 
oktatásnak. És ha tovább, 

guk és a vasút érdeke egy- rendszerint szóbakerül az ok
aránt megkövetelné a szak- tatás kérdése, a pártvezetoség 
vizsgát. Ok maguk jobb be- a swkvonallal együttműködve 
osztásba kerülhetnének. a már nem egyszer szorgalma
vasút pedig azzal nyerne, zott olyan szolgálati- és forda
hogy több munkakörben hasz- beosztá�okat. amelyek meg
nálhatná őket. könnyítették a dolgozóknak az 

De ha a dolgok mélyére né- oktatáson való részvételt. A 
zünk. nemcsak a vizsgahalo- pártszervezet több ízben bí
gatókat kell hibáztatnunk. A rálta a vezényletet is. amely 
pártszervezet néhány hónap- sokszor akkor sem te]je,iti az 
pal ezelőtt - kissé elkésve - oktatótiszt kéré�ét, ha erre 
hrvta fel a szakvonali ve- mód lenne. 
zetés figyelmét az oktatás hia- A pártvezetőség tagjainak, 
nyossagaira, A legfőbb baj az a kommunistáknak is több se
volt. hogy Somogyi elvtárs gítséget kell azonban adniok 
nem törekedett az oktatásnál a fiataloknak a vizsgai elüké• 
nélkülözhetetlen tekintély születekhez. A népnevelók
megtartásdTa, ro szul értelme- nek. a szakszervezeti bizalmi
zett baráti szellem alakult ki aknak meggyőzőbb erővel kell 
az oktatásokon. Somogyi elv- megmutatniok a szakmai to
társnak minden adottsága és vábbképzés előnyeit. Olyan 
képzettsége megvan az akta- dolgozókat kell példaként ál
tói munkához, de nem igen tö- l!tani a nemvizsgázók elé. 
rődött hallgatói elómenetelé- mint Pál Zoltánt. aki vonat
vel. .,Az ó érdekük, hOfll/ le- fékezőként kezdte, azután ko-
1,izsgázzanak" - szokta mon- csifelíró lett. majd az érettsé
dani. ha szóba kerülnek a le- gi letétele mellett az összes 
maradottak. S nyilván az ilyen szakvizsgát is megszerezte. 
könnyed elintézés eredménye, Jelenleg for�almi szolgálatte
hogy Somog}·i elvtárs nem vö. s most a tisztképző ínté
tudta teljesíteni május elsejei zetnél jelentkezett felvételre, 
vállalását. ameb• szerint 15 
dolgozóval a kezelöi, tízzel Pe
dig a \·onatvezetői szakvizsgát 
kellett volna letétetnie. 

Több segítséget 
az olctatómunlcához 

részleteibe menve próbáljuk A taggvűléseken. valamint 
megvizsgálni az oktatási mun- a termelési értekezleteken 
kát. elsősorban egyenetlensé-

Az oktatótiszt munkája 
mint a vasúton minden mun
ka - elszigetelten, segítség 
nélkül nem járhat kellő ered
ménnyel. A segítés pedig min
den ,·ezetónek és dolgozónak 
kötelessége. mert csak így 
gyarapodik a vasút jól kép
zett. nehéz körülmények kö
zött is helytálló dolgozókkal 

ge tűnik szemünkbe. 
- Az oktatáson való rész- A SÍNCSERE GYORS, PONTOS MUNKÁT KÖVETEL vétel igen jó - mondja So

mo1111i EleméT elvtárs. oktató
tiszt - a megjelenés 95 szá
zalékos. 

�:nnek ellenére a vizsgára 
kötelezetteknek mintegy 20 

százaléka. adós maradt a vic.s
ga letételével. Vannak. akik 
már két-három éve „tartoz
nak'' a kezelői szakvizsgával s 
tavaly a vonatvezetői szak
vizsgák késedelmes letétele 
nem egyszer nehéz problémák 
elé állította a vezényletet. 
Olyan furcsaságokkal is ta
lálkozunk, hogy a legjobb 
dolgozók között is vannak no
tóriUs nemvizsgázók. Kitűnő 
sztahanovista vonatvezető pél
dául Horváth Béla elvtárs, 
mégis már közel három éve 
.. készül" a kezelői vizsgára. 
Ugyanígy Bicsérdi Ferenc, 
Merácz Imre elvtársak sem 
képesek belátni, hogy a ma-

Várszeql Péter és Mészáros József, az eres! pályamester! szakuz 
dolqozól nagy szakértelemmel végzik a sfncser6t. 

(Ferkis Emil felv.) 
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Műszaki konferencia a Nyugati-pálya.udvaron A balesetelhárítási oktatásról 
A Központi Vezet&ség már

ciusi határozatának megvalósí
tása érdekében az eddiginél 
jobban fel kell használni a ter
melési értekezleteket. A jó ter
melési értekezlet elősegíti, 
hogy a. dol,gozók gyakorlati ta

pa.sztalata ö�zeka.pcsol.ódjék a. 
szakmai vezetók tudásáva.!, a 

dolgozók megértsék: egyéni 
munJkáfuk 1wg,;an függ össze 
a szolgálati hely egésze, a vasút 
feladataival. A termelési érte
kezlet csak akkor töltheti be 
feladatát, ha előkészítésében, 
szervezésében a pártszervezet 
is tevéken.v részt vállal és az 
értekezleten a kommunisták 
példát mutatnak helyes javas-
lataikkal, aktivitásukkal. 

A termelési értekezletek he
lyes előkészítésére jó példát 
mutatott Budapest-Nyugati ál
lomás műszaki konferenciája. 
A résztvevő forgalmi és keres
lkerlelmi szakszolgálati vezet.o"'k 
mellett ott voltak az alapszer
vezeti párttitkárok is. Igy már 
a műszaki konferencián a 
megjelenés is kifejezésre jut
tatta: a termelési értekezlet a 
párt és a szaJcsze-rvezet közös 
ügye. 

A beszámoló - melyet Ma1"
kó László állomásfőnök elv
társ tartott - helyesen hang-
6\ilyozta a legfontosabb felada
tokat. Az állomás elhatározta, 
hogy csa.tlakoztk a 20 budapesti 
üzem felhívá.sá.1wz. l!'s a be
számoló a továbbiakban az ál
ilomás helyzetét ismertetve ar
,a mutatott rá. mit kell tenni 
az éves terv teljesílése érdeké
ben. Az állomás j!azdaságosab
bá akarja tenni munkáját. meg 
akarja tartani a kitüntető él
üzem címet. Ezért sürgősen 
felülvizsgálják az eddig tett 
felaiánlásokat. hogy azok tel
iesítése ne csak jobbá, hanem 
olcsóbbá is tegye a termelést. 
Szolgálati helyekre fefüontva 
önköltségcsökkentési és anyag
taka,-ékossági tervet készíte
nek az igazgatóság segítsége
vel. A felbontott tervek ismer
tetése képezi a soronlévő ter-

melési értekezletek anyagát. 
A siker érdekében már a 

múlt hónapban - a pártbizott
ság kezdeményezésére - !két 
önköltségcsökkentést és anyag
taka-rékosságot vizsgáló brigád 
ala1cult. A műszaki értekezle
ten a két brigád már egy sor 
helyes megvalósítható javasla
tot tett például a felesleges 
viláititás csökkentésére, a fel
lelt CH-anyagok felhasználá
sára, az E-..;ocsik eddígi beállí
tásának megváltoztatására. A 
brigád jelentése szerint az ed
digi javaslatok megvalósítása 
300 OOO forint évi megtaka.rítást 
eredményez. 

A forgalmi és kereskedelmi 
szolgálat a munka megjavítása 
érdekében szoros kapcsolat.ot 
létesít a Hámán Kató fűtőház
zstl, megbízottaik résztvesznek 
a fűtőházi termelési értekezle
ten és fordítva. 

A műszaki konferencia ter
vezetet dolgozott ki új cél
prémiumok bevezetésére. Pél
dául célprémium jár, ha a ko
csikat három órán belül rend
szere.sen beállítják a rakodó
helyre. Megszabta a feladatot 
a dézsmálások és a számadások 
elválasztása ellem harcra, az 
ellenőrzés kiterjesztésére, a 
korábbi termelési értekezlete
ken elhangzott helyes javasla
tok bevezetésére. Aláhúzta az 
oktatás fontosságát, az élen
járó módszerek elterjesztését, 
a tisztasági versenyt, a baleset 
elleni küzdelmet, a fegyelem 
minden téren való megszilárdí
tását és az utazóközönség jobb 
tájékoztatásának fontooságát. 

A vitában tizennégyen szó
laltak fel, tárták fel a hibákat 
és tettek javaslatokat a munka 
megjavítására. 

A tervek maradéktalan tel
jesítése megköveteli, hogy a 
vállalatok és szolgálati helyek 
mindent, elkövessenek azért, 
hogy �yetlen óra se essen ki 
a termelésből. Ennek ellenére 
számos munkaóra esik .k.i a 
termelésből, elsősorban balese
tek folytán. Ezek csökkentése 
érdekében az üzemi bizottsá
gok elsőrendű feladatát kell 
hogy képezze a balesetelhárí
tási oktatások megtartásának 
ellenőrzése, az, hogy megis
mertessék a dolgozókkal a 
baleseti veszélyforrásokat, fel
tárják a balesetet előidéző oko
kat. A balesetelhárítási okta
tást a dolgozók testi épségé
nek megvé<lése érdekében 
kormányunk rendeletileg sza
bályozta. 

------------

A balesetelbárítási oktatá
sok megtartása terén vannak 
eredményeink. Bizonyítja ezt 
az, hogy 1953-hoz viszonyit
va 1954-ben 4,7 százalékkal 
csökkent a balesetek száma 
De ez korántsem jelenti, hogy 
mindent.... megtettünk ezen a 
területen. 

A két nagy versenyműszak 

két tanulsága 
A felszabadulási és a május 

I 
k�re�dező csapat és a tol�-

1-i . versenyműszak k.itúnó _táSt �degen, soksz?r mas 
eredményeket hozott az egész 1g_azgatoságho� tartozo vona�
vasúton. De tanulságokkal is kísérók ".�l':Zlk. a ".ersenyt.é
szolgált a hibák kijavítása nyezők köze felve;;z1k a ko
szempontjából. Ilyen két ta- csim�zgatást! holott_ enn�l so�
nulságra akarom felhívni a fi- kal iellemzobb tényezok 1s 
gye!met. Mi, Gödöllő állomás vannak, mint pé;dá�J Göd�llő� 
dolgozói például nem tartjuk a .  menetrendszermti vonatmrl1-
szerencsésnek azt, hogy a faj- tás. .. .. .. . • . 

Ma még 
sok helyen lebecsülik a 
balesetelhárítási oktatások 

jelentőségét, 
,,felesleges tehernek" tartják. 
Kevés azolrnak a szolgálati 
helyeknek a száma, ahol egy 
súlyosabb baleset esetén röp
gyűJésen tárgyalnák a baleset 
okát, vagy az oktatás alatt 
elemeznék a megtörtént bal-

Jagos ikocsimozgatási egység- Kuszoböliek � a .:V:.rset;yb61 
időnél és a rakodási idő telje: ezeket a zavaro kon:Imenye-
sítésénél az előző év hasonlo ket. Hasznos Jozsef 
időszakát veszi!, figyelembe és Gödöllő állomás főnöke 
így lényegében saját e_red�- -----------------
n··eivel versenyez az allomas. 
Az így elért eredmények nem 
fedik a valá;ágot, mert minél 
-rosszabbul dolgozott valamely 
szolgálati hely az el,ózó idő
szakban, annál könnyebben 
tudja. azt túlszárnyalni és ezzel 
esetleg ma,gasabb termel.ési 
eredményeket elért versenytá-r
s<tk e lé kerül. 

Helytelen az is. hogy olyan 
állomáson, ahol nincs külön 

Ami gátolja a versenyt 
Az ajkai erőmű saját tulaj- mennyire gátolja a versenyt a 

donát képező romos kocsikból légfékes mozdonyol, által von
oldalt leereszthető, szénszálli- tatott szerelvényekben a sok 
tó nyitott teherkocsikat készít- kézifékes, vagy féketlen kocsi. 
tetett a C,yóri. Vogongyárral. nem is beszélve arról. milyen 
Ez nagyon hasznos dolog, hí- nagy baleseti veszélyt jelente
szen a vasút munkáját segíti. nek. Lássák el ezeket a kocsi
Hwo. azonban az, hogy ezek a kat légfékkel. hogy ne akadá
kocsik kézifékesek, féketlenek, lyozzák a leitókadta lehet&.sé
vezetéT.esek. A !kocsik a hegyi gek ikiha.--;ználását és ne idéz
pályának számító csingeri tér-

, 
zenek eiő balesetet. 

ségben járnak légfékes vonta- Bognár Károly 
tással. Mondanom sem kell, tehervonati fővi?..sgáló. Tapolca 

2156 perc rövid menetidő egy hónap alatt 
A székesfe'hérvári fűtőháznál I mélyvonatok menetidejét a fú

Molnát- IV. József mozdonyve- tőház dolgozói. 
zető versenyre hívta ki a sz.e- A legjobb eredményt 328-as 

. . - sorozatú gépükkel Pálmai mélyvonati mozdonyvezetoket György mozdonyvezető és Kas-a rövid menetidő allkalmazásá- sai József fűtő érték el. 229 
nak kiterjesztésére. A verseny perc rövid menettel. A 342-es 
a munka ünnepe tiszteletére sorozatú mozdonyoknál első 
indult és április l-től április Leposa István mozdonyvezető 
30-ig ltitúnő eredménnyel járt. és Krisztián György fűtő 43 
Egy hónap alatt 2156 perccel, perccel, a 22-es sorozatú gé-

'- vasutak utasforgalma 1949-röl 1954-re 83,6 százalékkal n6tt. 
i'\ KözponU Statisztikai Hivatal jelentéséből.) 

peiknél első Csalfa. László mozazaz 35 órával és 56 perccel donyvezető és Varga István 
rövidítették meg a késett sze- fűtő. 73 perccel 

Boldogságtól sugárzó arccal 
szállt le a vonatról Ha.ga,-ráné, 
Szombathely küldötte. Egysze
riben szerette volna mind el
beszélni a sok gyönyörű él
ményt, amit az anyák orszá
gos konferenciáján magába 
zsúfolt, de csak annyit mon
dott a hazatért vasmegyei 
küldötteket fogadó asszony
társaknak: 

- Ma.jd soka.t mesélek, az
tán megha.!ljátok a beszánwló
mat. Most rohanok a gyere

kekhez • • •  

Odalhaza gyors szemlét tar
tott elégedetten állapította 
meg, hogy a nagylány Edit 
jól ellátta a kisebbeket, amíg 
ő odavolt, s jóformán még ki 

sem fújta magát, hétfőn este 
pontosan jelentkezett szolgá
latra a fűtőházban, a,hol kocsi
tisztító. Mondták neki, minek 
jött be, miért nem �ihente ki 
magát alaposan, de o csak le
gyintett és annyit jegyzett 
meg: ,,A munka nem várhat, 
pihenéTe meg lesz még idó." 
S végig dolgozta az éjszakai 
műszakot. 

* 

- Ilyen 6, nincs egy perc 
nyugta - mondja Szakály elv
társ párttitkár, amikor ked
den reggel a szombathelyi alsó 
fűtőházban özv. Hagara Zol

tánné után érdeklődünk, hogy 
megkérdezzük tőle, milyen ta
nulságot, milyen üzenetet ho
zott az anyák konferenciájá
ról a szombathelyi vasutas 
asszonyoknak. 

- Csakhoi(Y most mús>;ak 
után persze hazament, s veg
re talán kialussza magát 
teszi hozzá a titkár. 

Szakály elvtárs tévedett, 
mert amikor a Hevesi Akos 
utcai lakás ajtaján kopogta
tunk. hogy kénytelen-kelletlen 
megzavarjuk Hagaráné meg
érdemelt pihenőjét, néma 
csönd a válasz. 

- Nem feküdt az le, kiment 
az anyjáiloz Körmendre kuko
ricát vetnj - adja meg a ma
gyarázatot a ház másik lakó
ja. egy öreg bácsika. A 
gyerekek? Az iskolában. 

Hm, újabb nemvárt akadály. 
Nincs mit tennünk, gyerünk 
Körmendre! Igen ám, de ho
va? A körmendi határ melyik 
részén keressük az an}·ák kon
ferenciájának szombatlhelyj 
küldöttét. Ezt már nem tudja 
megmondani a bácsika. Gyors 
körtelefqn a leányiskolákba. A 
mezőgazdasági techrukumban 
meg is találjuk Hagara Edit 
másodikos tanulót. Pár szóval 
értelmesen elmagyarázza, ho
gyan találjuk meg a nagy
mama, özv. Horváth Sándorné 
kicsiny földjét ahol édesanyja 
most kukoricát ültet, ahelyett, 
hogy oda!haza pihenn . 

* 

Már robog is a fürge motor-
vonat Körmend felé. S amint 
elsulhan az ablak előtt a cso
dás tavaszi pompában kibon
takoZó gazdag dunántúli táj, 
egyszeriben megértjük: nem 
is lehet most pihenni. Csupa 
élet, csupa mozgás, csupa szor
gos munka az egész vidék. Itt 
trágyát hordanak, ott szánta
nak, emitt vetnek, amott már 
simítóznak. Az aranyos nap
fényben fürdő smaragdzöld 
vetéseket árnyas szálerdők 
váltogatják, közben egy-egy 
dús orgonabokros őrház. két 
csinos kis állomás, Kí.sunyom 

A béke mivelünk gyözni fog ! 
és Egyházasrádóc élénkíti a 
színes képet, amely így, a vo
natablak „vásznán" lepergetve 
az egész békés. nyugodt, biz
tonságos, szépülő magyar éle
tet tükrözi. KI kíván pilhenni, 
ki tud pihenni, amikor a for
radalmi megújulásra zendülő' 
föld hív és gazdagodó életünk, 
békés holnapunk erősítésére 
szólít. 

* 

A 76 éves özv. Horváthné 
kicsiny juttatott földje és az 
ebből leánya, Hagaráné (meg 
a többi gyereke) számára ki
szakított pár száz négyszögöl 
vi.szonylatá ban talán túlságo
san nagy szavaknak, üres iro
dalm;::-skodásnak tűnnek a 
fenti lelkesült mondatok, pe
dig nem azok. Mert miról van 
szó? 

- Eddig minden évben híz
laltam, amióta szegény jó uram 
1952-ben meghalt, most is lesz 
hízónak való eleség, azért kell 
a kukorica. Tavaly 7 mázsám 
termett ezen a kis földön, 
most még többet szeretnék, 
mert nő a hat gyerek, na
gyobb darab kolbász és sza
lonna kell neildk - magya
rázza Hagaráné elvtársnő, ami
kor a faluvégén, a szombat
helyi makadámút mentén rá
akadunk özv. Horvátihné kis 
házára, s mögötte a földre, 
ahol most Horváth nénin kí
vül lánya, fial közül is egy, 
meg annak a felesége szorgos
kodik. 

S miközben a házba tessé
kel, Hagaráné folytatja: 

- Mert a munka meg a 
hat gyerek, ez az én életem. 

A sok munka is őértük van. 
Ha rájuk gondolok, sose fára
dok el, minden munka kevés. 
Ezért is örültem annyira, ami
kor küldöttnek választottak az 
anyák kongresszusára, s ke
zembe véve a meghívót, azt 
olvastam róla: ,,Anyák, akik 
az életet adju!k, egyesiiljü>ik 
az élet megvédésére!" Annyira 
szíven ütött, hogy azonnal 
megtanultam. Amikor Buda
pestre utazLam 13 vasme
gyei küldöttársammal. a szé
pen feldíszített kocsiban is 
folyton ez zakatolt a fejem
ben. Persze. ezt kell tenni ne
künk anyáknak: egyesülni. Ezt 
mondogattam folyton magam
ban. De hiszen ez vezérelt ak
kor is, amikor négy hónappal 
ezelőtt MNDSZ-titkárrá vá
lasztottak a fűtőházban és hat 
óra alatt 35 tagot szerveztem 
be az MNDSZ-be, úgy, hogy 
most már 49 tagja van szer
vezetünknek. Ezért voltam 
végtelenül boldog, amikor a 
budapesti tanácsház kultúr
termében láttam, hallottam 
asszonytársaimat, akik mind 
azért jöttek, amiért én, mind 
azt akarták. amit én: meg
védeni gyerekeiket. bélcés, 
nyugodt jövőt biztosítani ne
kik. 

* 

Nagyon-nagyon boldog 
voltam, amikor láttam, hogy 
ebben az egyesülésben nekünk 
egyszerű munkásnőknek mi
lyen fontos szerepünk van és 
mennyire megbecsülnek ben
nünket. vasuta'l a:s„zonyok�t. 
akik nyolcan voltunk a kül-

eseteket. Például Szombathely 
fűtőház fiókmúhelyében Ko
vács művezető elvtárs április 
28-án felkészületlenül állt a 
dolgozó.s: elé és arról beszélt, 
ami éppen eszébe jutott. Az 
ilyen oktatás csa,k arra jó, 
hogy a veze'1:o7<: a dolgoz.ót te
hessék felelőssé a balesetért, 
mondván. hogy a dol-gozó az 
oktatáson részt vett, tehát 
balesete fi,gyelmeUenség;ből 
adódott. 

Másik hiba, hogy az oktatá
sokat vagy nem tartják meg, 
vagy ha megtartják, az mind
ö.=e 10-15 percig tart. Ilyen
nel különösen a pályafenntar
tásnál és a forgalomnál talál
kozunk. Tíz perc nem elégsé
ges ahhoz, hogy az oktató ar

ról is meggyőződjön, hogy a 
hallg-atók hogyan értették 
meg a hallottakat. Nem ritka 
eset, hogy a balesetelhárítási 
oktatást ö.sszekötik egyes ren
dezvényekktl Például Rákos
rendezőn a balesetelhárítási 
oktatást a termelési értekezlet 
keretében bonyolították le. 

Harmadik hiba, hogy a szol
gálati vezetők az áthelyezett 
dolgozók oktatását elmulaszt
ják, arra hivatkozva, hogy mi 
szükség van ezek oktatására, 
hiszen előző szo1gálati helyü
kön már részesültek balesetei
hárítási oktatásban. Elfelejtik, 
hogy 

az egyik szolgálati hely 
baleseti veszélyforrása 
nem azonos a másik szol-

gálati belyéveL 
Legutóbb Nagykátán tapasz
taltunk ilyent. A raktárnok 
már négy napja teljesített szol
gálatot, anélkül, hogy megkap
ta volna az előírt oktatást. 

Az újonnan munkába állók 
oktatásánál is vannak hibák. 
Ezeknél különösen a gyakor
lati oktatások elmulasztása 
jelentkezik., de gyakran elma
rad, vagy formális az elméleti 
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oktatás is. Veszprém-külső fú
tóháznál Németi elvtár� biz
tonsági megbízott az új dolgo
zók kezébe adta a balesetelhá
rítási útmutatót s ezzel le is 
tette az oktatás gondj ái. 

Az ilyen és hasonló hibák 
azért fordulhatnak elő, mert a 
szolgálati vezetők és a munka
védelmi bizottság tagjainak 
ellenőrző munkája nem kielé
gítő. A mulasztók nem érzik, 
hogy hanyagságukért felelős
ségre vonják őket. 

Az ellenőrzés hiányának 
elsősorban a dolgozók 
vallják kárát, de érezteti 
hatását a tervteljesítésben 

is. 
Üzemi bizottságainknak fon

tos feladatát kell hogy képez
ze a balesetelhárítási oktatás 
eredményessé tétele. Az okta
tási és propaganda csoport ál
landóan ellenőrizze. hogy egy
egy új, vagy áthelyezett dol
gozó részesült-e balesetelhárí
tásl oktatásban, az oktatás 
színvonala, ·artalma, formája 
kielégítö-e. Ne engedjék. hogy 
a dolgozó addig munkába áll
jon, amíg el nem sajátította a 
szükséges gyakorlati tudniva
lókat. Mulasztás esetén ja,;a
solják a mulasztásért felelős 
felelősségrevonását. Legyenek 
segítségére a biztonsági meg
bízottnak, és az oktatónak az
zal, hogy a megtörtént balese
teket tanulságosan feldolgoz
zák. Segítsenek a szemléltető 
oktatási anyagok összegyűjté
sében. (Rossz szerszámok, 
[ényképfelvételek stb.). 

SzerYezzék a munkamód
szerátadást, gondoskodjanak 
arról, hogy az oktatásról 
hiányzók pótoktatásban része
süljenek. Harcoljanak minden 
olyan káros nézet ellen, ame
lyek az oktatások lebecsülését 
célozzák, a balesetelhárítási 
oktatá.s eredményességét gá
tolják. 

1954-ben a, vasúton 30,3 mllll6 tonnával több árut szállítottak, 
mint 1949-ben. 

(A Központi Statisztikai HIYatal jelentéséböl.l 

döttek között az ország min
den részéből. Lám engem is 
beválasztottak az elnökségbe. 
S miközben ott ültem asszony
társaim között, és hallgattam 
a külföldi küldöttek szavait, 
Jer111-0lenk,o elvtársnő szovjet 
küldöttét, az osztrák küldöttét 
meg a többiekét, az jutott 
eszembe, nagyon erősek va
gyunk mi anyák, ha össze
fogunk. Mi, anyák le tudjuk 
győzni az imperialisták há bo
rús terveit. És egyszeriben 
úgy éreztem, nem kell többé 
féltenem a gyerekeimet. Eva. 
nyugodtan tanulhat tovább 
Kőszegen a tanítóképzőben, 
alhol jövőre már oklevelet kap 
és mehet tanítani valamelyik 
környékbeli kis faluba, amint 
szeretné. Edit is bátran végez
heti a mezőgazdasági techni
kumot. semmi sem zavarhatja 
meg abban, hogy agronómus 
legyen. A VI. általános iskolás 
Zolit se azért neveli a kőszegi 
MA V intézet, hogy ellenség 
t.ámadjon rá, hanem, hogy 
motorvezető vasutas váljon 
belőle, amint el!határozta. És 
az I. osztályos Ilmtk,á,t, az öt
éve., Zsuzsát. a hároméves 
Bélát se kell féltenem, ha mi 
asszonyok összefogunk. És nem 
kell félteni a többi millió. 
meg millió gyereket sem. 

- Aztán hirtelen megint az 
jutott eszembe, hátha mée:sem 
sikerül. De megint végtelenül 
biztosnak éreztem ügyünket, 
amikor Erdei Lászlóné elvtárs
nő felolvasta az anyák foga
dalmát és mi könnyes szem
mel. elszántan mondtuk utána : 
esküszünk, hogy a b0két meg
uédjük, a béke mivelünk 
gyózni fog! 

Amikor idáig ér, újra könny. 
től fényesül ennek a hatgye
rekes anyának a szeme és át
fo1Tósodott hangon, szinte kla
bálva ismétli az eskü sza
vait. Aztán hirtelen elhallgat. 
A pár pillanatnyi, szinte ün
nepélyes csend abban a mo
solyban oldódik fel, amelyet a 
kis Béla fakaszt. Ma ugyanis 
nem ment a napközibe, hanem 
kijött anyukájával Körmendre 
s most éppen újabb adag 
krumplilevest kér a nagy
mamától. Jó étvágya van. nem 
panaszkodlhat rá az édesanyja, · 
De meg is látszik rajta, mert 
olyan a kis dundi képe, majd 
kicsattan. 

Az anyja rátekint és cse� 
desen kérdezi :  

- Tessék nézni. hát nem 
kell é-rtiik mindent meqtenni? 

De igen, mindent meg kell 
tenni értük. kedves Hal!aráné 
elvtársnő. Meggyőzödésünk, 
hogy meg is tesz mindent, 
amint ígéri most beszélgeté
sünk végén. Biztosak vagyunk 
benne. úgy lesz, amint mond
ja: olyan beszámolót tart, 
amely a közönyöseket is fel
ébreszti és közénk hozza, hoiiy 
erősítsék az anyák táborát, 
Meggyőződésünk, hogy a gú
nyolódók elhallgatnak, amikor 
az asszonvok kötelességeiről 
beszél ne.kik, ha lát.iák. hogy 
ezután még keményebben fog
ja meg a munka végét a 
fűtőházban és az MNDSZ-ben 
is. S ha ez így lesz, akkor 
nem múlott el hatástalanul a 
budapesti anyák konferenciája 
a szombathelyi fűtőház asszo
nyaira nézve sem. 

Szász Ferenc 
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Közel százezer forint a sárban ! 

A Szegedi MA V Felépítmé-

1 

A hajtókák decemberben ke- vasanyagjavítótól a sárba. 
nyi Vasanyagjavi1.ó OV udva- rültek az udvarra. - Azért Őrizet nincs, kerítés nincs és 
rán mintegy 88.0-00 forint fek- nem lehet őket elszállítani, megrendelölap sincs. Van olyan 
szik a sárban. Nyolcrnnnyolc- meri; hiányzik rqluk a lánc - hajtány, amelyik már másfél 
ezer forint . . .  s az üzem vala- világosított fel Faragó osztály- éve hever a „temetőben". 
mennyi munkása, vezetője na- vezető elvtárs. Nincs lánc, ez Látogatásunkkor hozzávető
ponta többször is elmegy mel- igaz. De ha tovább is hólében leg 50-60 egy- és többszemé
lette, majdcsak belébotlik - s várják a hajtányok láncukat, lyes hajtókát „bujtatott" el a 
mégis ott hagyja! Hihetetlen- könnyen előfordulhat, hogy hó. S amíg e gépek javításra 
nek tűnik, de így van. Vajjon mire megérkezik a lánc, ad- várnak, addig boldog-boldog
miért? Mert a sárban nem pi- digra tönkremegy, vagy leg- talan ron17áLja őket, lopkodja 
roshasú bankjegyek fekszenek, alábbis alaposan megrongáló- alkatrészeit. A hajtányokról 
hanem szerszámok, gépek. dik a hajtány. eltünnek a láncok, ismeretlen 

Nem messze. az üzem ka- Az üzem a maga részéról tetteso?k Kiszedik a csapágya-
pujától hét élénkpiros szinű lezártnak tartja az ügyet az- kat. letördelik a farészeket. 
kézihajtány áll nekitámasztva zal, hogy a szükséges javítá- Ilyenképpen az eredetileg ter
a műhely falának. Az eresz- sokat időben elvégezte és fel- vezett 7úo-800 foríntos javí
röl ömlik rá a víz, a kerekek szólította a szertárt a száll!- tás 1500-2000 forintba kerül. 
lassan belesüllyednek a sár- tásra. A szertár is nyugodtan nem eg:<·szer javítás helyett 
ba, s az egészet gyakran .. jó- nézi az udvaron heverő gé- szinte újat kell készíteni. 
tékonyan" betakarja a frissen peket, mert nekik is van mi- A helyzeten „nem lehet se
hullott hó. re hivatkozni :  kevés az ember, gíteni", mert nincs pénzügyi 

nem tudnak szállítani. keret őrre. Pedi;i; nem kell 
Két lépéssel odébb három Még siralmasabb a sorsuk a ahhoz különösebb számtantu-

emelőt fojtogat a sár és a víz javításra váró kézihajlányok- dás, hogy kiszámítsuk:  mi ke
és hasonló körülmén�'ek között nak. Ezek a Tisza-pályaudvari rül kevesebbe, az őr bére, 
várja jobb sorsát két tűzhely „hajtánytemetőben" hevernek. vagy az ellopott láncQk, csap
is. De menjünk tovább. Sza- A javítandó hajtányok törne- ágyak, farészek sokezer forin
bályos sorokban áll 35 vado- gével érkeznek a vasanyagia- tot kitevő értéke. 
natúj bálatargonca - éppoly vító részére, de - megrende- Vajon ki a felelős a sok 
siralmas körülmények között, lőlap nélkül. A szertár egy- tízezer forintnyi érték eltüné
mint a kézihajtány, vagy a szerűen kirakja a teherpálya- séért és a kész gépek ,,raktá-
salinemelő. udvaron, néhány lépésre a rozásáért"? 

.A szaliszervezeti mozgalom régi harcosa emlékezik 
A Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa újjászervezésé
nek 10. évfordulója alkalmából 
Munka '.Érdeméremmel tüntet
te ki Veszetey József elvtársat, 
a Landler .Jenő Jánnűjavító 
anyagosztályának vezetőjét. 

Veszeley elvtárs 17 éves ko
rától résztvett a munkásmozga
lomban. 1919-ben vöröskatona 
volt, majd Horthyék internál
ták Hajmáskéren és Zalaeger
szegen. 1921-ben szabadult ki. 
Nem tudták megfélemlíteni, a 
sok megpróbáltatás még kemé
nyebbé edzette. De amikor 
megkapta a meghívót a SZOT 
átszervezésének 10. évforduló
jával kapcsolatos jubileumi ün
nepségre, amikor átadták a 

nöki tisztét 1948-ig töltöttem munkafegyelem megszilárdítá
be, ut.ána OB-elnökké válasz- sával, a többtermeléssel. 
tottak. 1949-ben kerültem a A kitüntetés arra kötelez. Landler Járműjavítóba. Sokáig hogy még jobban és lelkii'sme� párWtkár voltam lakóhelye-
men. Jelenleg a helyi pártbi- retesebben végezzem munk.á
zottság tagja vagyok, de nem mat. Mivel _a termelés szem
mulasztom el a szakszervezeti pontjából . igen fontos helyen 
munka erősítését, támogatását vagy�k. mi�dent megtes�k an: 
sem. Mint szakvonali vezető is i:iak er�keben, �o�. ��unk 
erőteljesen segítem a szal=er- ';': korrnanyun� cel�1_tuzese1t az 
vezetet. Ma más harci módsze- UJ szakasz politiká1an�k meg
reink vannak, nem sztrájkok 

I 

felelően hathatósan seg1ts� -
révén akarjuk életszínvonalun- mondotta Veszeley elvtárs, a 
kat emelni, hanem a verseny- szakszervezeti mozgalom régi, 
mozgalom kiszélesítésével, a kipróbált harcosa, 

--------------

Hozzátok fordulunk francia vasutasok 
kormány magas kitüntetését, a Még nem felejtettük el a ha
kemény harcos megilletődött. zánkat rombadöntő II. világ-

-kezébe, nem törődve a világ 
népei és a francia nép tilta
kozásával - Eszembe jutnak a 30-as háború borzalmait. még em

évek nagy sztrájkjai - mondja lékuünk a náci vérengzések
- a sztrájktörők elleni harc. re. Ezért emeljük fel tiltakozó Mi, a Celldömölki li':pítési Fő
Apró Antal elvtárs brigádjában szavunkat Meqdes-France nöklség dolgozói, tiltakozunk 
voltam és eredményesen vettük francia miniszterel!lök és tár- Nyugat-Német,on;zág felfegy
fel a küuielmet a sztrájktörők- sai 'bűnös tetté, Nyugat-Né- verzése ellen és hozzátok for
kel szemben. Majd kis szünet metország fel!egyverzésének dulunk, francia vasutas test-
után folytatja; életem a felsza- megszavazása ellen, vérek: kövessetek el mindent 
badulás után vált nyugodttá, a gaztett m.eQO,kad.ályozására. 
teljessé. Makón ért a felszaba- Mendes-France úr úgy lát- Mi támogatunk benneteket eb-
dulás. Hozzáláttunk ii. Magyar szik, már elfelejtette, hogy 

I 
ben a harcban azzal is, hogy 

Kommunista Párt és a szak- nem is olyan rég náci csizmák 1955. évi I. negyedéves ter
szervezetek helyi szervezetei- tapastálk. a párizsi utcákat, vün'ket március 29-re befejez
nek megalakításához, nemcsak náci golyók ölték halomra a zük, 
a városban, hanem a környé- francia nép legjobbjait. Mi- A Celldömölki l!;pítési Főken is. Megalakítottuk Makó 
legnagyobb szakszervezetét, a niszterelnök Úr! On a francia nökség dolgozói nevében 
szeged-csanádi vasutasok nép s1r1at ássa. amikor fegy- Stáy Ferenc 
szakszervezetét, amelynek el- vert ad a német revansisták !Párttitkár h. 

,,Kicsi kis bö/csöde" szobában terjengő füstfelhő 
mtltatja, de ettől senkinek 
sem lesz melege. Vésztőn csak 
annyiban különb a helyzet, 
hogy elmarad az egércsata, de 
a piszok, a hideg, a füst itt 
sem hiányzik. Többször sze
retnénk ételt melegíteni, de 
nincs rá lehetőség; rossz a 
tűzhely. Vizesfás állomáson, 
ha a dolgozók a laktanyára 
vonatkozó jogos sérelmüket 
beírják a panaszkönyvbe, biz
tos, hogy a könyv eltünik. 

mint egy órát töltenek a vo
naton, de olvasni -nem tud
nak. 

Gyakran előfordul, hogy mi
kor Pesten kiszállnak a vonat
ból, a másik vágányról akkor 
indítják a szerelvényt, vélet
lennek tudható, hogy ezideig 
gázolás nem történt. 

Kérik a dolgozók, hogy a 
nemdohányzó kocsikat mindig 
egy helyre sorolják, hogy ne 
kelljen keresni. 

Ami még elszántabbá tesz bennünket . . .  
Most írom meg. bár decem- csüggedt emberekben reményt életdcörülményeinek lavitásá� 

berben történt. Debrecenben. keltett az építés üteme, az ért, nincs az az erő, amely le
az Ideiglenes Nemzetgyűlés egységbe forrt nép hasi épo• gyűrhetné őket. 
tízéves évfordulóján az a me,g- sza. Kibontotta ;zászlóját a Ma- Nekünk. vasutasoknak er66-
tiszteltetés ért, hogy meghí- gyar Kommunista Párt. sé kell tenni hazánkat. Ennek 
vót kaptam az országgyűlés Eszembe jutnak azok a egyetlen fellétele, hogy hason-
ünnepélyes ülésére. eredmények, amelyeket ez a ló lelkesedÉ&el és eredmény-

Nem csoclálik.ozhat tlenki nagyszerű, dicső párt ért el a nyel végezzük munkánkat, 
azon, ha még ma is elfog d dolgozók hősi erőfeszítésével, a mint tíz év óta tesszük. Csakis 
meghatottság érzése. 1944. d� 1 kollektív erőkifejtél;sel. :És I így, csakis az egész nép össze
cember 21  , . . Mintha filrner amikor arról értesültem, hogy fogásával erósilhetjük hazán• 
pergetnének előttem. Az ideig- az amerikai imper1allsták és kat és leszünk bevehetetlen 
lenes kormány egy-két iroda- a nyugati zsoldos kormányok bástyája a béketábornaik. Ha 
helyiségből álló a,pparátusá- fel akarják támasztani a hlr- oo=fogunk, lekürojük a ne
ban még sem telefon, sem hedt német hadsereget, :, héz.ségeket. 
írógép nem volt. A vár06 üsz- Wehrmachtot, eszembe jutott Mi békében akarunk �ln!, 
kös rom, kiégett üzemek, üz,. ha a becsületes embe"ek mil- megelégedetten építeni jö
lethelyiségek minden!elé. Az· liói kollektívan ö,;&efognak a vönket. Ez a törekvés egyre 
tán a romeltakarítás, az újjá- háború erői ellen, ha ugyan- elszántabbá tesz bennünket. 
épít,és, a szovjet katonák é,, ezzel a hittel, s elszántsággal 

Munká . Lász.!ó vasutasok segil5ége . . .  Rövide· küzdenek családi otthonuk bé- CSl 
sen újból lüktetett az élet a kéjéért. jövőjéért, a népek sza- sztahanovista moulonyvezeto 
mi �zép vár06unkban. Az el• badságáért, a dolgozó milliók Debrecen 

Üzemorvosi, mun ka- és balesetvédelmi ertekezlet 
a szakszervezet közpo ntiában 

Népi demokratikus államunk 
- mint ismeretes - a szak
szervezetekre bízta a társa
dalombiztosítás irányítását, a 
dolgozók üdültetésének szerve
zését, a munkavédelem eilllien
őrzését. Szakszervezetünk egy
re eredményesebben harcol a 
dolgozók munkakörülményei
nek. javításáért, a balesetet 
megelőző óvórendszabáiyok be
tartásáért. a balesetet szenve
dettek védelméért. 

főorvos az üzemorYosok tenni- ház igazgató főorvosa „A trau ... 
valóit, majd Krekó Ferenc elv- matológia (ba.leseti sebészet) 
társ, a munkavédelmi osztály fejlődése az áUamvasuton" cím• 
vezetője a munkavédelmi szer- mel tartott beszámolót. A ki
vek feladatait ismertette. Ez- tűnő előadásokat a haJllgatóság 
után keriilt sor dr. Hedry értékes hozzászólásokkal egé
Endre egyetemi tanár filmvetí- szítette ki. 
téssel kísért előadására, amely- Lapunk következő számaiban 
ben a magyar orvosi karnak a folyamatosan közöljük a nagy. 
baleseti sebészet terén elért ki- jelentőségű értekez1eten el
váló sikereiről számolt be. Dr. , hangzott el.óadásokat és hozzá� 
Oó Lajos e1vtárs, a MA V kór- szólásokat. 

Ennek a célnak jegyében 
január 19-én ors7.ágos é1-tekez
letet tartottak a Vasutas Dol
gozók Szakszer,·ezetében. Az 

LEVE L E I N K  NY O M Á B AN 

értekez.letet az üzemorvosok, ,. Igy találta a tél Kunszent-

, - h ta1 miklóst" címmel november igazgatosági foorvosi iva · ok, 29_i . számunkban közöltük a Központi Egészségügyi Hiva-
tal, s a MA v kórház és Köz,.. Szabó Ferenc elvtárs levelét. 

Blaskovics Zoltán elvtárs. a ponti Rendelő Inté7,et vezetői· szegedi igazgatós-.í.g helyettes nek. valamint kö7..el s7,áz mun- vezetője intézkedésére a sakavédelmi felügyelőnek jelen- lakhordók té· i  védöruhájukat 
létében tartották meg. december 10-én megkapták. A 

Az értekezlet három fontos pálya.átjárók januárban elkén�pírend_et tartalm�zott, s e':e� szülnek. A fűtőház falazatá-mmdegy1ke egy celt szolgált. . .  , . .. .. .. 
mindent e1követni a balesetek na.k kiJavitása, a torott uve-

elkerülésére. a dolgozó ember 
1 

� �-cserélése'.. a víu::sapok 
védelmére. Az üz·morvosoknak kiJavitruia megtörtént. A mos.
tartott értekezleten dr. Rotten- dót és öltözőt kimeszelték, bó
biU.er Alajos elvtárs, VSZTO vítésük a fűtőház bóvít.ésével 

- Hatalmas hóvihar tom
bolt 18-án Diósgyőr felett, 
mely nagymértékben akadá
lyozta a kohászok munkáját. 
A többszáz föből álló hótaka
rító brigád és a MA V dolgozói 
odaadóan fáradoztak azon, hogy 
a gyár útjait szabaddá tegyék. 
A hóeltak.arltók. munkájának 
is köszönhető. hogy a Lenin 
Kohászati Művek 19-ére vir
radóra a napi tervet 103.2 szá
zalékra teljesítette. 

ÚJ VASúTALLOMAS 
ÉPÜL Mezőkövesden. A mun
kához a körnt1ékbeli lakosság 
is jelentős segítséget nyújt. 
Úgy tervezik, hogy az ú; vas
útá.llomást április 4-én adják 
át a forga,lomnak. 

JELMEZBÁLT REN-
DEZNEK Szegeden január 29-
én a Petőfi kultúrotthonban. 

- Elsikkasztott 2500 forin
tot Molnár Endre az adonyi 
vasútállomás árupénztárosa. A 
bűnvádi eljárás megindult el
lene. 

4.0-50 CENTIMltTER 
HóMAGASSAGRóL SZÁ
MOLTAK BE a hójelentó 
őrök, amikor útbainditották a 
614.3-as szerelvényt Csenger ál,.. 
lomásról. A mozdonyszemély
zet. a. vonatkísérők és pálya
fenntartási dolgozók együttes 
hősi munkája lehetővé tette, 
hogy Mátészalka-állomás ne 

kérjen vonatforgalmi korláto
zást. 

- Hat tablóból álló kiálli
tási anyagot kapott a hat te
rületi bizottság a Vasutas 

egyidőben megtörténik. A for• 
dítóvágány vízdaruja helyett 
januárban újat szerelnek fel 

* 

„Miért kell a fényezlnnúhely 
dolgozói'llak egészségét ronla• 
ni" címmel december 20-án 
ci.kiket közöltünk a Szombat
helyi Járműjavítóban levő ál
lapotokról. PapP Károly eh'� 
társ, a KPM I/6. szakosztályá
nak vezetője közölte szerkesz� 
t&égünkkel, hogy intézkedtek 
a fénycsövek felszerelésére, 
Rövidesen megjavítják a köz• 
ponti fűtést �-

Dolgozók Szakszervezetének 
központjától. A képeket, me
lyek a téli forgalom feladatait 
ismertetik, különböző szolgálati 
helyeken mutatják be. 

VARRÓTANF'OLYAM 
VIZSGÁJÁRA KESZÜL a 
Landler Jeoo Járműjavító 
MNDSZ szervezete. A vizsgá
ra ja.nuár 25-€n kerül sor, 
ahol bemutatják azokat a ru
hadarabokat, melyeket a tan-' 

folyamon készítettek. 
- Vasúti baleset történt ja

nuár 20-án reggel 7 ó1·a 12 perc
kor Rákoscsaba állomáson. Az 
állomáson veszteglő, Pécel 
és Budapest 1,özött közleke
dő személyvonatba hátulról 
egy tehervonat beleütközött. 
A baleset következtében egy 
utas életét vesztette, kettő 
könnyebben megsebesült. A 
személyvonat utolsó két kocsi
ja megsérült. A vizsgálat meg
indult. 

- Eljárást indított a vasúti 
rendőrség Dorn Márton Keszö
hidegkút-Gyönk. vasútá!Jomás 
málházója és tá1·sai ellen. Dorn 
beismerte, hogy a helyi Ter
ményforgalmi Vállalat több 
alkalmazottjával összejátszva 
a fuvarlevelek.re rávezetett 
tényleges súlyt nem rakták be 
a vagonokba. Az így ellopott 
terményt újra eladták a Ter
ményforgalmi Vállalatnak. 

AZ EszAK.1 JARMÚJA viTo· 

KEPZŐMÚVESZ KÖRÉNEK KIALLÍTASA 

- A  „MONTMARTREI IBO
LYÁ"-t mutatja be a ferenc
városi tömb színjátszó gárdá
ja január 29-én a ferencváro
si kultú1'0tthcmban. Az elő
adást Szervei Attila rendezi. 
- Újabb 58 lakás\ kaptak a 

vasutas dolgozók. Pesterzsébe
ten 40-et, Rákospalotán 18-at. 

Már egy hónapja, hogy meg
nyílt Cinkotán a MÁV-böl
csőde, de még most is fülembe 
cseng egy mondat, amely az 
átadási ünnepségen hangzott 
el: ,,fogadjuk szeretettel ezt a 
kicsi kis bölcsődét". Kicsi kis 
bölcsőde , , ,  Milyen sokat je
lent ez nekünk, dolgozó édes
anyáknak. Nyugodt szívvel 
mehetünk munkahelyünkre. A 
múltban 5 éves kisfiam életé
vel fizetett, mert felügyelet 
nélkül kellett hagynom. Most 
gyermekeimnek az egészséges, 
gazdagon felszerelt bölcsődé
ben boldogan telnek napjaik. 
Köszönet mindazoknak, akik 
�t lehetővé tették. 

Varga Lászlóné, 
Cinkota 

Akik megfeledkeznek 

az emberrol 

A felsorolt hiányosságok 
megszüntetéséhez nem kell be
ruházás, nem kell felsőbb 
szervek segítsége, elég volna a 
szolgálati helyek vezetöinek 
jóindulata, öntevékenysége. 

Vajda János 
OB-elnök, 

Békéscsaba állomás 

Jobb utaz6si le/tételeket 

Több dolgozótársam nevében 
írom: Miért kell deres, hideg 
kocsikba szállni reggelenként 
a Budapest-Gödöllő között 
közlekedő BEV-vonatokon uta
zóknak? 

Végül egy régen húzódó 
problémára szeretném felhív
ni a figyelmet. Gödöllő állo
máson a 8. és 9. számú vá
gányok között bérel rakterü
letet a 'l'űZli':P. Csapadékos 
idő esetén tengel);g érő sár
ban közlekednek a kocsik az - SZAZEZER FORINT ER
emberek. térdig süppednek a TE�BEN . v�_sárolf:ak könyv.et 
latyakban. l!;vekkel ezelőtt a I 

a gocpo�ti kö".'yvta.rak. A _v�
MA V nal(Yobb mennyiségű kö- utas konyvtárakban . ezidaig 
vet szállított ide. Már azt hit- kevés magyar klasszikus míl 
tük, hogy az utat fogják rend- voit ta��lható. Most pótolták 
behozni. de a kövek ismét va- ezt a luan.yt. 

A gyomai laktanyába érke
ző dolgozók „pihenésüket" ta
karítással, egérirtással kezdik. 
De már „új módszer" is kezd 
kialakulni: kenyeret adnak a 
kis szürke állatoknak, hogy Számtalanszor előfordul, 
éjjel ne kelljen velük csatát hogy egyik-másik szakaszban 
vívni. A fűtés jeleit csak a nincs világítás, az utasok több, 

gonba kerültek és elszállítot- - .. Kiváló vasutas" kitün
ták. A7.óta tanácsunk már min- tetést kapott Kompis Márton 
den!elé fordult segítségért, de távirda munkavezető. Aprilis 
eredménytelenül. Kérem a 4-re Szilágy\ L�jos távird�- Az. tszakl JármaJavító dolqozóinak képzömilvészetl köre házi ki• problémák megoldásához a mesterrel vallalta]< hogy 

. 
V1-

1 

álhtást rendezett, amelyet naqy érdeklődéssel látoqatnak az llzen, 
vasút vezetőinek se!ritsé1?ét. nyesándormajor állomáson az d?lqozói. SöprU Ferenc asztalos, Kosslus Károll' betűíró, Gomola 

Csiba József egész távközlő berendezést új Jozsef lakatos, Bottyán János maszerész, Kéri K.ilmán mázoló és 
szerelölakatos, 

'
p
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' t 1._ Kálmán Jozsef eszterqályos tehetséges, élettől duzzadó alkotánl e u e sezre a , szere o szerepelnek a kiállításon. Gödóllö pályafenntartás kocsi igénybevétele nélkül. (Kovács Gúa felv.J 
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A vasutasok hozzájárulása 
az árualap gyarapításához 

1 Központi Vezetőség 1954. , minőségének javitásá,·al is je
októberi határozata. a lentcí„en hozzájárulhatunk az 

1,zocializmus gazdasági alap- ország árualapjának gyarapí
tör\'énb'ére támaszkodva meg- 1 asahoz s ezzel az életszmvo
állap1rotta. hogy az életszin- nal emeléséhez. 
vonal állandó emelés<inek bi7.
tositására 1erTszerúen fejlesz
teni kell a lakosság vásárló
erejét. s ennek megfeleloen 
szüntelenül növeln! és bővíleni 
kell az árualapot. A7, árualap 
allandó gyarapítása tehát az 
életszínvonal emelésének egyik 
sarkköve. De a népgazdaság 
tervszerú fejlesztése is megkö
veteli az árualap és a Yásárló
erö összhangját. A7. árualap é5 
vasárlóeró összhangja azonban 
nem egyszerűen n1enn:,·isé,..i 
kérdés. Az árualap szerkeze
tének összhangban kel l lenni� 
a kereslet szerkezetével. a� 
árualapnak fedeznie kell az 
egyes árufajtákban fellépö ke
resletet is. 

A kormányprogram. az új 
14zakasz politikájának sikeres 
megvalósítása érdekében (ehát 
nemcsak a nehéz- es könn.vü
ipar. az ipar és mezőgazdaság 
közötti aránytalanságot kell 
felszámolni, hanem az egyre 
növekvő ,·ásárlóerő és igé
n vek kielégiléséhez szükséges 
arualapot is biztosHani kell. 
1 júniu.si pro1;1ram. óta el

sosorban a purasztsag
nak, de a munkásosztalynak is 
növekedett a vá5árlóereje, A 
vásárlóerő es elsősorban a pa
rasztság vásárlóerejének nö
vekedése jelenleg gyorsabb 
ütemű, mint a központi áru
alap egyes cikkeinek növeke
dése. Az összhang megterem
tése tehát súrgetöen követeli 
az árualap bővítését. 

Az árualap bővit�e első or
ban az !pari és mezőgazdasági 
dolgozók feladata. De a vas
uta ok is sokat tehetnek az 
árubó.ség megteremtése érde
kében. A vasúti munka minő
ségének megjavítás,i az elsó es 
leg'í'ontosabb feladatunk ezen 
a téren. A mezőgazdasági ter
mékek gondos, gyors elszállí
tásával megakadályozhatjuk az 
áruk romlását és sokszázezer 
forint értékű áruval biztosít
hatunk többet a városi dolgo
zóknak. Az élő állatok gondo
sabb szállításával sokezer kiló 
húst menthetünk meg, Az áru
károk csökkentésé,·el. a dézs
málások megakadályozásával 
is milliókat érő kész árut jut
tathatunk a dolgozóknak. Tehát 
már a napi feladatok lelkiis
meretes ellátásával, a munka 

V an azonba:1 sok egyéb 
terület b. ahol lehető

ségünk n,vílik az árualap bő
vítésére. A ,·asutnak sokezer 
négyszögölnyi parlagon heve
ro területe van. mely alkalmas 
például gyümölcsfák telepíté
sére. a lakosság gyi.imölcs
ellátásának javítására. A 
,·asúti pályák mellett húzódó 
kaszálók gazdaságosabb ki
használá�a segítené az álla
tok jobb takarmányozá�át, ja
vítaná a lakosság h usellátását. 
Központi segítséggel jelentő
sen lehetne növelni a vas
utasok körében a méh-tenyész
tést, a pályaőrök.nek nyúj
tott anyagi segítés pedig tehe
nek beszerzését. istállók építé
se\ könnyítené meg. 

A pályafenntartás dolgozóit 
- különösen enrhe te! idején 
- foglalkoztatni lehelne kosár-
fonás ·al. seprú készítéssel, más 
idtiszakban cirok ültetéssel, 
Cüdatermesztéssel, melyeket 
aztán igen jól felhasználhatna 
többek közütl a pályafennta,·
ta · hófogók készít6ére. 

Az anyag,zerkezelési szolgá
Jbt j�lcntúse1r-c::tökkt.--rrthet1 az 
egyes aruféle.égeknél mutat
kozó [ölö,;lege5 anyagkészletet, 
melyet felhasználhatnánk nép.. 
gazdaságunk más területén. A 
járműjavítók és pályafenntar
tási főnökségek gondoskodja
nak a hul ladékanyagok gazda
ságos felhasználásáról, esetleg 

ha a gat.daságosság azt 
megengedi gyárthatnak 
azokból köz.szük;égleti cikke
ket. 

M 
indez csak néhánv gon

dolat, melyet dolgozó
ink ötletei. javaslatai rendkí
,•ül i módon kjszélesíthetnek. 
gyarapithatnak. Erre meg van 
az alkalom elsősorban a feb
ruári termelési értekezleteken, 
ahol meg lehet vitatni a helyi 
lehe1ós<igeket. Az árualap gya
rapítását szolgáló javaslatokat 
a ,iövöben mint újítást díjaz
zák, megvalósításukat biztosít
ja a vasúti főosztályon napok
ban megalakult bizottság. 

Az életszínvonal emelése 
mindannyiunk érdeke. Járul
jon hozzá valamennyi vasutas 
dolgozó ötleteivel és munkájá
val az árualap gyarapításához, 
a népjólét emelés,> program
jának sikeréhez. 

A FELSZABADLLASI YERSE:\'YBE. 

Doroq állomáson Gáspár Dezső forga\n,i szolqálattevö tett 
elsőnek felajcin last. A vállalá:; teljcsitése jó együttműködést követel 
munkatársaival. Képünkön Polacsek Irén kocsifellrót líitja el uta· 
s1t.i.ssal, hogy qyors és n,eqbizható adatszolgáltatat révén munká.?at 

könnyebben veqezhesse. 
\1 cl'hs, bmll l el>.) 
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A l'EJ.SZABADUJ.Á·SI VERSENY BIREIIIŐI. 

Ha egy szolgálati hely jól em bert. a harco• a te[jesítmé· akad olyan bizalmi is. akinek 

I 
miatt rendszerint 

. 

kés1·e in· 
végzi munkáját, azt a külső miért. nem ártana. ha többet foglal· dult, idejében kiadja a gépe· 
jelek nyomban elárulják. _ Január 3-

an már jöttek kozna versennyel. Godó Jó- ket. A tartalékokkal is ba. 
S20lnol.; állomáson például az a bizalmiak _ mondja Pénzes zsefnek, V. Na.gy Istvánnak. volt. Mo�t a fútóhaz vállalta 
eJső P;:·cekti,;�. értes�l róla a Vladimir koc:simester _ sor- Juhász II. Ferencnek többet a 80 percen belüli szerelést, az 
la�o�a,o,,. hog, an d?l„oz0lt �z rauettelc mir.dnyá;unka.t és ér- kell törődnie az eredmények, állomás pedig kötelezte maelozo muszak, kik ertek el JO itekl "dtek ·  nd !k zt k 11c;�aradások napirenden tar- gát, hogy öt:naponként grafi
eredményL a dolgozók közül. . 0 . · . , 

go o. 0 un -e tasaval. kan szerint adja be a gépeAz egyes vonatcsoportok kö- nia.r; :nit va.ialunk a. fel�zaba.- Az egyéni es brigádvállalá• ket javításra. Állják is a szazött, de a ,·onatcsoportok alatt du_las_i versenu_re. Meg_ ts _be- sok megtörténte után össze vukat. is egymás után mondja be ne-
, 

s�elt�k "':rndJart ?- valk:la�o- lehetett ülni a társszolgálati 
vüket a megafon. Aki ez el- ka.t .e; masnap mar a. t·a!Ia,a- ágakkal a csomóponti csatla- Igy születnek Szolnokon 
ereszti a füle mellett, annak scJkcr. fol.yt a munka.. kozás megbeszélésére. Ez 8-án azok a számok, amelyeket 
a szeme forog veszélyben, Hegedűs A. ,József, Mikulas meg is történt. Nyomban utá- vcrsenytáblák, han11osbemon• 
mert majd kibökik a dicsőség- Erzsébet, T!!iczki István. na az állomás és a fűtőház dók h irdetnek és amelyek kö-
táblára hatalmas betúkkel Gyurki József. de a többi még külön is megtárgyalta, zölt olyanok ütik meg az em· 
kipingált nevek. Ha valaki a szakszervezeti bizalmi is de- mit kell tenniök, hogy a me- ber fülét. mint az állcmás ma
részletekre kíváncsi, teljes tá- rekasan dolgozott. Nyolcadi- netrendsze,inti indításra, a sodik dekádbeli 103 százalé-
jékoztatást kap a versenytáb- káig együtt is voltak az egyé- túlsúlytovábbításra vonatko- kos tervtcljesítése, az első mú-
lákról a tervek dekádonkénti ni és a brigád-felajánlások. 7ó válialásaikat teljesíteni szak január 23·i 123 százale-
és müszakonkénti teljesitésről. Azóta állandóan figyelemmel tudják. Igy született meg az kos eredménye, a fútháznál 

A fűtőház versenynyih;ános- kísét;k a teljesítéseket. Di- állomás és a fűtőház között az pedig Nemes Ferenc mmi-
sága sem marad el az álla- csérnek, ha jól megy a menet- a komplexbri.gád-szerződés, donybrigádjának 60 százalé• 
másétól, pedig a nagy verseny- rendszerinti indítás, de nyom-

\ 
amelyben a fűtőház a több, kos. Kiss Gyula brigádjának 

táblát pár napja leszerelték, ban kész a figyelmeztetés is, között vállal!a, hogy arra a 46 százalékos. Szalai István 
mert már nem felelt meg az ha például a gépek késve men- hat tolatós tehervonat:·a, brigádjának 43 százaléka:. 
egyre bővülő vet·seny követel- nek be a fütöházba. Persze amely a multban géprevárás túlsúlytovábbítása. 
ményeinek. De készül és pár 
nap múlva kint lesz a bejá
rat melletti két ,·asoszlopon „ 
2x3 méteres, vasból kovácsolt, 
kilenc mezős, új, nagy verseny
tábla, amely az egész c�omó
pont versenyéről pontos képet 
ad majd a nap bármely órájá
b&n, niert �ötétedéskor villany• 
égők \'ilágítják meg. 

Ha ehhez még hozzávesszük, 
hogy a szolgálati vezetők vál· 
láskor mindig ismertetik  az 
eredményeket, felhívják a fi• 
g.relmet a hiányosságokra es 
a mozgalmi szen·eknek arr11 
is \'an gondjuk, hogy a megyei 
rádió, meg a helybéli ,,Nép
lap" is napirenden tartsa a 
csomópont versenyét, lépten
nyomon rá kell jönnünk, 
hogy Szolnokon eleven va ló
ság, a mindennapi élet termé
szetes vel-z:iárója a. verseny. 

Dehát, amiket a mikrofon 
harsog és a tábla feltüntet, 
csak számok mondhatná 
valaki. Lássuk mi van a. szá
mok mögött, hogyan szület
nek ezek a. számjegyek. néz
zük csak a számszerű ered
mények mögött a munkát, a.z 

Tegyék élőbbé a versenyt Hatvan ál lomáson 
Nem Szilágyi l l .  István elv

tár� váltóőr a1. egyetlen, aki 
szolgálatba jövetelekor és ha
zamenet megáll néhány perc
i·e az építkezésnél. s uoha még 
csak az elókészitö munkák 
folynak. lelki szemeivel már 
maga elölt látja az új állomást. 
Minden hatvani ,·asutas büsz
ke örömmel nézdelódik a 
nyüzsgő térségen, de nem 
mindegyikben ébreszt az épít
kezés olyan gondolatokat, mint 
Szilágyi elvtársban. 

- Az építkezést csaknem 
azon a. napon kezdték meg, 
amikor csatlakoztunk a. felsza
badulási versenyhez - mond
ja. - Az ember önkéntelenül 
is kapcsolatba hozza ezt a há
rom fogalmat, az épitkezést, a. 
felszabadulást és a munka
versenyt. Ugye nem nehéz 
megérteni, különösen itt, a 
hatvani áUomáson, ahol min
denki emlélcezik a háború 
borzalmas pusztításaira, hogy 
az építés, a fejlödés a.Lapja a 
jó munka. 

Mégis nehezen indult a fel
szabadulási verseny, az ered
mények túlnyomó részt jóval 
alatta vannak a vállalásnak, 
a� üzem, bizottság személyi 
válságokkal küzd, ahelyett. 
hogy minden erejét a verseny 
szervezésére fordítaná, a párt
szervezet nem látja el a nép
nevelőket elegendő és mozgó
sító erejű érvekkel, s a szak
vezetés - bár lényegesen Job
ban felkarolta a versenyt, 
mint ma.2.a a szakszervezet -
nem képes olvan et"őt fordí
tani. a versenyre. a. szervezési 
feladatokra, mint amilyent 
kellene. 

- Pedig helyzetünk, adott
ságaink most kedvezöbbek, 
mint tavaly, a kongressszusi 
verseny idején voltak - jegy
zi meg Fülöp János elvtárs, 
munkaérdeméremmel kitün
tetett forgalmi szolgálattevo. 
- Tavaly az igazgatóságtól 
alig kaptunk támogatást, vol· 
tak olyan idósz;.,kok, hogy 
20-25 vonat állt feloszlatva 

az állomásunkon . az idén YÍ· 
szont az igazgatóság allan
dóan íigyelrnmel kíséri es se
gíti állomásunk munkáját. 

Mégis az a hcl?zet, hoi:Y 
csak néha slületik egy-egy 
kiul!.ró eredmény, az általános 
munkateliesítményben nem 
mutatkozik meg a ve1·senyhan
gulat. 

A versenv rovására megy a:l' 
is, hogy legtöbbször késik a..: 
értékelés, igen sok verseny
vállalási lapon január 26-án 
mé� csak a hónap első ti..: 
napjának az eredményei sze
repeltek. Helyesen állapította 
meg Fülöp elvtárs, hogy solc
kal élőbbé ke!L tenni a ver
sew)lt, a doloozókat áll.andóa-n 
tájékoztatni kell a rról, hogyan 
állnak az egyes tényezők tel

jesítésével. mert csak így tud
ják erősíteni az iramot ott, 
a.hol erre a. legnagyobb szük
ség va.n, mint például a. kocsi
mozgatásnál. a menetren.dsze
rinti indításnál, a. gyüjtöko• 
esik beállításánál. 

Az Északi Júrmújavító kifogásolható munkája 
fékezi a győri fűtőház versenylendü letét 

Jéghideg szél vág, az embet gépeket. A 41 l ·esekhez nincs vo
arcába, amikor a három folyo nóhorogjuk. Tav.a'y januárban 
városának pályaudvará:n végig- kértek az észa.ki osztószertárlól 
megy. A fűtőház előtt egész sor és ötszöri sürgetésre. valamikor 
mozdony áll dohogva. füstkari-

, 
szeptember végén kap!3k belőle. 

kák.a,t eregetve. A mozdonyjaví- Nincs sárgaréz hegesztőhuzal
tóban és a kocsimühelyben szar• juk. Nem csoda ezek után, hogy 
galmasan dolgoznak. A felszab J· a fűtőház példaképei, akik minö
dulási verseny jelentőségét he- ségi munkát végeznek. s maguk
lyesen magyarázta meg a dolga- kal  ragadják dolgozótársaikat, 
zóknak Domokos Lajos párttit• mint például Majoros Rezső és 
kár, mozdonyfelvigyázó és lelke- a Tóth Dez.só mozdonylakatosok 
sití a derék flitöháziakat a szak· .. csak" 1 20 száza lékot teljesíte
szervezet a fütőházfönök és Hor• nek. N,yo!c órát állnak � .,kaná
r.,á/h Gábor művezető lelkiisme• lisbatt", huzalban, dermesztő hs 
rctes irán�·itó munkáj.a is. degben. Szeretnének többet nyuj-

A lelkesedést és lendü'et....t tani a \'ersenyben. de va lahol az 
�zonban szinte halálra ítéli az anyag útja elzáródik. s bizony 
a<1yag-hiány. a mozdony 1aka\os- nem túlságosan udvarias kifeje 

1 h iány. Az elvtársak - maaunk zéfekkel i lletik a versenyt fékezó 
is meggyőződtünk ró'a - jogo- bürokra-tákat. 

I san pan iszkodnak. Nem kapnak a A vízhiány is hüli a fütőháziak 
, 37o•ös gépekhez függvasak.at. A 

lelkesedését. A 1•izház centrifu
g.ális szi,·attyúját már egy eSL· 
tendeje elküldték az Északi Jár
müjavitóba javításra. Egy vtl 'a
mosmotor f elév után most érke
zett meg g.eneráljavitásból. A 
vizel lálás,! a motorok öt1etes 
cserélgetéshel, i l lch'e átép:tésé. 
vel oldják meg - vagy a turbót, 
,·agy a mo:ort ,·iszik áf az el
romlott gép helyére. Kín 'ódás..s;i 1, 
eröpazarlásrn,J folyik a vízel lá
tás. Ha Németh Béla szivattyú

keze'ő nem ,·eszi észre. az  Észa · 
ki Járműjaviíó hibájából sokezer 
forintos kár mellett a vízvétele
zés teljesen megál l t  volna. ,\ ki
iavitott villanymo!orban ugyanis 
- három nap u'án - fe!laz•.1lf 
a tekercseket hü'.ő I enti l lá:or 
S,idjáh is az észak'akat és külö· 
nösen nem barátságosan emle-

getik Bottyán mÜ\ ezetö nevét, 
akinek ros�z ellei,őrzö mu11káj ,1 
okozta a motor tiszavirág-életét. 
\\ost mehet vissza, j avításra és 
ha így megy, talá.n félév mulva 
vég.re együtt jön megi a villany
motor a hozzálar\ozó cen!rifugá!
szivcattyúval és nem külön. 

A serleges szénszerelő nagy• 
javításra vár. Hiába kér(ek ma
sibl. Szállítószalaggal vesződ
nek és most értjük meg azt is, 
hogy miért á l l  az a sok gép n 
fü:öház előtt: szerelésre várnak. 
A szerelvény pedig gépre \'ár, 
romlik a győri forgalmisták me
netrendszerintí indítási tervének 
teljesítése. Gyakori a többó;ás 
indulási liésés. 

Bs ezeket nem akarják ésue-
1 enni Budapesten? . . .  

jal'ítá:si munkálatokhoz e'.enged
he'.etlenül szükséges 7 8- is 
anyákat hiába kérik. \ napok• 
ban a győri \'agongyárból kaptak 
T5 darabot. 

. Egy vonatkisérő br igád a sok közül  

,\ budapesti igazgatóság \'izs
gá lj a meg, hogyan seg,íthetne • 
győri fűtőház dolgozóinak  prob
lémáján. Hétféle mozdonyt á l lo
másitoltak a fütöházná 1. de 
rnyagról nem gondoskodnah a 
javi'áshoz. Pedig a gépek ál la 
pata egvre rosszabb \ pannon· 
!1almi voual nagyon rongálja d 

(7:"udősító-nktól.) Pécs áll_o';'�s 

I 
előtt, de sok esetben menet- Józsa elvtársék egy é,·e ,·ég.. eg;'ik „gym:st��ervonata kiz�r�- közben 1s megbeszélik a len- zik ezt a munkát hsánylat nél• la„ kozellatás1 cikkeket szalls t nivalókat a moznonyszemélv- . .. 1 -. f" · b J ·� G l , • ku . Evs mcnetrendszermt1 a ovaros a. o ... sa yu a ' 00 zettel, a menet irányítóval. .. . .. . 

nat,·ezetö és bngádja ti�ztá- . . . kozlekede,1 tervuket 99.2 sza-. · lgy enk el .  hogvha pelc!,rnl . ban vele
_. 

milyen fo�tos, l:ogy Beremenden a déiutám órál<- zalekra teliesitették A febza. 
Pecsett es a szomszedos allo- b r 1 d k „ 1 . 1 • . 1 badu láss vei·senvben fokozw.lr 
m,lsokon feladott zöldség s as. f' a na \a mrn ,-en e c-1-

1 
. . . · 

egyéb élelmis,erküldcm.611)' miszerkülden'lé11\'L <17 111ÚS· tdJ� ' l (ll1�n.,·e1ket. . llogy tul
frit.S an ·p  \t_ban. g_, nr��1n Bu- nap re�!!el már a l\ag.) Yti�ár j 1 1 „11 1 HI .JHk a n1u lt evi e1·ed-
dapeslre érkezzen. Indulás le!epen van. mén�· t. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * A ufaJ liala/4k � 
.,,vas LlETÉBÖL 'flli 

Minden dolgozóhoz iusson el  a párt szava - VÉDNÖKSÉGET VAL
LALT a kulturált utazás biz
tosítására a pécsi fűtőház 
DISZ-szervezete. A küldótt
választó taggyúlés határozata 
értelmében a fiatalok két hat
tagú ellenőrző őrsöt alakitvt
tak, akik rendszeresen vizsgal
ják a szerelvények tiszt.;,sá
gát, fűtését és világítását és 
az észlelt hibákat azonnal ki· 
javítják. A fűtőházi fiatalok
kal párhuzamosan az áUomás* 
DISZ-szervezet is védnók
séget vállalt az állomásépü
let tisztántartására, a váróter
mek fűtésére, a kulturált 
utazás biztosítására. 

FERENCVAROS . . . állan-
dóan mo�ó hosuú kocsi
sorok. sűrűn gomolygó füst
fehők. piros jelzözászlócskák 
tánca a hűvös januári szélben, 
távoli hangszórókból ídehalló 
utasitásfoszlányok . . • Ilyen a 
kép a csomópontot áthidaló 
felüljáróról. Az ország leg
nagyobb és legfontosabb vasúti 
góca megállás nélkül dolgozik 
éjjel és nappal. Nehéz a mun
ka és sok még a panasz Fe
rencvárosban, de kérdezd meg 
az ott dolgozó vasutast: cse
rélne-e könnyebb, kényelme
sebb beosztásért? Nem - ez 
lesz a felelet. S e válasznak 
oka van. 

A felszabadulási verseny
vállalásuk szövege igy kezdő
dik: � . . .  A hós Szovjet Had
sereg elhozta nekünk. a. sza
badságot és meon!litotta. előt
tünk a. békés fejlődés útját. 
Ezen az úton já.rVll, párwnk 
-i:ezetéséi;eZ, az elte:t tíz év 
alatt -romok hdyén ,W,-szerű 
technikával felszerelt állomási 
vágá.nyhálóiatot, modern guri
tódombot és a dolgozók szo
ciális helyzeténelk me[ljavításá
ra öltözőlret. fürd.Qket. vala
mint orvosi rendel.öt építet
tünk." 

A Munka Vörös Zászlórend
jével kitüntetett csomópont az 
ország legkorszerűbb pálya
udvara. ahol a legkisebb be
osztástól a legnagyobbig min
denki olyan munkát végez, 
mely kihat a vasút egészének 
múködésére. Ferencvárosban 
dolgozni nehéz feladat. de 
Ferencvárosban dolgozni éJ>
pen ezért kitüntetés! 

A FELSZABADULÁSI VER
SENYBEN Ferencváros hősies 
munkáról tesz tanuságot. A 
fűtőház százelegytonnakilo
méter tervét 101 ,3, kilométer 
tervét 128.2 százalékra teljesí
tette január 2.4-ig. Ez idő alatt 
8 2 százalékos szénmegtakarí
tást értek el és 52 176 tonna 
túlsúlyt továbbítottak. A kocsi
mosó 1 13,7. a kocsijavító 103. 
a mozdonyjavító rész1eg 1 02 
százalékra leljesitette felaján
lását. 

kos volt. hogy a kocsikifutás
nál csak 97 százalékot értek 
el. hogy az A· és C-tur a II.  
dek�dban csak megközelítette, 
de nem érte el a 100 százalé
kot. Ahol lemaradás, ahol 
hiányossá.!!" van, ott is ferenc
városi vasutasok dolgoznak 
és munkafeltételeik sem rosz.. 
szabbak, mint azoknak, akik 
az élen járnak. S ha így van, 
akkor mi okozza a lemaradást? 
Kétségtelen, sok felé ágaznak 
az okok, melvek között a poli
tikai nevelőmunka is szere
pel. 

Vizsgáljuk meg közelebbről 
a politikai okokat. a népnevelő 
munka hibáit. Magyar elvtárs. 
az állomás pártbizottságának 
titkára például elmondotta, 
hogy a felszabadulási verseny
hez újabb agitációs érveket 
nem adtak. ,.Az aktivisták 
régiek, ismerik jól Ferenc
várost. ismerik jelen�óségét, 
10 éves fejlödését." S Göncz 
elvtárs. az I. alapszervezet 
pá,ttitkára nyilván hnsonló 
véleményen van - ezért nem 
volt másMl hete a „területen", 
ezért nem ismeri a versenY 
állását sem. 

IGAZ, VAN OLYAN NtPNE
VELÖ, aki hiányos se
gítés ellenére is jól végzi mun
káját - például a kétsreres 
sztahanovista kocsimester. Fi

tos János. Az ő brigádjában jó 
a felvilágosító munka és olyan 
a versenylendület, hogy ott 
jártuni<kor, délután !él 2 -kor 
jutott csak eszükbe: aznap 
még nem is regge!i.zt�k. De a 
nyu.!(ati rendezón már nem 
ilyen a helyzet. Páli Józsefné 
pártbiza!mi csak a mult hó
nap végén beszélt pártcsoport
ja kommunistáival és talán 
még régebben a csoporthoz 
tartozó pál"tonkivüliekkel. Al
talánosságokon kívül nem tud
ja, hogy mik akadályozzák a 
jobb e:-edmény elérését, mi fáj. 
mi tetszik pártcsoportja tag
jainak. 

A felvilágos:ló munka fogya
tékosságait azzal indokolja 
l\fogVar elvtárs, hQgy kevés az 
állomáson a párttag. Ez igaz. 
De éppen emúttt kellene foko-

Az állomás legjobb csapata a zottabban törődni a pá.rttagdk 
B-tur, a II .  dekádban 104 szá- aktivizá.lá�á.lial, nagyobb seaít
zalékk.al került az élre. De az séget, több agitációs érvet 
A-tur már erősen meg.közeli- nvu ·i:ani a népnevelők mun
tette az élenjárót. Január 24-én kájához és fokozottabb eTten
éjjel vonatterhelési tervüket őrzéssel hangsú 'vozni a. nép-
1 12. irányvonati tervüket 108

1 
nevető munka fontossá.Qát. 

sz�z0Jék;3: teljesft�tt��- A k;· A fülőhüi nártbizottság már leti gunto m_enny�s;gi . tel";'e! sokkal operativabban foglal-103. _a n.vu�ati �,m!0 mmós�gi kozik a felszabadulási ver
tervet 1 14 szazalekra telie- sennyel és ez meglátszik az tette. eredményeken is. Az elmult na-

Ez a felsorolás azonban nem pokban még volt náluk olyan 
teljes. Hiányzik belőle például ve•senvtényező melyben 4-5 
az. hogy a keleti gu~ító minő- százalékkal elmaradtak fel• 
ségi munkája csak 72 százalé· ajánlásuktól. A pártsterveret 

A vasutak kialaku lásának története* 
4. A villamos vontat6s fejlődése (/.} 

Bármilyen elterjedt vasúti 
vontatójármű a gózmozdony, 
számos hátránya, főként telje
sítőképességének korlátozott 
volta és öru;;.úlyegységre eső 
teljesítménye, valamint az 
energiaátalakítás csekély ha
tásfoka miatt már a mult szá
zad végén a villanws vonta
tás,-a terelődött a figyelem. 

köz.úti villamos vontatás üze.. 
métöl, a forgalom igényei, a 
vonatok terhelése. a vonalháló
zat kiteriedése, lejtviszonyai 
stb. szerint. 

A nagyvasúti villamos von
tatásban az amerikai Ba.lti
more and Ohio vasúttársaság 
,·olt a kezdeményező ( 1895-
ben). Európában pedig Svájc 
a 40 km-es Burgdorf-Thun kö· 
zötti vonal (1899), majd Olasz
ország és Mi!ánó--Varesina 
közötti vonal villamosításával 
(1901). Az első villamosított vo
!l"lalakon a közúti vasú ti villa
mosítási rendszertwz hasonlóan 
600 Volt teszültsé<!ű egyenára
mot !használtak. Az egyenára
mú rendszer azonban csak a 
villamos erőmű közelében fek
vő rövidebb vonal.szakaszok 
villamosítására nyujtott lehető
séget. 

azonn-al megbeszélésre hívta 
össze a mii.vezetőket. mérnökö
ket, !kiváló dOL!'Ozóka.t. Elemez
ték a helyzetet feltárták a 
hibák okait - s azóta behoz
ták a lemaradást. A pát'tszer
vezet határozottan lépett fel a 
fegyelemlazítók ellen. Jó 
András, valamint Matus Imre 
mozdonyvezetőket pártfegyel
mi elé állították. A pártbizott
ság tagjai maguk is járják a 
fűtőházi műhelyeket és a nép
nevelőkkel együtt végeznek 
felvilágosító munkát. De a 
pártmunka elkerüli például a 

szénszerelót. Pedig itt i� nagyon 
várják azokat az elvtársakat, 
akik közvetítenék panaszai
kat: nem kapjárrc ,-endszeresen 
a zord idő;árási pótlé;'<ot. Fái 
az is a szénszerelőknek. hop.,y 
a szaksz.ervezeti bizal.'llit utol· 
jára akkor látták, amikor alá
írták \'er.senyvállalásukat. 

ÖSZTÖNZÖBB LENNE A 
"\"ERS&'II-Y, ha sürgősen meg
javítanák a versenynyllvános
ságot. Igaza van Jakab Gyula 
mozdonyvezetőnek, amikor 
hiányolja, hogy nem ismeri 
versenytársa eredményét. :És 
ez a jogos panasza Kozá.ri 
J ózsefneJr. is. 

Ferencváros óriási erőfeszí
téseket tesz a felszabadulási 
versenyben és nem maradnak 
el az eredmények sem. De tel
jes győzelem csak akikor lesz. 
ha minden dolgozó, minden 
szolgálati ág maradék nélkül 
teljesíti vállalását. Ehhez kell 
az eddiginél sokkal fok.ozottabb 
segítséget nyujtani a népneve
lő munka megjavításával. a 
dolgozók panaszainak orvos
lásával a csomópont párt
szervezeteinek. 

- HJtT UJ FIATALLAL 
erősödött Sárbogárd áll-),nás 
DISZ-szervezete az elmúlt 
héten. Ezzel az állomás min
den fiatalja az ifjúsági sier
vezet tagja lett. 

- FELSZABADULASI VER
SENYRE hívta a Landler 
Járműjavító Stefán ifjj3ági 
motorszerelő sztahan'"lvis�a 
brigádja a többi jármüjavitó 
villanymotor szerelő-brig6d
jait. 

- BUDAPESTRE LATO
GATNAK Celldömölk állo
más fiataljai. Megtekintik a 
Nemzeti Színházat és P.ste 
megnézik a „Téli :aláLat" 
című vidám műsort. 

- A LEGJOBB ASZTALI
TENISZEZŐK gyültek össle 
január 16-án a szombathelyi 
Ady End,-e kultúrotthonban, 
az igazgatóság által rende.lctt 
asztalitenisz-versenyre. A leg
jobb eredményeket a Swm
bathelyi Járműjavító, Cell
dömölk állomás, az ajkai 
vasútépítők és a celldömölki 
fűtőház díszesei érték el. A 
győzteseket a vasútpodikai 
osztály és a területi bizctts&g 
megjutalmazza. 

VASUTAS TANÁCSTAGOK 
Lapunkban folvamatosan kö-

, 
röszakmest.. Bp. Nvu2ati müszak. 

zölni for,luk azoknak a dol2ozól<· Csákó Imre munkarelv .. Keleti 
nak nevét. aki!< a nép bizalmából b�!'?.�··áll.<:sJ�fg�ár Z8l�,!' 0ál1_-,ei�k tanácstagok lettek. Bp. 11!. 11. o.. Cseh János mozd. 
Budapesti iqazqatosáq! 

Adám! Pál munkamester. Ma
'?"'arnándor. áll.. Bak Imre oőr. 
Szolnok, pft. rlln.. Bakó Kálmán 
áll. föfl .. U iszász áll .. Balollh Ist
ván vez. szakm.. Torbáey. vrn. 
von. fel.. Balof?h László mozd. 
lak.. Szolnok. !th .. B,1rt11cz József 
pör.. Szolnok. p!t.. Edllnt Gábor 
,•őr. Uende. áll.. Benke JózPef 
mks .. Bn. Ferenc""':.!i:ros áll.. Benkö 
Sándor smk.. Bp. Ferenc,•áros áll .. 
Berecz Jözser vez. szakm.. Bo. 
N:vuizati műszak. Bese Lalos áll. 
vez.. Délel!vháza. áll.. Bélcés Fe
renc föint .. G,•őr áll .. Biró Sándor 
áll. rön .• Szá?halombatta áll„ Bo
da Gvörl!V róáll. elől i„ BP. Ke
lenföld áll .. Boda István áll. felv .. 
Pécel áll., Bo·h Károlv mks. Bo
da!k. ál.. Bödö József vez. fóell .. 
Székesfehérvár. áll .. Bukovinszkl 
. János vkezelll. Pilis áll.. Czibula 
István kocsireI'd.. Bo. Kelenföld. 
áll.. Czitt'eri János ffü:zakmester. 
Szentendre, vont.. Csabai János 

lak.. Szolnok, rlh.. Csik Jenöné ir. doll!.. Györ, áll.. Csonka Já
nos koc�imest.. Székesrehérvár. 
áll., Dárdai István relü,n, .. Buda-
5rs. atl.. Dud.Ss Ferenc vez. tőmunkam„ Na1tVma1·os, áll. Du
r':lcz Pál műsz. ellen .. Torbáav. v1ll. fel., Er,rv Mihálv kocsirend .. Tatabánva. relsll áll.. Fáczán Mihály vez. szalcm„ Bo. NV1.lj!ati mú
szak. Fekete Imre töir. kez.. Ferencváros rth .. Fenyve�l Pál e1le11. 
őr Tokocl, �II„ Forral Józser�.s f/l
tiszt, Bp. Terézváros prt„ Földe· 
sl Mártonn� koc-sireliró. Tatabá
nva. alsó áll.. Fülöp István mell .. 
Torbá2v ,·111. rei., Fülön János 
munkame�t.. Keleti TBKE. Gabal 
.lá!lOi:t fr. rlOltl,- AszAri. á11 .. Gat11=ti 
László röáll. elölj„ Öttevény. áll„ 
Gábor József von.-fék. Cegléd, áll. 
Golvha Józserné mks .. Sza iol. áll .. 
Gróf István vez. szakm „ Bo. Nvu,,.ati mti<:zak. Gvntat pA1 C!.,.�1-m . 
Bp. Ferencváros rth., Hajdú III. 
István !öell .. Köbányare1s6. 

(Folytatjuk.) 

gyár építette ki 1902-bem, gú egyfázisú áramot és soros 
Kandó Káimá.n tervei szerint. jellegű !kommutátoros motol"O
A rendszer sikerének volt kö- kat használ. 
szönhetó. hogy a Gi.ovi-vonalat, c) A harmadik a nagyfe.szütt-
amely Genouá.t Milán.óva:! és ségű egyenáramú rendsze1". 
Torinóval köti össze, szintén A három alaprendszere,1 ki
Kandó Kálmán rendszere sze- vül két vegyes rendszer is k:i-
rmt V11lam0!,ítottá'.t 1910-ben. fejlődött: 

A villamos vontatás kifej- d) Az egyfázis-egyenáramú lesztésére az elsö amerikai és ,-endsze-r a munkavereték európai kezdeményezések után 
főként azck az országok he- 15.000 Volt feszültségű áramát 

kisebb feszültségre tra,nsz:forlyeztek súlyt, amelvek vízi.erő- máJja, majd egyenárammá alaben bővelke'.lnek, szénben vi- kítja. át. szent szegények, így Svájc, e) Az egyfázi3-fázisátalaJcítós Svédorszá.q és Olaszország. A 
vízierők ki-használásával nem- rentlszer, amely a munkaveze
csak olcsóbbá, gazdaságosabbá ték egyfázisú áramát külön.bö
vált a vontatás, har,,em egyút- ző rendszerek szerint alakítja 
tal függetlenülte-k a vasútvál- át solúázisú árammá. 
lalatok a vootatáshnz szü'ksé- A vegyes I endszereknek szá
ges szén behozatalától . Ezeket mos változata fejlődött ki. 
az előnyöket a vasútvillamosi- Ezek közé tartozik Ka.ndó KáL
tás üzemi előnyei tovább fo- má.nn.aik a Ma.gya,- ALlamvasu
kozták. talk budapest-hegyeshalmi fő_ 

A vasutak villamosítása so- vonalán megvalósított egyfá
rán különböző rend.szere'k ala- zis-sokfázisú átalakítós rend
ku1tak ki, amelyek a munka- szere, az úgynevezett fá.zisvál
vezetéken vezetett áram neme tós ,-endszer is (1933). 
szerint 3 alaprendszerbe és 2 Ez idő szerint legelterjedteb
vegyes rendszerbe csoportosít- bek a 1 62/3 és a 25 periódusú 
hatók. váltóáramú rendszerek, to-

19� Január 31.  

./IIREK 
szov .IETIJl\'IÓ 

A szovjet vasutasok télen is helytállnak' 

A Szovjetunióban is szokat
lan az idei téli időjárás. Amíg 
az egyik körzetben hetek óta 
tart az erös hóvihar, a magas 
hótorlaszok elleni küzdelem, 
addig egy tőle nem messzeeső 
körzetben alig Látnak havat. Ez 
a változó és egyenlőtlen idő
járás sok gondot okoz a vasuta
soknak, és új módszerek meg
terenitésére serkenti őket. 

A vihar elóretörőben van. 
Eddig csak a szibériai és a 
távolkeleti részeken dult tel
jes erejével, de most egyre ter
jed a Szovjetunió európai ré
szei és dél felé. A szovjet 
vasutasok jóelőre felkészültek 
a tél fogadására: olyan álla
potba hozták a hótisztf.tó és 
egyéb védőberendezéseke4 
hogy azokat bármikor bevet
hessék a hóvihar frontján. Va
lamennyi eltör4 vagy elromlott 

hóvédőpajzsot kijavították. A 
pecsorszki körzet dolgozói pél
dát mutattak, ho.,,ayan kell idő
re és jól felkészülni:  teljes 
harckészültségben várják a ha
vat. a legfejlettebb technikai 
es�özök sorakoznak. a betörés 
várható pontjain. 

Az ország tekintélyes ré
szén 25--28 fokos hideg ural
kodik, a szél sebessége eléri 
másodpercenként a 30 métert, 
de egy pillanatra sem tudja 
megakadályozni a forgalom le
oonyolítá.sát. A pályafenntar
tási szakszolgálat dolgozói hő
si helytállással tartják a fron
tot, a mozdonyvezetők fel• 
emelt sebességgel viszik sze
relvényeiket. Sok helyen há• 
romszoros védőfalakat emel
nek, nem kímélik a fáradsá
got, mert tudják, hogy az meg
termi gyürnölcsél 

NÉMET DE.HOKRATI KIJS K:ÖZTARSASAG 

Ötvenszázalékos megtakarítás új kenószerke:ettel 

A „Fah.rt Frei", a Német De- fajta kenoszer4ceziet alklllirna.aá• 
mokratikus Köztársasá;g vasutas sával 
dolgozóinak lapja arról sz,á,mol Ugyancsak műszaoki újítást ve
be, h ·t • lé!< k � zettek be a mozdonyfűtők moo-

. 0R"YI O v�r_iszaz_a .?5 �0'. 
I 

kájának megkönnyítiésére azokon olaimegta.kantast s1kerult elerru a vonalai<on, ahol bamaszéooel 
a mozdonyok kenésénél egy új- fűlik a moz:donyd{at. 

OLASZORSZAG 

A:: olasz vasutasok múzeuma 

Rómából jelentik: A római fé'e vasútvonal2k, a vmamosí
Term!ni-pé.lyaudvaron a közel· tási és gördülőanyagok o.,,:
mu1iban adt.J< �,t a nyilvános- tá.Lyaira. 
signak az olasz vasutaik törté- A múzeum anyag-ában e'.ökelö 
neti alllyagát ismertet.ő vasutas helyet fog,lal el az 1 839-ben 
múreumot. Ná-pol")'I és Granatello között első 

A múzeum hat rés�e tagozó- útjára indult olasz vona,t kicsi
dLk; fol\•éteti épü:e'.ek és llidaik, nyített mása. A múzeumot: moz
az ol,asz va,sutéikon hasznáuat- góképszínház egészíti ki, ahol 
ban volt és je!en!e-g- is hasz

.
nála-

, vasúti dokumentációs filmeket 
tos jelző-, biztosító- és távkózlő mutatnak be a közönségnek. 
berendez.ések, viadul.tok, a külön- A múzeum állandó jellei!"ü. 

�•ÁJC 

A gumiabroncskerekú s::emélykocsikkal folyó 
kísérletek eredménye 

Zilrichhöl jeleniik: Hálrorn évig zanak. Töbhek közölt megáLLapí
tartó kutatómunka után a Svájci tottá;k. hogy az ilyen abroncsok 
Szövelséai Vasutak mérnökei kívánta könnyeob kocs.iszekré
megál!apítoUá:k, ho:w sik pá,'.yá- nyel< gyáirtására kellene állérni 
kon a gumiabroncsos kerekeken de még ennél sem tudják kikü
futó személykocsik nem képesek szöbölni a kocsii<ban érezhető 
nagy sebesség elérésére. kellemetlen rezgéseket. 

A svá,joi vasútllTlérnökák ezen- A sv . . · · trnérni.J<·k kívül számos megfigyelést tettek . aJct vasu o meg-
amel}'iek mindegyike külön-külő� 1 

aL!apitásai kinos fel1űnést kel
is a,[lkalmas arra, hoirr g-umiab- tettek a gumiabroncsokat gyálrtá 
roru:sos kerekeket ne a1'k,aLmaz- vál,a,latolmál. 

FRAi.�CIAORSZAG 

„Szakérlök" francia vasútakon 

ötven nyu�tnémet vasúti 
.,s:zal<értő" látogatott el Francia
országba. hogy a korswrü dél
nyugati üzemeket ta,nulmáinyoz
za. A !.apok me.gütl<őz.éssel írnak 
errő� és emlékeztetnek a német 

,,tivislákra", a tapaszfalatcseré
re u ta zg aló németekre. a,kik ilyen 
áil.a,rcban fontos ipari k�ed.ést 
haj!-0,U,ai< végre a második yjlág
hföorú előtt- és francia katonai 
titkdkat fürkksztek ki. 

AZ ÚJ SZOVJET „LV"-TÍPUSÚ 
TEHERVONATI • MOZDONY 

A villamos energiának ipari 
célra való felhasználása az 
indukció útján való villamos 
energi& termelés feltalálásával 
és gyakorlati megvalósításával 
a mult század hatvanas évei
ben indult meg, amJ.k:or Paci
notti é6 Gramme mee-szerkesz
tették az első, a gyakorlatban 
hasm:ált dinamót. Alig egy év
tizeddel később, az 1879. évi 
berlini világkiállításon a Sie
m�IU és Ha.lsk.e-eé.z bemutatta 
az elsö \'illamos vontatójármű
vet. amely a kiállításon 0.3 km 
hos�zú pályán személyeket 
szállított. A villamos vontatáS 
kezdetben, a nyolcvanas évek
ben a városi közforgalomban 
kezdett teret hodítam, a nagy
vasúti üzem.ben azonba.n csak 
később tudott meghonosodni. A 
nagvvasúli villamos vontatás 
üzeme ugy„nis nemcsak mére
teiben, de egyéb körülményei
ben is lényegesen különbözik a 

A nagyfeszültségű, váltakozó 
áramú erőátviteli és elosztási 
rendszer feltalálasa (Ziper
nowszky. Déry és Blá.t.hy Ganz
gyári mérnökök szabadalma 
1885-ben). továbbá a 'kétfázisú, 
maid a háromfázisú rendszer 
feltalálása megnyitották a 
nagvvrucúti V'.lr.tatás váltakozó 
árammal való m�gvalósitásá
na;t útját. Az első nagyfeszült
ségú, háromfázisú vontatási 
renJszert az észak-olaszországi 
i·az elli"M. va.,ut 106 km-es vo
nal�., 1 62

1 pe• iódusú, 3000 volt 
feszültségű áram.'llal a Ganz-

a) Időrendile-g elsö volt a vábbá az egyenáramú rend
háromfázisú rendszer, amely szer, míg az 50 periódusú rend
kettős munkavezetékről levett szert a magyar kezdeménye
háromtázísú á.i·ammal és . köz.. zést követőleg a Németország
vetlenül a vonali feszültségre ban, a HöLZ.enta.hlba.hnon (1 934) 
kaocsoit, háromfázifú indult- és Franciaországban az Aix
ciós motorokkal működik l.es-Bains-La Roche su,- Fo-
(Kandó Kálmán rendszere a ron kö.i\ötti 78 km-es vonalon A vorosilovqrádl mozdonyqyárban készült naqytelJesitményil 
Valtellina és G1ovi vasúton). használják (1951 ). A Höllen- új mozdonynál meqJavitották a kazán vízellátását, központosftollá!< 

b) A második az egyfá.zístí tahlbahnon 4 különböző rend- a forqórészek automatikus olaJozását, több alkatrész tartóss.iqát 
rendszer. amely Európában szerú mozdonyt, az utóbbi vo- növelték. Olyan szerkezettel látták el az 1 - 5 - 1  elrendezésű moz-
16'.', periódusú, 16.000 Volt fe- nalon két különböző rendszerű donyt, amely lehetövé teszi a nehézsúlyú szerelvények ovors lr,di• 

* Cs?.11.idi Gyórqy! �,VasUti üzem" 
című könyvébol. 

szültségű. Amerikában 25 pe- ".ontatóJármúYet tartanak 
1
, tásii: és az emelkedőn a meqcsúszás kiküszöbölését. 

riódusú, 1 1 .000 Volt feszültsé- uzemben. (Fol11ta.tjuk) (M. ozer�zkiJ relv.J 



fii$.� januá,- "ln. SZOCI ALISTA VASt)TtRT s 

A MAGYAR SAJTÓ NAPJA ''isszaszerzi-e hírnevét Miskolc csomópont 
a f elszahadulási versenyben?  

'Emiékeznek•<' és elég 1s kapo\l :  re·szólalásra jeler.i-
Dl/«k1-a.n, e/,;g éle�en emlékez- keztek Erós Ferenc, Bátok Fe
,iek-, a m,skolc, ra.sutasok renc es Tassi lsirán forgalmi 19.;4 Junitu 4-re� E:1-e benntik szolgálatte\'ök. hogy az elsök ennek a napnak forró öröme. lehessenek felajánlásaiiilial. S szemükbe 1"tlla11-� a kongresz-

gyors hóeltakarítasróJ, leg-
1 

készítjük elő dolgozóinkat. 
utóbb emiatt a gurftón meg Azt 1'.k�rj_uk. h_ogy április . 4-re 
kellett állni, a 'i'BKE nem for- le6a abo ot bngadunk ecJe el 
dit elegendő gondot a gu,,,ó- sztahanovista szintet. 

Negyedszer ünnepli dol�ozó népü!'� a magyar sajtó_ n:!pJi� 
egyedszer eleveníti fel a nepet szo!galo m�gyar ;a_lto. d!c. o _elo

deinek emlékét, a demokntikus. a kommunista saito �,v�lo �ttö
�ői: Táncsics Mihály, Frankel Leó, Rózsa Ferenc nent_ es. 1111nd• 
azokat, akik sajtónk idáig ve_zet� üyá_t f?rradalm1 lan_gga� 
nagyszerű harcokkal és sokszor eletuk aran ,s a szabadsairho.i: 

domb automat::-:u.s bcrendez.é-

.,ru.,i zaszlo egönirös fénve a kommunistak példamutatása 
mo.11. amikor ismer naw un- nem maradt els1Jgetelt, tere
nep közelede.,e Iendtti t·er- bélvesedett, megszülcte'.t  a 
.ien1,'1'e a hetköznap, munkat? szenieluvonazt i·onatk.i'lérő bri-

. cinek l:a1 bar: a�t-ára, emia:t AJ.. i .l,.  először 
i<etszer b .. .'�et t<irlént. _.d,·enrangú A fűtíh.áz fa!án iíj jclmon- e 
dJt-tábl.:..k tark.:.ll.im.k. Ez ,·ersen,·társak 

„ gadok párosversen11-fe:hivása 
ma1;ától értetö<lönc:, tűnik, . . . 
csupán az szokatlan ki�sJ. A TBKE dolgozo1 - mmt 

Egy-két nappal a decemberi Debrecen. Nyir·e•'l,"háza és ha'
taggyú

. 

lés előtt
. 

jelent meg a I va.
.
n állo·11&s v

.
onatld&ár

. 
úihez, 

Rá.kosi Mut,ek felhívása. Az ;i lret·es.·,e�lc:.mi ��olgá.:.a'. fel
J-e,. forgalmi alapSzetvezet fn,ss:tettc a ver«cn�•t M1sko!c
taggyulesén már vis,-zhangot Gömöri pMuaudi:a.rral, 

hogy a feliratok egyrésze a az igazgatósá,;: V. osztályán tá
forga.lommal való jó egyii.tt-

1 

jékoztatnak -:-- m06t elöször 
mii'wdésre buzdítja. a futdluhi csatlakoztak ugy a csomo
do!gozóka.t. Pé daul : .. Indulas ponti versenyhez, rogy ponter 
elótt jelentsd be tcrirclesvát- s.an ismeri� feladataikat. 
la.lásod.a.t, hogy a forgalom I hogy úgy mondjuk, egyenran
eszerint tudja öss:eá:Uta.ni a gú fé ként ve..znek részt a 
vonatokat!" Vagy : ,.Mozdony- felszabadulási versenyben. 

Igen. a \'ersem· legkezdetibb letes. megér.ó együttmúködés felvi{l'l/ázó efrta.r�! Allandóa.n Sajnos. a verseny indulása tá-
eredményei arra mutattak. ere<lménye vo·.t. táJékozta.scl a.z állomásiránu,:ó ján csakugyan két aláválttst 
h=y a lelkesed,,,,. tu· ,e. am�l•.• elvtársat és bes.:éld meg i:ele okozott a gurítón a ,•áltóálli-...., = = ., Együttmuködesröl beszélünk. -'",._ t '  be d · ·tett =•'rtás1· tavaly a kong=•,szus,· 2s�z•o· .  a. teen..u,,,d!" o ren ez.s re.1 ,.,, a 

•= ~ de ho;wan fonódhat ez szoro- ák h 'b . . · t f l · · l' nk  val Jutalmazta a cson1o· ponto•.. A tábl· sajn05 ne:n jelrn- 1 a,1a, ez.!r e a1an asu 
sabbá a többi szakszolgálati • " · • 1 - t bb 1 · a nem hu· n•.··t k,· .  csak ha·.,·a' _ t lk azt, hogy a futoházat i le- egyt>< e,...on osa pon Ja • ággal. amikor az áilomá.son , h 'b • • · · • ' k pon nyabban izzott .  ts talán ez beiül is beteges tüneteket mu- � �a�

t 
�

ar 

e��1:iu�i�t t�s 
a
�::;�:

i
A

m
��:z�nk tar: teve;;ztette meg a szakvonali tat. A kereskedelmi rfuzleget vonalán, s hogy ők sem pa- to7,Ó berer.dczések működésévewtest. a párts;,,e1'\·ezetet és a forgalom oh·anformán te- nas?kodnak vonali ácsorog.a.- ben egyébként sem tavah•. a a szakszervezetet ez az egy- kintt. mintha valamely vélet- Iá.sokra., késői gépbea.dásol"a. .e;;nehezebb időjárási vi�zo.segesnek tuno fellobbanas. a len folytán kapott volna szál- De _ meg kell mondani _ nyok között, sem az idén nem felajánlásJ ívek óráról órára lást a ;;zomszédságukban. Pe- valahogy úgy tapasztaltuk, ,·olt semmi �\·ar, újításaink�,..aporodó száma. Mert mi tör- dig mennyire rw.zorulna a hogy a fűtőház Yezetóiben és kal pect1g ler.ye,res - a ne

tent? A verseny hangulatába patronálá.sra a kereskedelm i  dolgozóiban nag)·obb a haj- gyccLk ne,ryedévben 6 0  OOO fnmá.�. merőben kedvezőtlen szolgálat, milyen sürgetően landóság az együttműködés rint értékű megtakaritást hangulati lenyezök kevered- fontos, hogy elsősorban maga útjának simábbá tételére. értünk el. tek. amelyek többnyu·e az az ál 'om ·!önök. de a pártbi- _ Igen _ mondják a fütőegvéb szakswlgálau ágak e:- zottság. a szakszervezet egy- házban a gépre,árások 
len ,ranyultak. Ketségtele<iül aránt tudomásul vegye, hogy száma igen nagy, de vegyük voltak, olvan körülménvek, a kereskedelmi szolgálat el- figyelembe, hogy az elmúlt amelyek ak.ar a vontatás. aknr ,·a:aszthatatlan része az egy- héten csupán két ,·onalunkon a pah•afenntartás \ B.,"Y a sége;; egesznek, ha ott akado- 39 \'onatlal továbbítottunk TBKE munkája e'.len kelthet- zik. süt al6zik a versenymun- többet, mint az öszi forgalom 
tek hangulatot - de vajon a ka. ha az ottani dolgozÓk nem legerősebb hetében s száz. forgalom munkájában nem ismerik még a saját credmé- elegytonna kilométerünk deakadtak sre!)Se"'.,hibák'' Mert nveiket sem - mert -rendsze- cemberben két millión felül rés értékelés hi1'án nem is 1·sigen dicsérete,- kezdeménye- volt, ami megköwlíti egy igaz.. 
?és. hogy a he/11ettei főnök. a merhetik - hogyan tudnák. gatóság eg&iz teljesítményei. 
térfónök e. az oktarő ti.<;;tek hol kell erősebben meghüzni Ami g<épeink karban'.artását 
szemRlyszeri nr, patronála.,t egy-egy csa\'ari a nagy g<:pe- illeti, ja\'itási át'agunk hosz-
t·á!la.!r<tk az eg11e., turok f�- zetben. szu ideje öL százalék körül 
lett, de a pa.trona.la.sna.k sok- A ua i re a (or"alom \'an. 
ka.l szebben és gyorsabban mu- � Valóban. a le::utóbbi, vá-
tat-koma. eredmenue, ha a panasLl..od i l..  ratlanul jött havazásnál nem 
patrooaló elvtarsak keveo;eb- tudtunk azonnal kellő s1,amu 
bet han.vtorgatnak a mos,k I Lássuk ezekutan. me'.yek dolgo,.ót biztosítani a hóe'ta
szolga1ati ag hibái! � a dol- azok a problémák a többi szol- karításhoz - halljuk az ó
gozokat . okkal inKább az gálatí ágnal. amelyek a for- miskolci palyafenntartasi fu
e1111•iitmiíköde&re set:kentenék filalom szermt alkalmasak ar- nökségen. - De a felszabadu
Vegyék es véle. ek eszre le,- ra. hogy az együttmtiköd · be lási versenyben legfóbb törek
vetel nélkül valamennYi. do!- rOI

. 
ssz ízeket 

.
keve1·jenek'? Fog-

, 
vu;únk. hoin, a téli ido·zak

go�oval, hogv a m,skotci c&o- !aljuk c,,ak ös.su rö,·iden: a ban bizfosit.suk a gyors hóel
mopon r e-redme1111einek rom- futöház gepe1 nincse<iek meg- taka1itá,t, ehhez munkaerő 
la� főként a� eguuttmttködes feleloen karbanta11va. nem I segitseget is kapunk a most 
hibáiból adodott. éppen ugy, b1rják a nehéz téli forj\almat. alakult miskolci 1'pít6i Fo
m tnl ahogyan a kongresszu„1 a pa'vafenntartas nem gon- nökségtő', a tavas1i munkák
zászló elnyerese a jó, becsli- doskod1k havazas esetén a ra pedig �1.aktanfol�·amokon 

• 

A miskolci csomópo'lt fel
szabadulási versenye mli: nem 
alakult k i  egységesen az egyes 
sza�zolgálatoknál, de e7"· 
ken be�ül sem. Kima.aasléi 
eredmények mellett ott van
nak az átlagon jóval alulma
radó teljesítményei_, mint pél
dául az állomás 91 száza'ékoo 
kocsikifutása, mindössze 81 
zázalékot elért kocsimozdítási 

80 5zázalékos kocsitartózkodá
o;i és csupán 50.9 százalékos 
menetrend.szerinti indítási tel
jesítése. A hibák úlro�ak. a 
feladatok nagyok, de - ismi-t 
csak a kongresszusi verseny 
lelkesedésére ke:l utalnunk -
a miskolci csomópont dolito
zóinak ereiben olyan vér fo
lyik. amelv nagy célok érde
kében igenis forróvá, tüzessé 
tud válni. Ne feledltezzenek 
me;: erről egy pillanatra sem 
a s7.akvonali é.s a tömegszer
\'ezet I vezetők. Milyen gyö
nyüru, mtlyen felemelően szép 
lenne a kongre. s1usi zászló 
mellett a Felszaba.du.la.si Ser
leg . . . 

A minőségi mu nka ielentősége a fékiavításnál 
A nsiti járÍINlft baleseti 

statiszttkajából megallapit · 
ható. horzy az előidczö okok 
legnagyobb res7.e a leg
!ek ·zerkezet helytelen rnukö
deséböl adódik. Természete
sen a légféke7ési za\'arok nem 
m indig jelentik a léfil1ékberen
de?é, elromlasát. A zavarok 
oka sokswr a fékek helytelen 
kezelése. 

Igen nag:r a ·zámuk az olyan 
fekezesi rendellenessegeknek. 
melyek ha nem is végződnek 
nagyobb ba !esettel. meg1s je
lentös anyagi kárt okoznak a 
vasutnak. Gyakran ilyen ter
meszetú bale,;etet. ídez elő a 
kocsik legfékieinek nem ein•· 
iáeJú muködese, melynek .kö
�etkezmenye a vonat rángata
sa. s gyakran a vono.szerkezet 
szakadái,a. Ha'IOnló jelenségek 
eredmenyez,k a kerékparok la
pos kopását es ezzel az er!ekes 
alxoncsanyag idóelőtti elvéko
nyoda.sát. A nem kelloen tö
mörített legfekbe!'endezes ál
landó levegö-utánpotla�. te
hát jelentős energiapazarlá t 
jelent. es csökkenti a mozdony
vezető btztonsagérzetet. 

Ez a néhany példa is mu
tatja, hogy az üzembiztos, 
g:vors vasuti közlekedésnek és 
Hállításnak elengedhetetlen 
feltetele a já�·omúvek fékszer
kezeteinek megbízható műkó
dese. A jól múködő fék na
gyobb sebességet. több vonatot, 
gyorsabb szállítást eredményez. 

A létfiueneietá kifogá ·talan 
működésének bizt06ítása el
só,iorban a jármujavitó vál 
latok feladata, de fontos 
szerepe van az Ü7,emeJtetés
ben a vontatási és müsza 
k1 kocsiszolgálatnak is. Az 
utóbbi években a légfe'kszerke
zetek fenntartásában és üze
meltetésében jelentős javulás 
é;zlelhetö ugyan. de a nap
jainkban is elöforduló hiányos
ságok azt követel ik. hogy gyu
ke•esen intezkedé<�k-"t kel; 
tennünk a me� [ellelhctő hi
b„k megszúntetésere. 

A légfékberendezés javítá
sanal. fenntartásánál a kor
man.vszelepre, a Iékhengerre 
es a légvezetékre kell különös 
gondot ford1tanunk. 

A lormánJszclep a légfékbe-
rendezes legkenyesebb s1.er
kezete. e7.ért azok k ipróbá.á
sát, tisztítását és javítását 
c.akis az arra kijelölt járómü
Javitó múhel\·ek végezhetik. 
A helyes müködést sorszám 
5zenn1 naplóba bevezetett bi
zomlattal kell igazolni. Gya
kon h,an�•ossag a kormánvsze
lepek \'ÍZsgálatánal és jav,tá
sánal. hog,· a lokormány-du
;;attyuk illeszkedési hiányos
ságat a kelleténél eru:,ebb z.si
rozással igyekeznek pótolni. 
Ez az egyszeri próbát kiallja 
ugyan, de üzemben. ahol le
vegő túlnyomás is elofordul, 
hamarosan átfújas következik 
be. Hianyosság, hogy a próba
berendezések nincsenek [el
szerel\'e diagramm-írókeszú
lekkel, mely a kormányszelep 
múködésél áttekinthetoen mu
tatja, A diagrammot helyette
sítő légnyomás és idötartam
adatok naplószerű felvétele -
ha ezt végre is hajtják - nem 
megbízható es nem bizonyító 
ereju. KifQ!(ásolhatö a k1ja\'i· 
toti kormányszelepek tisztítása 
és tárolása L�. 

Itt kell rámutatnunk egyes 
vontatási és múszaki kocsí
szolgalti  múhel"eknek arra a 
helytelen gyakorlatára, hogy a 
kormányszelep-alkatré.zek ja
vítása! kellő berendezések nél
kül is el akarják végezni. Ezt 
bizonyítja, hogy a cserejavi
tásra leadott kormányszelepek
ből a belső alkatrészek gyak
ran h iányoznak. A kormány
szelepek alkatrészeit a műsze
rekre előírt szigorú felületi 
megmunkálassal kell javítani. 
Működésüket a kocsiszolgálati 
helyek próbapad hiányában 
ellenőrizni �em tudjál<. Az ill'en 
egyeni akciókból tehat csak 
kár származik. 

A f ékbenger és rudazata fenn
tactásába n a leg[öbb mi
nosegi követelmény a hen
ger alapos kimos:ísa. a du
gattyú. és tömítóbfü·ök fagy
gyú- és \'taszoldatb, n való fel
újító telítése, a fékhenger hely
zel�nek aln,zon történő kimé
rése, a rudazatok holtjáléka1-
nak n1egs,üntete:c. a vL1,s1..a
húzó rugó t isztítása és k 1pró
balasa. a fekhcnger löket
hosszának pontos beállítása. 
Helyesen :  először a kézifék és 
ulana a leg!ék lokethosszát 
kell beállítani. G,·akori a be
allilá -ban a sorrend felcseré
lese. Ilyenkor legtöbbször nem 
kapják meg a fekorsó elöirt 
fordulatát és ezen . zabálytala
nul a lökethossz megrövid1tc
sevcl „segitenek." 

Nagy gondot kell fordíta
nunk a légvezeték rozsdátla
nitására, portalanítására. Tud
nunk kell. hogy a süritett leve
gövel jelentős páratartaloo1 ke
rül a vezetékbe, mely a belső 
[elület gyors !..onoziójára ve
zet. A nag�•nyomású levegő a 
rozsdát é port a kormány ze
lep szerke�teihez sodorja, ez 
a szelepek pontos felfekvését 
akadályozza. sót a szúk fura
tokban eldugulást okoz. A lég
ve1etékben a rozsda· és porlera
kódás olyan nagymérvű lehet. 
hogy keresztmetszet-szúkülést 
idéz elő. Ezért a ,·ezetéket elő
írásszerűen kell kifúratni és a 
keresztmet�7.ctet golyó átnyo
másf. val kell ellenorizni. A go
lyózá.st sokszor nem ,·égzik el. 
elmulasztják a szüröszita al
kalmazását, a tömörseg vizs
gálati jelét a segédlégtartályra 
nem írják fel, nem történik 
meg a mozdonylég-.·ezetékek 
tömörségi próbája. 

A légvezetékek szennyezodé
sét idézi elö, ha a kocsik rende
zésekor a tömlö vé,:ét nem 
akasztják fel a zárórúdra, A 
knc irendezuk nemtörödömsé
gét mutatja az is. hogy az Ak
kermann-tömlö,·allók karjait 
nem kczzel kezehk, gyal-..1 an 
letörik. 

Hianyoi,ság a légfékberen
jezések cserejavításának fej
letlen volta. Sok helyen nincs 
megfelelő helyi,;ég, szerszám, 
munkapad. Nincs a műhelyek
ben elegendő jól begyakorolt 
szakember, a meglévoket gyak
ran cserélgetik. Ke\'és a cse
reállag, több fékrendszernek 
nincs meg a szükséges meny
nybégú csere- és tartalékal
katrésze. 

Szenezési hiányosság, hogy 
nem történik határozott in
tézkedés a fékvizsgálatok idő
beni megtartására. Rendsze
rint nem történik me� azok· 
nak a kocsiknak fékiövizsgála
tH. melyeknek időszakos fővizs
galatát kitolják. Köztudomású, 
hogy igen sok olyan személy-
es teherkocsi van üzemben, 
amelyek fövizsgája lejárt. 
Ezeknek a fékfóvizsgálata is 
elmaradt !  Példaként említhe
tem a NDK vasutainak szigo
ru íékfenntartasi szabalyait, 
mely szerint a ko1mányszele
pek évente cserejavítás alá 
kerülnek még akkor is, ha jól 
működnek, kijavított kormány
szelepet 3 hónapnál tovább 
nem lehet raktáron tartani. Ha 
mégis rakteron marad, ujból 
meg kell Yizsgálni a kiadás 
előtt. 

Ez az írás korántsem öleli fel 
a fékfenntartásnál mutatkozó 
hibákat, csupán a legkinvób
bakat. De ha a feLsoroH hiá- 1 
nyosságokat megszüntetjük és 
megoldásra ,·áró feladataink 
végrehajtását jó! megszervez
zi,:k, sokat lendítünk jelenlegi. 
ei;yáltalán nem megnyugtató 
helyzetünkön. A hibák meg
szüntetésének legfontosabb 
feltétele, hogy azokat a dolgo
zókat, akik a fékberendezéseket 
javítják és kezelik, alapos tu
d:i.tosító munkával világositsuk 
fel a fékek jó karbantartásá
nak jelentősé!léröl, tanítsuk 
meg éket a fékek elvi műkö
désére. a minőségi munka fon
to!;Sél�ára. 

Va6..-iszv Bda, 
7/D. Ill. 

vezető úton irányították. . . . . 
A magyar sajtó sik�resen �egíti a harcot a Szo�J�1�n•o altal 

vezetett béketábor nagy ügyéért, a prole_tá:!'emntkoz1seg -�z;lle
mében, a dolgozó magyar nép fe!eme!kedc��J• a haza fe!vira_g� 
zásáért a szocializmus építéséfrt. Kiemelkedo szerepe va!' k!'lo
nösen :nost. amikor az új szakasz politikái� az egész n�p elei• 
színvonalának erőteljes emelését írja elő, anukor a _nyu_gah hatal
mak atomőrültjei újabb világháború tüzének sz1tasan mester, 
kcdnek. · d . · A multban az uuk sajtója nem foglalkozott a ne� gon 1a1• 
val, elvétve jelent meg egy-két írás a növekvő nyorooi:rol, a �_u�
kanélküliségről, a tudomány munkásainak dolga,rol. A muve
szettel és a társadalommal is csak annyiban fog_lalkoztak, am_eny• 
nyiben ezt az arisztokrácia szereplési viszke.tegsege e� . anyag, �

d ke megkívánta, A kapitalista �jsá!fok berrabszolgaJa �em ir• 

hatta mefl azt. amit érzett, amit !atoll, ha nem akarta, hoir:, 
kenyér nélkül maradjon. . 

A fel zabadulás tíz éve alatt me11tanulta, meg,zlelte .a ma• 

gyar sajtó munl.ása, mi1yen is az az ujságírás, mel)'. ,al?b�n a 
népért van. A mi sajtónk minden sora a magyar ncp to�tene_l• 

mének megöri>kitöje - amikor arról számo� �e. h?i::ran v..lto�1k 
napról napra szép hazánk arculata, hogy�n. epul-s�ep!'l az .�rszag, 
hogyan dolgoznak a nép fiai a haza felv1rag�_ztata��ert, saJ�t 

_
m�

guk fe!emell.edéséfrt, a kultúrlorra�al?":1. gyozelmecrt, az alkoto
munkát biztosító bél.e harcos megvedeseert. 

Megtisztelő, nagyszerű feladat az ujságirók munkája . . A_ sajto 
éles fegyve-r a párt kezében, a nfp_ �édelmében, a szoc.ta.hzmus 
építésében. Tíz év azonban igen kis 1do ahho�, hogy a s?Jlo. mun• 
ILísni minden tekintetben kifogástalant tud1anak nyu1tan1 ... !\a• 
gvon sokat tanulunk a szovjet sajtó példájából és e.� ad elsos��
ban lehetőségei arra, hogy még töb}>et _és j?bbat nyuJ_tson_ az UJ• 
sá;;író, még hívebben tolmácsolja a nep �letenek es�me_nye,t. .. mun• 
�js hétköznapjait és ünnepe!je új alkolas�1t, � �eg .�.rtt.�tobben, 
lelkesebben mutassa meg munkánk távlatait, nepunk JOV?J�t. . 

Ahhoz, hogy a magyar sajtó - így a vasutasok saJloja 1.� � 
mPglclelhessen feladatának, az eddiginél is_ sz'?"'os_abbra _kell 1�m 
kapc5,0latainkat a dolgozó tömegekkel. Meg �nkabb, mmt �ddtl:?', 
rciyet kell kapniok lapunk hasábjain a dolgo;'!�k. !evelem�k, ute�!
t�se'nek amelyek védik a rászorultakat, b1ral1ak a hibát elko
vetőket,' dicsérik az arra érdemeseket és módszCf'eket adnak a 
munka megjavítására. • . • • • 

A magyar nép szereti a sajtó munkasart, a m, _sajtonk. a „ne�, 
az ország sajtója és munkásai éinek is �� _alkotmanyban_ l�rogz1• 
telt szólás- és sajtószabadság adta lehetosegekkcl. A sa!to i:i,un
kásai ismerik felelősségüket és arra törek�z�ne�, hogX meg h1_l'eb• 
ben tolmácsolják a párt szavát, hog� 111egin_k�bb krer_de�ieljek a 
nép szeretetét. A mag ·ar sajtó napjan a �aJto _i_n�nkasa1 _me�fo
gadják. hogy tovább javítják mu?káj�ka! es a Jovoben meg har• 
cosabban képviselik népünk, a beke ugyel. 

A p·écsi ig azgatóság 

a IV. negyedévben is első lett 
\ mu t é,· l\'  negyed b•n a l<o  .. ,ö  é b. ;0.1 ,óberendezé,i 

1gazgatósago� verse,1) ének ered- �zo gá ,. ta  i f<>lzárkozzék a löb-
mén)e a kö,·etkezó bi szo:ga ati ághoz 

r. Pécs, 22 po11: 2 Szombat- A debre,eni i4azga/u án d l  
hely, 23 pont.· .3. Budape,t 36 elözö neg1ycdévi harmadik he:y
polll; 4. Szeged, 42 pori/ ·  5 ,\le,- röl az  u o.só hel\Te esett \ is za. 
ko!c, 4.2 pont; 6. Debrecen, 45 Telje.-itményei a· palyafennlar1á
ponl. ,i és .az .anyagszerkezelési szol-

A péc<i igazgatóság a harma• gá!at mutató:nak k1vételhel Ya· 
dik neg,)-edhben kivivo•t első '.amronn ténvezönél rom:oz·a'?. 
he:) él jó mur.kával tar!ota meg Különösen feltűnő a forga1mi é s  
a negyedik negyedben i . l<iilö· vontatási szo'gálalnál je!e'1tkező 
nösien kieme'.kedö az eredmén) e vissiaesés. A j(''.cn'.egi verscny
d termelékenységi, a mun�aügyi szakaszban eLösorban az álla
és az üzem\·iteli terv teljes(tésé- "OS terhel,,$ emelésére, a teher
nél, va amint a forga.mi es az ;onalok átlagos utazási sebes
am a"'szerkezelé i szolg.á'at mu- <égének megja.L·ifására, a k0<s1-
taló1;.'ál .  ,\ jö\·öb�n fokozo,l gon-

, 
/ar(6zlwdáso_k csokk�nré,érr, 61-

clot kell fordilama arra, hogy a falaban az uzem.:t le,re kell {ck
pályalenntar,ási, \'alamint táv- telnie a fósúlyf. 

A tél aem akadály! 
(T11dó,ító11ktúl.) Január 1 8-án .z érkezdt áru k rakására . ·agy 

Kom/,ín is beköszön .ö.t az elso lelkesedé$sel fogta� munkahoz és 
komolyabb téli  nap, sok hóval  és szolgálatukban 7l kocsit - kél 
nagy szél 'el .  Amikor J\ o,•otnyi rnnatot _ állitoltak be a rakoKároly for:;:a m1 szo'�á'attevö {s dási he!vre. \'alamenmi koc<i ki Tanács Lajos tola!ásveze,o reg-

is ürüll:i·ó\'a l a norm,i'i dön belül. gel átvették szolg;álatukat. lát-
ták. hogy nagyon sok kocsi vár Lendületes munk�jukkal a /eadá
beá,litásr,a,. Tudták, hogy nem si kocsik tartózkodási idejét az 
lesz könnyű dolguk, de elhatá- elózö naP_i 11.4 ór,áról eze� a na: 
roz!�k. bebizonyiljá.k, hogy a tél I pon 6,6 orara. csokkentellek, ami 
nem akadá1y. b.irmi lyen zord is l 70 százalékos telJesilményt je
az idő, egy percet sem kell v arni lenL 

A KIHALADÓ VONATNÁL 

Gál S;lndor, Lábatlan ál lomás leq;obb válto6ra éberen ügyel a ki• 
haladó azerelvenyre. hogy méq idllben leintheHe, l\a • vonat biz, 

tonuqát ve■z•1y fenyeqetné 
(farki• Emil felv, 
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Üzemorvosaink a balesetek elleni küzdelemben 
Amint lapunk legutóbbi szá- hasizomvédöt, a villamosáram- vezetöje a statisztikák elemmában röviden ismertettük. ja- mal dolgozók a szigetelő kesz- zésének szükséges»égérol, a nuár 19-én üzemo1Tosi, munka- tyüket és cipőket. stb. Nem munkahelyklima ismeretének és balesetvédelrrú értekezletet helyes az. hogy az egyes szak- fontosságáról beszélt. Kérte, 

tartottak a szakszervezet köz- vezetők külön-külön próbálják hogy munkaklima-kamarás pontjában. Az üzemm·vosoknak megoldani saját területükön a v;zsgálatokat tartsanak a 
tartott értekezleten clr. Rot- munka- és egészségvédelem balesetek megelőzése érdeké
t1mbiHe1· Alajos elvtárs, a kérdéseit, hiszen a kettőt nem ben. Csáki Juclit a védőételek 
szakszei-vezet társadalombiz- szabad és nem is lehet elvá- és italok kiszolgáltatásáról, a 
tosítási osztályának főorvosa lasztani. debreceni helyi jellegű és az 
ismertette az üzemorvosok ten- Elmondotta, hogy az elsőse- üzemorvosok ténykedését be-
ni\·alóit. gélynyujtás megszervezésében folyásoló tényezőkről szólt. 

Sze,maskó p1•ofesszor, Lenin 
1 

:s s
.
ok hiányosságot tapasztal- Radec.:ki Zoltán. a MA V 

elvtárs hűsége' munkatársá- tak. A lúbák eredője a sze1 \'e- Jogügyi Hivatal dolgozója ja
nak, a szocialista egészségügy zés1 lazaságban keresendő. ,-asolta, hogy a balesetvizsgá
nagy építőjének ren<Lzerét Hiányosak a men tőcsomágok latn.ál ne csak a jogász, hanem 
igyekszünk megvalósítani és mentőládák, a műszerek, az üzemorvos is legyen jelen. 
mondotta többek közöt1 . - Az kötszerek. A gyógyszerek tisz- Lukács László. a MA V Nyug
üzemorvosi munka súlypont- taságára nem ügyelnek eléggé. díjhivatala küldötte arra hivta 
ja! : a oalesetek megelőzése az Javasolta, hogy sürgősen szer- fel a figyelmet, hogy a bal
üzemekben: a sérültek helyes vezzék meg az i.i2emekben az esetet szenvedett dolgozó sok-
sebészeti kezelésének megszer- e'.sősegélynyújtó tartalékok sror eltitkolja sérülését és ez-
vezése, végül kimutatás készí- kiképzését. zel árt saját magának. 
tése a sérülésekről és tervek Hangsúlyozta, hogy az üzem- Rottenbi!Ler elvtái-s ezután 
kidolgozasa a balesetek elhá- orvosok fontos feladatát kell megadta a választ, majd Rácz 
ntá�ára hogy képezze a sérüléselu·öl Kálmán elvtárs, a társadalom-

Rottenbiller elvtáFs ezutan ké;;zített kimutatás és a bal- bjztosítási osztály vezetöje szólt 
megállapította, hogy a bal- esetelhárítás módszereinek ki- az üzemorvosi karhoz. Elmon
e�etek megelőzése csak akkor dolgozása. A továbbiakban az dott.a, hogy annak ellenére, 
iárhat eredménnyel, ha a üzemorvosok feladatairól szól- hogy jobb az orvosi ellátás, 
munkavédelmi felügyelők és va kiemelte, hogy az üzemor- mégis magas a beteglétszám, 
az üzemorvos együttműködé- vosok jó munkája, a vasutas nagy a táppénzes betegek szá
se kielégítő. Együttesen kell dolgozók mainál tökéletesebb ma. l\legállapítást nyert 
tartaniok az üzemi szemléket, egészségvédelme, az üzemi bal- mondotta -, hogy ennek oka 
elkészíteni a munkaterveket, a esetek elhárítása a munkaver- sok esetben maga az orvosi li
ko!lektiv szerződésbe fel.vett seny eredményeiben. felemel- beralizmus; az álbetegek sirán
munkavédelmi és egész�é.-;ü<r:vi kedfaünk meggyorsulásában is kozá.sait elfogadják és jogtala
pontok ellenőrzését. Jó pé!- jelentkezik. nul helyezi!, őket táppénzes 
daként említette a pécsi ü,az- A felszólalók értékes anyag- állományba. ArTa kérte az 
gatósági főorvos és az igaz- gal egészítették ki az előadást. üzemorvosokat, hogy segítsék 
gatóság munkavédelmi c!ő- Fodor Pál elvtárs, igazgatósági az üzemegészségügy javításá
adójának eredményes együtt- főorvos javasolta, hogy a mun- ra irányuló fáradozásokat és a 
m űködését. Kifogásolta, hO!;Y kavédelmi felügyelők a bal- lúbák megszüntetése végett 
nem fordítanak kellő gondot e5eti jegyzőkönyvet mutassák ismerjék meg a dolgozókat, ke
a ros�z látási viszonyok meg- be az üzemorvosoknak, hogy rüljenek közelebb hozzájuk. 
szüntetésére. A békéscsabai megi'elelő intézkedést tehes- Magyarázzák meg, hogy a fel
fűtőházban az égőket sűrűn be- senek. Krisztinicz Aurél elv- duzzadt beteglétszám rend
lepi a por és piszok. A kazán- társ, a miskolci járműjavító kívüli hatással van a szolgá
kovacsoknál fontos volna a hal- üzemorvosa el:mondotta, hogy 

! 
latot becsületesen ellátók 

lás-védelem kifejlesztése. Igen sok a panasz a védöszemüve- igénybevételére, gyengíti fizj
rélszerű lenne a kagylós fül- g-ek keretanyagának minősé- kai ellenállóképességüket, ami 
védők alkalmazása. Az üzem- gére. Vá.g6 Istvá.n elvtárs, a ismét c.sak a beteglétszám ala
n,·vosoknak gondot kell fordí- srolnoki járműjavító Uzemor- kulásának statisztikáját rontja. 
taniok a lépcsők világítására, a vasa kifogásolta a közlekedő Tartsanak előadásokat a bal
tisQ:tasági verseny szervezésé- utak minőségét, mert nan fe- esetanegelőzésröl és a munka
re, ellenőrzésére. a munka- lelnek meg az előírásnak. Fa- védelemről, vonják be a dol
hely szellőztetésére, a kézi- ludi Béla elvtárs (Budapest-:- gozó tömegeket ab� a �arc
szerszámok állapotára. Elen- Keleti p. u.) kérte, hogy a k1- ba, amelyet a dolgoook erde
gedheleUen, hogy a dolgozók képzett elsős-..<>gé!ynyujtóknak kében ezen a területen foly
ezyéni munkavédelmi eszkö- tegyék lehetővé kórházi gya- tatnak. 
zeiket h=ruilják, mint pél- korlat elsajátítását. HOl"Váth A munkavédelmj értekezlet 
dául a mozdom-o:, dolgozók László elvtát·s, a MÁV Pálya- anyagát legközelebbi szá
a biztonsági övet, a fatel.J.tők a alkalmassági Vizsgálóállomás munkban kö-".:öljük. 

Baj11 yál. Fá bián niegallja a lielyet 
T1z hónappal ezelőtt uj  fő

nök került a székesfehérvári 
futőház élére : Rajnyák F'ábián. 
Hiába bizonyította be három 
esztendón keresztül Celldömöl
kön hogy rátermett a ve�etés
re 'egyike a legjobb íütőház
tó�ököknek aggódtak érte, 
amikor a f�lső parancs Szé
kesfehérván-a vezényelte. Meg
állja-e a helyét az ország egyik 
legrosszabb fűtőházában, va
jon urrá lesz-e a nehézségeken 
ott, ahol oly sok baj van a fe
gyelemmel, ahol klikkek g�
rázdálkodnak, ahol esztendo
kön keresztül nem volt egysze
mélyes felelős vezetés'? 

A lepergett tíz hónap vá
laszt adott az aggodal:makra. 
Megnyugtató választ. Rajnyák 
Fábián megállta a helyét. A 
iűtőház elindult a felemelke
óés útján. 

Kíváncsi voltam erre az em
berre, akiről illetékes körök 
a legnagyobb elismerés hang
ján beszélnek. akinek neve em
lítésekor a _<l,ol_r.ozók elégédet
ten mosolyogn�.k és min1Jha 
egy láthata,�an tábláról ol
vasnák 1e a véleményadást: 
,,Bele való ember". . . • Betessékelnek a s2!0bá:iaba, 

ő nincs bent. Elmentek é,·te. l - Elvtársak, ez így ne1;1 
A szoba hideg, futetlen. l\li· megy. Ugy látom, itt .. ".°-k. a fo
kor belép a szohába, évelődöm nök. Én nem akarok o,öd1k ke
vele : rék lenni. Vagy én vezetem a 

- Miféle fütöház ahol fütet- fűtőházat, vagy maguk. 
len a főnök szobái�'/ Meg kellett ismernie a dol-

Mosolyog. gozóit. �eg . kelle)t szerezn�e 

- Kár lenne befűteni kinn a dolgozok bizalmat, emberse-
vagyok én egész nap. 

' 
ges, becsületes munkakörül-

Vizes kezét törölgeti. örőm- 11;ényeket k�llett teremte
_
ni. 

mel újságolja: _ Fél éve el- �en:1 ment konnyen. De amikor 
romlott a 6-os számú kút szi- lat:ak a do!gozó_k, �ogy �-eg
vattyúja. Ma végre leszállí- szunt �- protekc10, m_in�en,ot a 
t-0tták. Most helyeztük üzem- munk�Ja szer;nt �rtekel;1ek, 
be felóldodott a fasultsag, az evek 

· 
vízzel óta rájuk kérgesédett közöny. 1:úsz é".e yan baj a r ·t· Nem volt többé jól és rosszul 

�zékesfeh';'varon. Ez a u o- fizető út, a főjavításból haza-
11ftz _legna,,sobb gondia. U ip-- tért gépet régi gazdája kapta latsz1:" e� 1s mego_ldóchk, ffil� I vissza. Nem voltak többé ki-
�y1 mas. Hosszu a sora! vételes jogú dolgozók és olva-ID1ndent kellett megoldam a . · · h·. 
főnöknek az el:múlt tíz hónap ��- akik csak az igat uz-
alat1:- Errő! beszélge:ü�k. Huszonnyolc embert elbo-

Ket napJa V?lt a futoh�zba?, csátott. Egyetértettek vele a 
anukor ugy látta, hogy JÓ ne: becsületes dolgozók. Az volt az 
h�n!a.� zavart_al_anul folytatni elve, hogy a konkolyt el kell 
kívanJak a regit. Azt, hogy választani a tiszta búzától -
egyes kiváltságosok csak jól és neki volt igaza. 
fizető útra mentek,_ s�él_yvo- Azt mondják, tíz kilométeren:-t?t ��ak t�vabbitam, ?a ket letalpal egy nap. Mindenütt fovIZSgarol _ megJott egy gep, ott van, ahol a munka nehe-lecsaptak_ iá. 

H • zét végzik. Bírálja, korholja 
9:'SSzetnvta a fútohaz hang- azt, aki rászolgál és lelkesít, ado1t. dicsér, amikor a jó szó illeti a 

vele szemben állót. 

A VONAT SZAB.AD ÜTJAT BIZTOSÍTJA 
Van úgy, hogy éjszaka fel

kel, felkapaszkodik valame
lyik mozdonyra és kimegy Ba
linkára, vagy Pusztavámra, 
megnézi, hogyan dolgozik a 
tartalék. 

Kantor József. Rá.kosrendezö _ pcilyaudv�r soroTpóöre �r 5zol
qálattétellel biztosítja a vonat es a tolatast. véqzo szerelvenyek sza• 
bad ú.tiat a közUti útátJáron kereszt�I. F1qyetmes munkával arra 
is qondol, t,oqy a közúti J�r�üvek es a _qya�oqosok ne álljanak 

hos.sz:abb 1detq a sorompo elott 
(Kovaca Geu r.1v,) 

Hogy jut mindenl'e ideje? 
Arra, hogy vezessen, tanítson, 
igazságot tegyen, jó útra terel
je a megtévedteket, felkeresse 
a betegeket, társadalmi mun
kát végezzen, ömnagát is ké
pezze, családi életet élien, mert 
mindezt teszi. 

A titok: Szereti a munl.át, 
az embereket, szereti az új, 
szép életiin'ket. És még V"!la
rni: Minél nehezebb a feladat, 
amelyet rábíznak, annál na
gyobb lendülettel. szívóssággal 
hajtja végre. Most arra lelke
síti a dolgozókat, hogy az egy
kor - nem is olyan régen még 
annyira rosszhírű fűtőház -
nyerje el az élüzem címet. A 
dolgozók hangulata, a vezetö 
sziklaszilárd hite, az egyre ja
vuló teljesítmények reményt 
nyujtanak arra, hogy a közös 
fáradozást siker koronázza. 

(Z. d.) 

NEM LESZÜNK TÉTLENEKt 
A IV. Magyar Békekongresz

szusra készül hazánk népe, 
köztük a \'asutasok százezres 
tábora. Emlékeznek dolgo
zóink s ha lehet. az eddigiek
nél is magasabbra csap a gyű
lölet lángja a régi és az üj 
világháború elökészítői ellen. 

Hazájukért. gyermekükért ag
gódó szülők, jövőjüket féltő 
fiatalok ragadnak tollat, hogy 
kifejezzék érzéseiket s ezt az 
eszközt is felhasználják, hogy 
megálljt kiáltsanak a gyilko
soknak 

Profit. bank. nagytóke, hatalom. dicsőség. 
Mind tiétek volt, potrohos gyároso�. 
Néktek termelt a gyár, a munkás ket keze 
Tinéktek hódoltak ra1vak és városok. 
Asszonyai toknak minden kívánságát 
Kfnos munkánk árán vlttétel< Yalórn, 
Kénye�l..:edve neYelt rattyú ivadéktok 
i\U bőrünkön lebzselt s élt a sok csalója! 

!gy emlékezik a Jetű·nt tő- , elvtárs Báta&Zékröl, majd igy 
kés világra Orosz Papp Endre folytatja: 

Sok·sok emlék maradt, fájó és szomoru 
Elég egy élet.re. Nem akHrunk többet! 
Nekünk m.é.r elég volt! Mi békét akarunkl 
Rablánc nélkül élni s bírni ezt a földet.. 
Nem, nemi Nem akarunl< véle-tek tartant. 
,-elünk van a világ minden dolgczója. 
!\agy urak! Ha mégis h�borút aka1·tok. 
űssön hát tinéktek az utolsó óra!ll 

gozóinak tiltalmzása is: ,,Kö
veteljük! Szüntessék be az 

atomenergia pusztító célokra 

való felhasználásá.t, semmisít

sék meg a már meglévő atom 

és hidrogén harcászati eszkö

zöket. Az atomenergi.á.t áUit· 
sák béloés fejlődésnek, az em• 
beriség boldogabb jövőjéne k  
szolgálatába. M i  Tatabáni,a.
felső összes dolgozói továbara 
is harcos katonái leszünk 11. 
béketábornak. Most a felsm
ba.dulási versen11be-n terviink 
teljesítésével harcolunk ha
zánk és dol{10zó népünk bol· 
dogabb jövőjéért". 

És most, amikor kézről• 
kézre járnak a tiltakozó ívek 
Nyugat-Németország üjrafel
fegyverzése ellen, az aláírók 
nemcsak a mult réme ellen 
tiltakoznak, nemcsak szabad 
jelenünket féltik. hanem a 
még boldogabb jövőnkért i3 

A Békevi!águinács Irodája 
\

nivalókat. Nem ]eszünk tétle-
1953 január 17-én Bécsben ülé- nek. Erről tanuskodik Tata• 
sezett és meghatározta a ten- bánya-felső vasútállomás dol- harcolnak. 

ÁLL A FÜRDŐ, JÁR AZ AKT A 
A múlt év tavaszán a Szol

noki Járműjavító d;:ilgozói meg_ 
megálltak a rugókovács-műhely 
és az alkatrészjavító felett 
folyó építkezés munkálatait 
nézni. Szinte már odaképzelt.ék 
magukat a ztihany alá, s lel
kendezve üjságolták egymás
nak, milyen nagyszerűen él
vezik majd a 350 személyes 
fürdő áldásait. 

számítva. még körülbelül 93.000 zése sem takar több értékel 
forint kellene az üzembehelye- 4980 forintnál. 

Ha a dillgozóktól az öltöző és 
mosdó felől érdeklődünk, csak 

zésüez. de már a fő- és alvál
lalkozók. a kivitelezők és egye
bek június óta 1 74.312 forint 18 
fillér kötbért és kártérítést fi- legyintenek. Nem is gondolják, 
zettek. Nem kell nagy szátm- hogy hátuk mögött a bürokrá
tani tudás annak kiszámításá- cia birodalmában, milyen ádáz 
hoz, hogy _a szükséges pé_nzt harc folyik az akták szaporicsaknem ketszeresen feleme.sz- t·· . . k" "lt- • k emel · · _ tette már a huzavona asa es a O „ege ese er 

Az épület átadása meg is tör
tént. 1954 júniusában, de az 
öröm korai volt. A�1elyett, hogy 
a dolgozók birtokba vehették 
volna, megdöbbenve látták, 
hogy lezárták az ajtókat. A 
kulcsot is olyan jól eldugták, 
h.:igy ottjártunkkor egy félnapi 
keresés után sem találtuk. !gy 
az ajtó üvegén keresztül vol

És ami körül a le�nagyobb 

I 

dekében. Vél�ényü� szerint 
zűrzavar van, a sejteln1esen azonban ebbol semnu haszon 
hangzó szervószelep és ther- nern származik, ebböl nem lesz 
mosztátkapcsoló bűvös elneve- fürdő - csak akta. 

JEG YZE TEK 
L 

tunk kénytelenek csodálni az Csak menetjegyekkel a be!é
üjonnan festett szekrényeket, pés! Kísérők, várók, pero·nJe
amelyek üresen ásítoznak. gyet váltsanak! - hangzik az 

·Miért nem nyithatják meg a ismerős felszóhtás a pályaud

fürdöt? Ez a járműjavító dol- var bejáratánal. Egy ötven kö

gozóinak hosszu hónapok óta riili asszon11 - látszik az t,.r

egyik bes;:édtémája. Mi is erre cán, hogy vendégeket vár 

voltunk kíváncsiak. El is mon- egy·re beljebb sodródik a tö
dották, hogy a kazán üzemel- meggel. Szinte közelharcot kell 

tetéséért sem a tervezővállalat, vívnia a. szembejövökkel, ho;,y 

sem a kivitelező vállalat nem ·visszajuthasson a kapu meL

vállal felelősséget. Fővál!alko_ l�tti as::talkához-
zóról, alvállalkozóról beszélnek, A szigorú kapus rá is rivall: 
szerződéskötést. pótszerzödés- Másik ajtón a kijárás! 
kötést emlegetnek, s a tény az, ó mit sem hederítve er-re, !z
hogy az akták és a költségek teszi az e!óre elkészített pénzt 
emelkednek. az asztalra e szavakka.l: Kérek 

A h.:isszas „müsza!ki" nyelven egy peron.jegyet! 
adott tájékoztatás ".égén c_sak 

I 

A ka�us hivatal?s. a·rcca.
l át

annyit tudtunk megJegyezm - adJa a Jegyet, a nenit pedig cl
de úgy gondoljuk elég is - nyeli az á·radat. 
hogy minden munkát bele- Ilyesmi is megtörténik! 

%. 
Ew alföldi kisállomtisro1 hit· 

!ad kifelé a vonat. A fü-rge „U-3• 
felszállók" szétrebbennek a ko
csiban. Helyet keresnek. 
Eg11iknek, másiknak akad is, 
de nagyobb részüknek nem. A 
,.póruljártak� között mesn�
nézó szemmel áll egy bácsika. 
Jól benne van már a korban. 

Az egyik ablak mellett hosz
szúb'undás vasutas - vona(ki• 
sérőnek nézem - most ebre
dezik. Első tekintete az tilldo
gáló öreg·re eSik. Mintha rúgó·n 
járna, úgy pattan fel, s kíruírja 
helvét a bácsinak. 

Az nem is soká. szabadko:?ik, 
s h.el11csere közben megszorít
ja. a fiatal vaswtas kezét: 

- Köszönöm fiam! Ha maga 
90 éves lesz, én is na.gyon szí
vesen á.tadom & hel11em., 

------------------------

A Dallos Máriák ereie ... 
A győri pályaudvar ideigle- 1 a béke védelmének ügye, nem 

nesen lakhatóvá tett épület- lehet csodálni, hogy nem vár
torzója fenyegető ökölnek. tet- nak "útnak indítást" a felsőbb 
szL� a_ ke:·E;_Skédelmi . !őnökség békebizottsági siervektöl, hafelol_ er_ke:zo„ szen::!élon�., A nem öntevékenyen, már jófelveteli epulet elott1 térsegen . .. f 1 ilá • • nká::t v .... a pusztulás emlékével szem- ewre e v gosito mu · �-
ben már épülne\� a győri ál!J.o- geznek. 
mást felépítő munkások kor- Külön cikket érdemelne Dal
szerű szállásai. A tanács gyö- los Mária lelkesedése, amely 
nyörú, sértetlenül maradt épü- szívét-lényét áthatja. Szemüvelete, karcsú tornyával érdek- ge mögött a szeme könnybe
lödve tekint le a szédítő ma- lábad, mikor a német vanda
gasságból. !izmusról beszél : ,.De ha mind-

Eltüntek a romok, egész sor nyájan összefogurtk, a háború, 
lakóépület eme1kédik a pálya- az a.tomórii.ltek zablá.já.t erós 
udvar mentén, lüktető, eleven kézbe foghatjuk"' - mondja. 
élet pezseg a városban. Uj, az - 1919 óta szol,gál a vasúton. 
éddiginél szebb, a vasutasok. és 
a közönség igényeit még inkább 

A fűté11ámá1 a bé'kem:>zgalam 
úttörő harcosa. Visszaemléke
zése annyira emberi hogy a 
körülötte álló harcédzett fér
fiak is elérzékenyülnek, A két 
csillogó könnycsepp mégis 
minden szónál többet mond. 

Akánnerre kopogtatnak az 
állomás területén az aláírás
gyűjtők, nincs szim(ség türel
mes, meggyőző szóra. Vala
mennyien ismerik az aláírás
gyűjtés j.elen.töségét, érzik és 
hangoztatják, hogy szüla:ség 
van valamennyi magyar dol
gozó egységes fellépésére. :€s 
ezt az elhatározást még jobb 
munkával i& megpecsételik. 

számbavevő létesítményekkel 
gazdagszik az állomás. 0röm 
üli meg a szíveket, a forgalmi 
szolgálattevők, a vonatkísérők, 
a kereskedelmi szolgálat dol
gozói mind-mind alig várják a 
nagymultú állomás újjászüle
tését. 

EZ A LEGKEVESEBB, AMrT TEHETÜNK 

A győri békeharcosok, o.,·osz 
István elvtárs vezetésével jó 
fegyvert kaptak a kezükbe: a 
dolgozók szeme előtt lefolyó 
események a meggyőzés kitű
nő eszközei. Érthető tehát. 
hogy a győri vasutasok, mint- ! ha egyetlen ember volna a ki
terjédt pályaudvar vasutastá- l 
bora, az átérzés erejével, az , 
atomháborút előkészitök elleni 
mély gyűlölettel szívükben ír
ják ala a békét követelő íve
iket. Nem beszédesek. s ha 
mondanak is valamit. röviden 
mondják el: .,Ide náci nem te
szi be többet a lábát!" Es eb
ben a mondatban Szabó Sán
dor békeharcos minden becsü
letes vasutas őszinte vágyát a 
legvilágosabban fejezi ki. :€s 
ahol ilyen őszinte és tettrekész 

Fotyik a békeívek a.láirása a MAY Felépítményi Vasanyaqjavató kitér6 szeretveny�mühelyében, 
(KoVáe� Gen f�,r.) 
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Miéri került élre 
Pées az igazgatóságok versenyében 

lgazgatóság1nk 1954-ben öt 
esetben első, négyszer máso
dik, egyszer harmadik, illetve 
ötödik helyezést ért el az igaz
gatóságok versenyében. 

Ha arra akarok választ adni, 
hogy eredményeink hogyan 
születtek meg, az értékelést az 
1953-as esztendővel kell kez
deni. 

1953. januárjában a hatodik 
helyen végeztünk. Augusztus
ban sikerült elnyernünk a má
sodik helyet, de szeptember
ben újból a negyedik helyre 
kerültünk. Októberben felküz
döttük magunkat a második 
helyre egészen 1954 áprilisáig, 
amikor két hónapon át elsök 
voltunk az igazgatóságok kö
zött, majd saját hibánkon kí
vül az utolsó helyre kerültünk. 
A vállalatok ugyanis a szállí
tási terveiknek csak töredékét 
adták fel. Júliusban harmadik, 
augusztusban és szeptember
ben az első, októberben máso
dik és novemberben újból az 
első helyen végeztünk. 

Eredményeink eléréséhez 
igen komoly munkárá volt 
szükség. Az 1953-as év tapasz
talatain okulva elsősorban a 
szolgálati vezetők felelősség
érzetét igyekeztünk fokozni, 
majd arra törekedtünk, hogy 
a dolgozók valamennyien is
merjék terveiket. Ezért a ter
vek időbeni felbontását és a 
dolgozókkal való ismertetését 
tűztük ki célul. Komoly gon
dot fordítottunk arra is, hogy 
a tervek teljesítését elősegítő, 
a vasútnál ismeretes mozgal
makat az egyes szolgálati he
lyeken a legszélesebb körben 
bevezessük. Különösen nagy 
jelentőséget tulajdonítottunk 
az „500 kilométeres" és a „2000 
tonnás" mozgalomnak, a cso
móponti versenynek, valamint 
a vonali versenynek. Ezenkí
vül a csurgatásos tolatási mód
szert alkalmaztuk sikeresen, 
de komoly gondot fordítottunk 
a többi mozgalmakra is. 

A csurgatasos tolatási módszer 
elterjesztése érdekében brigá
dokat szerveztünk, amelyek az 
igazgatóság területén a súly
ponti szolgárátl helyeken be
mutatták a módszert. Sikerrel 
járt a vonali verseny is, ame
lyet azokon a vonalakon vezet
tünk be, ahol a szállítási fel
adatok lebonyolítása az egész 
igazgatóság eredményeit dön
tően befolyásolták. Hogy ez a 
versenyforma mennyire jól 
bevált területünkön, az abból 
látszik, hogy a negyedéves ér
tékelésnél minden esetben volt 
első helyezést elért vonalunk, 
sót legtöbb esetben még má
sik helyezésünk is. E verseny
forma különösen növelte a 
mozdonyhaszonkilométert és a 
túlsúlyos vonatok számát. 

Arra törekedtünk, hogy a 
dolgozók legnagyobb része 
versenyben végezze munkáját. 
A párt- és szakszervezeti szer
vek segítségével sikerült · el
érnünk, hogy a dolgozók 70 
százaléka konkrét, értékelhető 
vállalást tett. Különösen nagy 
jelentősége volt a párosver
senymozgalomnak, amelyet el
sősorban az egyes brigádok kö
zött igyekeztünk kiszélesíteni. 
A párosverseny sikerét segí
tette a verseny nyilvánosságá
nak biztosítása. Nem eléged
tünk meg csupán a verseny
táblákkal, hanem igyekeztünk 
azt egyéb eszközökkel - han
gosbemondó és helyi sajtó út
ján is a lehetőségekhez mér
ten biztosítani. 

A párcsrerseny az soo-as és 
2000 tonnás mozgalom terén 
volt a legeredményesebb. A 
2000 tonnás mozgalomban kü
lönösen a Pécsbányarendezö -
dombóvári vonalon értünk el 
jó eredményeket, ahol a meg
szabott 940-980 tonnás terhe
lés helyett a 1100-1200 tonnás 
vonatok szinte napirenden vol
tak és vannak a mai napig is. 

Eredményeink elérését az is 
segítette, hogy az őszi forga
lom célkitűzéseit a legszéle
sebb körben ismertettük és a 
dolgozók e célkitűzések megva
lósítása érdekében vállaláso
kat tettek és ezeket teljesítet
ték is. 

A termelési értekezletek 
megtartását és a szolgálati ve
zetők felkészülését ellenőriz
tük, a hibákra a helyszínen rá
mutattunk. A dolgozók javas
latait értékeltük, és ha a ter
melés emelését elősegítették -
alkalmaztuk. A munkamód
szerek ismertetése, a tapasz
talatok klcserélése érdekében 
sztahanovista ankétokat szer
veztünk. Bár ezek az ankétok 
bizonyos mértékig hiányosak 
voltak, mégis sok vonatkozás
ban javították a munkát. 

Nem mulasztottuk el a ter
vek teljesítésének menetköz
beni ellenőrzését sem. A szál
lítási munkát az érdekelt szak
szolgálati vezetőkkel minden
nap értékeltük és megállapítot
tuk azokat a nehézségeket, 
amelyek megszüntetése sürgős 
intézkedéseket kívánt. 

Az a módszer, hogy állan
dóan a végrehajtó szolgálat 
ütőerén tartottuk kezünket, ve
zetett oda, hogy a múlt évben 
nagyobb feladatokkal sikerült 
megbirkóznunk, mint az előző 
esztendőkben. 

Ezek előrebocsátása után 
bátran leszögezhetem, hogy a 
versenylendület fokozása, a 
hiányosságok feltárása és fel
számolása nélkül nem tudtuk 
volna ezeket a szép eredmé
nyeltet elérni. Munkánknál 

súlypontot képeztünk, s ezt 
mindig a párt- és kormányha
tározatok szellemében tettük. 

Amikor azokról a tényezők
ről beszélek, amelyekre büsz
kék lehetünk, nem szabad el
felednünk, hogy munkánk az 
eredmények mellett még sok 
hiányosságot mutat. 

A hibák egy rés1ének kiküszö
bölése rajtunk, másik része 
!elsőbbségünk segítségén mú
lik. Önköltségi tervünket hosz
szú idő óta rosszul teljesítjük 
és egyelőre nem tudtuk meg
találni a jobb teljesítés kul
csát - még annak ellenére 
sem, hogy ennek érdekében a 
legjobb kádereinket állítottuk 
csatasorba. De eltökélt szándé
kunk, hogy nem állunk meg 
addig, amíg önköltségünket 
nem tudjuk lecsökkenteni a 
kormányprogram által előírt 
mérvben. 

Másik hiányosság, hogy a 
terhelési tervszámunkat 1954. 
évben egyetlen esetben sem 
tudtuk teljesíteni, mert terhe
lési tervszámaink túlságosan 
feszítettek voltak. Ezt a tényt 
több esetben hoztuk felsőbbsé
günk tudomására, sajnos nem 
vizsgálták meg a tényeket és 
nem adtak tervmódosítást. 
Már fentebb említettem a 2000 
tonnás mozgalmi ténykedésün
ket, de még a legkedvezőbb 
időjárás és a legmegfelelőbb 
széntüzelés mellett is 2-3 szá• 
zalékkal állandóan a terv alatt 
maradtunk. Megjegyzem, hogy 
azok a versenypontok, amelyek 
alapján az igazgatóságok mun
kája elbírálásra kerül, nem 
minden esetben helyesek. Tu
domásunk van arról, hogy az 
összehasonlítás új rendszerén 
dolgoznak. Várjuk az új ver
senyfeltételeket, és reméljük, 
hogy ezzel az igazgatóságok 
közötti versenykedv és termé
szetesen az eredmények is to
vább j avulnak. 

Még egy hiányosságról kell 
megemlékeznem. A fiatal dol
gozók egy részét nem tudtuk, 
úgy mozgósítani, ahogy ezt a 
szocialista munkaverseny ér
dekei mepkívánják. . Értek el 
jó eredmenyeket a fiatal dol
gozók is - a Dombóvári DISZ
szervezet például a DISZ köz
ponti vezetősége vándorzászla
jáért folyó versenyben máso
dik helyezést ért el. Ez a jel 
biztató, de nem kielégítő. 

Felszabadulásunk 10. évfor
dulója alkalmából indított szo
cialista munkaversenyt fel
használjuk arra, hogy a hiá
nyosságokat megszüntessük és 
eredményeinket - amelyekkel 
soha nem lehetünk elégedet
tek tovább javítsuk. 

Tóth József, 
a pécsi igazgatóság vezetője 

FORGALOMELLENŐRIÉS ÉS BÜROKRÁCJA 
A FEO működésének meg

kezdése óta igazgatóságunk te
rületén is csökkent a balesetek 
száma. Azonban vannak olyan 
körülmények, amelyek miatt 
az igazgatóságok forgalmi el
lenőrségi csoportjai nem tud
nak teljes mértékben megfe
lelni feladatuknak. Ha egy 
pillantást vetünk arra a tete
mes és egyre szaporodó admi
nisztrációs munkára, amelyet 
a vonalbiztosoknak kell elvé
gezniök, láthat3uk, hogy a bü
rokrácia 1tt is akadályozza a 
gya'korlati munkát. Néhány 
példa: 

a III/4. forgalmi el1enőrségi vonalbiztos feladata elsősor
csoport között szövődött. A ban a szolgálat forgalombiztos, 
jelenlegi ügyrend szerint utasítás szerinti végzésének 
ugyanis a FEO vonalbiztosa az ellenőrzése, míg a III/4. 
által megállapított hiányossá- csoport vona'biztosaina1t el
gokat a forgalmi ellenőrségi lenőrzési munkája a vonat
csoport tagjai tárgyalják. Nem forgalamra é.s elegytovábbí
tudom, lehet-e érzékeltetni, tásra terjed ki. 
milyen munkatöbbletet jelent Végül meg kelt említeni, 
az, hogy az egyik szerv által hogy a forgalmi ellenórség tag
megállapított hiányosságokat jaít gyakran vonják be ügye
egy másik szerv tárgyalja, még 1.eti szolgálatra. Az értekezle
akkor is, ha az ügyet együ tte- ten a felsőbb vezetés részéről 
sen beszélik meg a FEO és a is sűrűn hangzanak el olyan 
III/4. vonalbiziosai. � ráadá- kijelentések, hogy a gyakori 
sul az ilyen előzményekkel patronálással, a rendszeres 
megszületett ügyiratot már a ügyeleti szolgálattal jóformán 
forgalmi vonalbiztos intézi, klvesszük az irányítást a kül
akinek ehhez - ha lelkiisme- szolgálati vezetők kezéből. 
retesen kíván eljárni - bele Igen gyakori mégis, hogy ép
kell élnie magát a megállapítás pen a felsőbb szervek rendel
idején fennállott körülmények- nek el ügyeleti szolgálatot, 
be, majd az illetékes szolgálati még olyankor is, amikor az 
főnökséggel kell tárgyaltatnia igazgatóság nem látja szüksé
a megállapított . hiányosságot, gesnek. 
és csak ezekután hozhat dön- A felvetett kérdéseket meg
tést. Mindez hosszadalmas el- fontoltan, alaposan meg kelle
járás, ami arra jó, hogy nö- ne vizsgálni, mert a i_�lenlegi 
. 1. .. . · . é rendszertelenség, az ugyu-at-ve Je az ugyrralok fömeg t, s tenger növekedése sürgős inelvonja a vonalbiztosokat az 

I 
tézkedést kíván. 

ellenőrzési munkától. Nyil- Makó Imre 
vánvaló pedig, hogy a FEO- miskolci igazgatóság. 

Közel 1 O OOO tonna túlsúly tíz nap alatt 
(Tudósítónktól.) A szombat· 

helyi fűtöház mozdonybrigádjai 
a felszJbadulási v�rseny má&O· 

SifflO'l'I, Miklós elvtárs, a Mis
kolc-sátoraljaújhelyi vonal
biztos 1951-ben 1, 1952-ben 13, 
1953-ban 69, 1954-ben pedig 
már 159 ügyiratot kezelt. Ha.r
sági Géza elvtárs, a Hatvan
somoskőújfalui vonal biztos 
1952�ben 179, 1954-ben 225 
ügyiratot intézett. Ráczkevei 
Sándor elvtárs, a bánrévei vo
nalbiztos 1953-ban 81, 1954-ben 
214 ügyiratot intézett. Te
gyünk összehasonlítást még 
a miskolci igazgatóság. III. 
osztálya dolgozóinak 1953 és 
1954. évi aktamennyisége kö
zött is. Kiderül, hogy 1954-
ben 1623 ügyirattal intéztek 
többet, mint az előző évben. 
Nem kívan különö<;ebb meg
világítást az a tény, hogy egy
egy ügyirat becsületes elinté
zése mennyi időt rabol el a for
galmi vonalbiztostól és ez a dik dekádjában 9512 tonna túl• 
menetlevélvizsgálat és az ellen- 1 súlyt továbbítottak és ezzel 1 46 
őrzés rovására me;o,. száz�lékr,a teljesítették a túlsúly. 

Néhány szóval meg kell ern- , továbbítási tervet. Az ,.500 kilo• 
lékezni arról a bürokratikus méteres" mozg.alomban 104 szá· 
viszonyról is, amely a FEO és zalékot értek el. 

A fiókműhel,yben a mozdony-
1.akatosok átlaga 1 35, a motorja
vítóké 1 37, a kocsijaví!óké 1 29 
száza 'ék. Mester István l �katos 
1 73, Polgár Ferenc kazánko,•ács 
148, Csánk Lajos esztergáilyos 
1 58. Koronai József bádogos 1 78. 
Reményi János lak,a,tos 1 39. 
Nagy Gyula l akatos 1 43 száza
lékos eredménnyel tűnt ki. 

A termelési értekezletek tapasztalataiból 
A teruismertetö termelési ér/e. 

kezlet egyike ,a, legfontosabb 
eseménynek az üzem, a szolgálati 
hely életében. A termel ésí érte
kezletnek döntő je:entösége van 
a tervek teljesítésében, a dolg,:,. 
zók bevonásáb m a termelés irá,. 
nyításálba, a verseny fejlesztésé
be. 

Lássuk, hogyan, feleltek meg 
rendeltetésüknek a januári ter• 
melési értekezletek, amelyekre 
nagy feladat hárult a. felszaba
dulási verseny elindításában. 

Az előkészítés 

A kezdet nem volt valami JO. 
A januári termelési értekezletek 
elhúzódtak, mert sok volt a terv• 
módosítás a szakvon i l  hibájából. 
Emiatt több helyen későn történt 
meg a Rakosi Mátyás Mavek 
dolgozóinak felhívásához való 
csatlakozás, késve indult meg .a 
versen,y. A területi bizottságok
nál, üzemi bizo!tsiágolmál sem 
131:szoH sok javulás az értekez· 
lelek elökészítésében. Nem moz• 
gósították eléggé a biza!miak.a,t 
és a munkabizottságol<at, a do!• 
giozókat, •3z értekezleten való 
részvé!elre. Hasonlóan lagyma
tagn.ak bironyult a pártszerveze
tek munkája. A hiányosság.okért 
a közép• és a La,pszervezeteken 
kívül felelősség terhe'.í a szak• 
szervezet központját és a vasút
politikai főosztályt is. 

sébe, nem kérnek tölük ellenter· 
vekre irányuló j.avaslatoka,t. Szá
mos szakvezető felkészületlenül 
állt ki  a beszámo!ókra, emiatt a 
vita is alacsony színvonalon 
mozgott. 

mint az előzö hónapban, bár még 
akad javítani v.a,Ió. 

A budapesti területen sok hí• 
!}a csúszott az előkészrtésbe. Gö
döllön például Szőnyi pályames· 
ter január 13-ig semmiféle konk 
rét intézkedést nem tett a terme 
lési értekezlet megtartására. 
Oka ennek és több más hasonló 
hibának az is, hogy a józsefv á 
rosi és a terézvárosi pályafenn
tartási főnökség ebben ,a. hónap· 
ban egyáltalán nem tartott érte• 
kezletet a pá/yamestereknek. 

Hasznosítsuk. 

a fupasztalalaiok.at 

A sz 3kvezetök, nemkülönben 
a mozgalmi szervek hajlamosak 
arra, hogy a termelési értekezle
tek időpontját önkényesen meg
változtassák, amint ez j.anuáirban 
is számos esetben megtörtént. A 

pécsi területi bizottság pé!dá,u! 
táviratilag elhalasztotta a terme· 
lési értekezleteket. Ennek az volt 
a kétség,telenül jószándékú célj i, 
hog.y a termelési értek ez lelek 
elött nagyaktiva ülésen ismertes
sék a szolgál a ti vezetőkkel és a 
mozgalmi funkciónáriusokkal ,a A j.anuári értekezletek hibái• 
felszabadulási versenyre való fel- ból le kell vonni a tanulságokat. 
készülést. Csahogy ezt hamarabb A közelgő februári termelési ér 
is megtehették volna. Január tekezleteket jól előkészítve, úgy 
6-á,n OB-elnöki értekezletet tar• kell megrendez.ni, hogy a dolgo
tottak, ennek alapján az üzemi zóknak a termelés irányításába 
bizottságok a termelési ériekez· való tömeges bevonálsánl elő
letek előtt műszaki konlerenciá- mozdítsák a tervteljesítés!, fel
kon beszélték meg ,a, feladatokat. lendítSJék a felszabadulási ver· 

Az elökészítés jó volt a pécsi sen}"i. 
területen. csak késedelmes és A sz,al<szervereti aktívák nyujt
emiatt több csatlakozás történt sanak seg.ílséget a szakvon�' i  
a dolgozók megkérdezése nélkü 1, veze<tó'knek .a beszámolók elké
ami termész,e'.esen nem volt el· szítéséhez, mozgósítsák a bizal
fogadható. Akadt J terüle'.en miak segítségével a dolgozókat a 
olyan hely is. ahol nem szolgá· termelési értekezleteken való lati eg;ységenkint tartották meg megjelenésre, "dZ aktivitás eme• a tervism�rtető é�tekezletet, �a- Jésére. A pártszervezetek ellen• nem egysegiesen, 1gy a dolgozok- őrizzék az előkészítést az ér1e• 
fl:'k csa.k n:i11tegy 30-35 �zá�- kezlet megtartását. N; szűnjön 
le_ka _vett részt e�ken. Ez tor1ent meg segítő. támogató munkáju1< 

A beszámolók peldaul Kaposvarott. 
'

az értekezlet megtartása után 
, . . . _

A _debreceni terül�len jól hasz. sem. Ellenőrizzék, segiitsék a A beszamolo�, al!alab�n nem nalltak fel a termelesi értekez!e• termelési ér!kezleten elhangzo't v?ltak _megf_e(�lok, tobbrny1re 3z teke! a vállalások megtételére. a 
I 

javasl.afok megvalósítását. a doltun! k1 beloluk, ho.zy a. szakve: bizalm}ak jó mozirósitó mtrnkája gozók kéréseinek orvoslását, a zetok nerr_i kapcsol1ák be elégge erednrenyeként. A"ti értekezletek versenyt akadál,yozó problémák 
,a. do/gazokat a. tervek elkésziié- előkészítése ezúttal jobb volt, elhárításáll. 

Hatezer csapágy helyett hétezerötszáz havonta 
A kocsijavítás eg.yik legfőbb l ékos teljesílményével jelentősien 

kelléke az ó!ombronz csapágy. A elősegíti a kocsik g;yors j,a,vítá
Landler Jenő Jármajaviló UV sát. 
öntödéjének dolgozói a felszaba. A kocsiosztály dolgozóinak dulási versenyben vá,llalták, januári tervében 1 40 kocsi kö-hogy a tervben előírt 6000 darab zépjavítása szerepelt. Ezt már csapálg;y helyett 7500 darabot ké- január 26-ig- teljesítették. A fő. szítenek havonta. A túlteljesítés- javitá!sokkJJ ellenben anyaghiány re yállal_t 1500 dara�bó� j Jnuár miatt e!éggé lemaradtak. A kö• 26-ig'. mar 1 164-et onto�t';'<-. A zépjavítások határidö előtti tel· csapagyak . megmunk.alasanál jesíiésével lehetőség nyílt arra, 
Szodora, Gabor esztergalyos brl-

, 
hog.y lemaradásukat a hónap vé

gádja 140 százalékos, a Kövecses géig; behozzák. 
gyalus-brigád pedig 147 százru- A felSiZabadulási versenyben a 

kiváló dolgozók mellé egyre töb· 
ben emelkednek fel az a l 1csony 
száz.a lékot teljesítők közül. Al
bert Ferenc vasesztergályos a 
mutt évben csak 85-90 száza
lékos teljesítményt ért el Szil
veszter László sztahanovista 
esztergályos pártfogásába vette 
tanítgatta. átadta neki mun.ka
módszerét és a felszabJdulási 
verseny jelenlegi szakaszában 
Albert Ferenc már 105-110 szá
zalékot ieljesit. 

Előre gyárt az Elógyártó 
(Tudósítónktól.) A nemrég, a]a. senyzök jobbná l-jobb eredmé-

1 
na vasbeton elemeit két nappal 

kult MA V Budapesti Elögyártó nyekkel tesz,nek túl egrmáson, határidő előtt ellreszitette és ez
Epítési Fönökség valamennyi hogy ezt a célt elérjék. A főnök• zel már az első deká'dban 223 
üzemrészében nagy lelkesedéssel ség vasbetonszerelő üzemében százalékos, eredményt ért el. 
folyik a felszabadulási verseny. január 18-án Budapest felsz.aba- Balogh J.ános betonozó brigádj J 
Parajdi Bertalan munk1érdem· dulásának 10. évfordulóján Nagy vállalását 220 százalékos ered
rendes kiválló vaS1Utas, az egész Gyula sablonkészítő asztalos ménnyeJ teljesítette. De meg kell 
főnökség területére kidolgozta a 2 14  százalékot ért el jó m.inöségii emlékezni Bócsa. János sztaha
verseny műszaki és gazdasági munkával. Barna Mátyás vasbe• novista brigádjáról, Vász Jenő 
feladatait. Ennek alapján szüle- tonszerelö brigádja a felszaba• brig,ád'járól és a Lakatos dolgo
tett meg az a mozgalom, ·�mely• crulási versenyben 200 százalé- zókról is, akik szintén kiváló 
nek célja a mindennapi tervtelje-

1 
kot teljesít. Kiss András beto• munkával segítik a főnökség 

sité •. A brigádok és eg.yéni ver• nozó brigá.dja a KeletHőcsator- tervteljesí!ését. 
------------------------

, , 

AZ IGAZG ATOSAG „FENE GYEREKEI" 
Ha valaki a közelmúltban szó

bahozta Vác állomást a. igazga
tóságon, csak lekicsinylően le· 
gyintettek. A politikai osztály 
és a szakszervezet sem véleke
dett kedvezően rólunk. Egyszó · 
val mi voltunk az igazgatóság 
„fenegyerekei." Valljuk be 
őszintén. volt is itt hiba bőven és 
bizony akad még ma is. Egy 
azonban biztos, hogy mi, váci 
dolgozók fogcsikorgatva 'keres
tük, kutattuk a hibák gyöke
rét. Kár, hogy ehhez nem kap.. 
tunk megfelelő segítséget, így 
elég hosszú idő kellett, míg rá
jöttünk. hogy a bajok gvökere 
elsősorban az öss:zlhang hiányá
ban van. 

Először a belső bajokat !hoz
tuk rendbe. Elértük, hogy meg
szűnt az ellenségeskedés a 
bri,gádok között. Ma már nem 
hárítják egymásra a felelőssé· 
get. Az állomás vezetésében 
történt változas is jó hatással 
volt. Nagyobb önállóságot kap
tak az egyes csoportok, rész
legek vezetői, aktívabbak let
tek, megnött felelősségérzetük. 
Az igazgatóságtól Ta.ká/.:s elv
társ is többet segített, mint 
elődje. Nem keH attól tarta
nunk, hogy minden dolgozót, 
akinek fegyelmije van. Vácra 
helyeznek. Rendbehoztuk vi
swnvunkat a társszolgálati 
ágakkal, bár e téren van még 
iavitanivaló. de a nehezén túl
jutottunk. 

Ma már minden dolgozó el
tökélt szán<léka, hogy hazánk 
felszabadulásánaik tiszteletére 
elérJük az élüzem szintet. Tö
viröl-hegyire megbes?kltük, 
mit kell tenni ennek érdeké
ben. A brigádok patronálását 
felosztottuk. Külön újítási bri
gád is alakult, 

-

Itt szeretném megkérni azo
kat, altik olyan sokszor le
gyintettek Vác hallatára, le
gyenek türelemmel, be fogjuk 
bizonyítani, hogy tudunk és 
a:karunk is jól dolgozm. 

Horvátll Pál 
vezény lötis:zt, Vác 

A KÖNYVESPOLC ELŐTT 

Nemc•ak az utasok olvassák Budapest-Déli pályaudvar kultür• 
várótermének könyveit. Németh Uszlóné, az állomás dolgozóJ11 Is 

örömmel váloqat a könyvek között. 

(Ferkls Emil re1v.) 
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Egy este a „P ierre Semard" kultúrházban 
ÉRDEMES lenne egvszer 

megszamolni. hog;• a dél-
1.il,lni múszak bE-fejeze,;e utan 
llann,n indulnak az Észak i  
.fd rmúiavító Köbánvai ú t i  ka
PU.ia helyett a .,Pinrt• Sem.ard" 
kultúmáz felé. M indenesetre 
,'.om.i Alajos. a X l \'. osztáI,· 
népözerú .. L,1jt.i bác,;ija" é� 
Lapcsak F'erenc. a t >J n,mühelv 
oktatója majdnem minden nap 
köl'ülnéz a kulturha1,ban. bi
zonysagaul annak. hogy öreg. 
fiat2:1 egyar,'nt megtalalja 'I 29 
szoba valmnelyi.keben azt, ami 
a legJobban erdekli. Zómi elv
lá1·,; u�yanis a 6:l. évét tapossa. 
Lapcsá!k elvtárs vi,-zont éppen
hogy 20 e,·e,. 

Ha nvomon követnel\k alrn.r 

Zómi. akar Lapcsak elvtársat. 
bizonyos, hogy elő,-zör a könyT_ 
tárba jutnánk. Olvan s1.0!'gal
mas kön��vcsel'élOk. hogy már
már az. a ve„zél.\· fenyegeti 
óket, nem talalnak ,,lyan köm·
Yet a mmtegy 3000 kötet kö-
7.Ött. ami még nem fordult meg 
a kezükben. Pedig tavaly is kö
zel 12.000 forint áru uj könyv
vel gyarapodott a könyvtár. 
igaz. hogy az olvasók száma i,; 
naponta növekszik. Aki viszont 
felkeresi a könynáraf. nem 
mulaszthatja el. hogi• ne nézze 
meg a szornszedos olvasóterem
ben rendezett kepkiállitást. A 
látogatási kön.v, sokszáz alá
írása is arról lanuskodik. hügy 
az üzem dolgozói közül sokan 
kétszer is Yégignézlék a kiállí
tást. de ez nem is  csoda. hiszen 
a kiállító mú,·észek dolgozó
társaik az üzemben, a vasutas 

képzómüné�zet i  iskola 1ehelse
ge, nöYendékei. 

l DóNKBE még csak bel<'-
ferne. de egv rövidre

szabott cikk kereteibe aligha. 
hogy i-égiglatoga�suk a kuI 1\1r
ház minden helviséget. akár
csak pe1-cekre i;, bE-kukkant
sunk a sa1kkörök szobáiba az 
ét ten„nbe. ahová pedig külö
nösképpen hívogat a kiszürórlö 
népi muzsika. vagy a szinhaz
terembe. ahol a nap.,kban kezd
ték meg a rend<:7eres mozielü
adá,okat. be azt már nem mu
la.sz11hatjuk el .  hogy a súnpad 
mögöt t i  próbate1·emben ne ke
ressük fel ,.Csárdaskirálynő .. -
bE-ti ré�i ismerÓ's<>rnket. C'ed
liát. Miskát. E'1vint. Stázit, 
Bónit, Fe:·i bácsit. akiket a 
nélh�:ny íl1ét múlva esedékes 
bemuh�1ón Baranyi Jáno.iné. 
Bara n.yi Jáno.,. Beck A rpád, 
Mikola Irén. Rátkai Istt·án es 
Subek Mtllál'!J alakítanak. biz
to�an nawf si:,errel . amint ezt 
a rend<,7.Ó. Szilas Béla is .,le
kopogja·'. 

De halljunk Yu1amit a ler
vekröl. problémákról is. 

l'ERVEI NK �,épek -
mondja Vada., Lajos 

eh1.im,. kulturotthon-igazgaló. 
- Meg is teszünlc mrndent. 
ami eronkb�H te!ik. mert saj
nos anyagi feltételeink n inc e
nek arán,·ban a i-ultur'ház mé
reteivel. De bízom abban, hogy 
a mintegy 600 fón)'Í kultúr
és sportak!tva segí1ségével az 
iden többet. jobbat nyujtunk. 
A bizalomnak az ad alapot. 
hogy a kulturház nemrégiben 

, .Ki.hajolni , eszéhes" 
1 

karbanlal'tó ré zlegénél veszte-. gelnek. mert a javításukhoz 
Kis táblák hevertek elottem szüksé�es an�·a.g_ nem _áU rei:,-

- e" . eoé;z kosárra való. Job- delkezesre. A h,an)'OSsago( mar 

,,an "}zer:';ügyre vettem. ilyenek I e)mondottuk az 1g�zgato el_v

,·oltak rairva: .. Kihajo/?ii t·eszé- tarsnak es a VI .  oszta._y :1:ezc 01-

1 yes .. , .. Vészfék... Többségükön nck. de <?k. _a felelo�scget �z 

alig volt miami karcolás. Kül- A_nv:igcll��as, l �az_galosagra ha
dök · belőle három darabot a l'l(Jak. Fa.1 a ,z1,·_unk. amikor a 
szer;:sztőségnek. mert iit · a szüksé�e� alkat i:eszeke1 nagy

Landler .renő .Tárműjavitóban me11ny_1segben latJuk a _debre
úgy sincs szük,ég rájuk. mert ceni k1skerC;ik,ed_elim ,·al_l

,
alat-

. bl ' k  . 1 . 1 1 . k nal. A z  a keresunk. tegye;; le-
e7eket a . la a at s� eJ ez e · hetőve. hogy az igazgatóság 
Hogy mien'? Erre u,lan a i\�EO anyagoszláli·a készpénzért meg-
1udna választ adni. Egy b1zo• vásárorhassa a szükséges anya
n,·os ; hogy nem ismerik azt a gokat. 
ió magyar közmondást. hogy Orgován LáS'�ló 

debreceni területi bi?.ottsá;,: .. Sok kicsi. sokra megy". mer( 
l1a ismernék. nYilván nem dob
.,;;.k ki a használható anyago-
kat. 

Billisicb Antal 

Landle,· Jenő Jármüjavito ÜV 

G yalogszen:el 

A deb,·eceni igazgatóság húsz 
állomásának dolgozói gyalog
,zerrel végzik az értesítéseket. 
Sokszor o-10 k ilométert tal
palnak az éjjeli órákban is. 
[ou van" kerékpárjuk, de 
a:o� a" debreceni állo�ás gép-

l enne1n edben 

öten ,·agvunk tes( vérek. Szü
leimmel egyszobás vasúti őr
házban vagyunk bez�úfolva 
Pettenden. 1952 tavaszán 1ge
retel kaptunk egy szoba építé
sére. Azóta minden negyedév
ben tervbeveszik az építkezést. 
csak elfelejtik a tervet és az 
ígéretet valóra váltani. Amit 
lehetett. megtettünk saját 

A LA..\DLER JÁRMLJA\ ÍTÓ RUHAK lÁLLÍTÁSÁ'.\ 

\'égrehaj!ott á talakitását. csi
nosítasát 1 · háromnegyedre,z
bE-n 1ársadalmi munkában vé
gezt ük. rendezvenyeink telt 
házakat vonzanak. a 432 sz<'
mélyes sórmáztercm legtöbb
ször kicsi Ezenkkül sok
iránvu segit.séget kapunk párt
biwt!ságunktól. üzemi birott
ságunktol. a vállalatvezetestől. 
a s/.aks1.ervezet központjától és 
területi bizottságtól. s minden
nek köszönhetjük . . hog�· . kt+)
túrotthonunk kullurhazza fe1-
lödöt t .  E$ még �g, : a DISZ. 
amel)· eddig legfeljebb egy
egy táncestre „mozgó.sít.ott'· . 
most nag)·obb. komolyabb 
ré,zt kért a kultúrmunkából. 
Legkö,..elebbi ten·eink : szocia
lista szern\dé.st Kötünk  a Ter
rnészettudomám·i l smeretter
jeszti, Társulattal. társas tánc
oktatás indul. több ajándék
músoM adll11k a febzabadulási 
versenyben élenjá1 ó dolgo
zóink t i,.lteletére. a X. kerület, 
tanáccsal karöltve na�r. jel
mezes táncestélyt t·endezünk 
február 1 2-én. egr he1tel ké
sőbb pedig a Kőbányai I .oko
mot ív rendez spo1·tbált Yasutas 
olimpiai bujno.c;ok ,·észYételé
ve1. képzórnű\·észet i  Yerseny
kiállitást szándékozunk ren
dez....Tli a kerü.l!'t nagytizen1eh·el. 

:Vl incien dolgozónknak. 
családiar,jailrnak. a :\IAV
telep minden lakójanak igazi 
otthonává akarjuk tenni kul
tú1•házunkat - mondja befe
jezésül. - Ez a legnagyobb. 
legszebb te1Tünk é, ha . .rövi
dek„ az am·a2:ia1<. megtoldjuk 
let;;e, cd,;sse'i. ötlettel. 

Téli furcsaságok 

A FAKt:>PENY 

Nagykat11z�an H fütőh.ázi he
járal vl:illólirének nem YOl !  őr
heh e. S;.,-amtaJaTI sfU'.l!'Pto }-::P.re 
leni menl P-hhen az -iJgyben a 

pécsi iga1.:gtttuSáS?h0z. A Lf'Jj idó 
beéllllá\ ;:ti H pé..:�i jgE12ga\..ÓSáS( 
n. oszlálya ,·égül Is megolflOHd 
fi kérdési. Killdle.k egy !-tl!'.ellel 
bélelt lilött-koµou fakÖJJenyt. Jó 
dolog a raköpe-ny. me�,·éd a 
túz11 rrnpsi:téstGl. K 1·. hc,gy a 
hideg ellen �emm haszna nincs. 

UJ FUTÉSI TECHNIKA 
A. sz(�l...esfdH,'l'\·ári u 1 fel\ ete.11 

épületbPn Htn egy s.:zfp okta1CJ
t�-1·1..�m. K,-11'. l iogr dt;,t•mcsztii h1· 
deg \'füt he1u1t". Az épüte1 egyik 

- Huszonötezer lorint an�.1g•  1 nyi Is ,·an és Halksz I mre vá!tó
megtakariuif<'. ért el december kezelöket. Barna L .aszló és Ka• 
hónapban a Szolnoki .íármüjavi• ton.a József fu, arosokal. vala · 
tó f ,megmunká'.ó részlegi-. A mini Békés Sándort, a Termény• 
hul 'adékbóJ ablaküveg lécek, le· 

1 
forgalmi Vá ! la;a1 dol gozóját .  A 

herkocsi tetőfai,·. resléc és a bünszöYetkez�t tag-jai sornzato
kül  ö üzemek részére 1 3  870 da- san meg-dézsmálták a Bala,1ya 
rab parket(dkocka készült. á l !om>.son feladott lermenye;;e:. 

- A  J/OI..\APR4 KIDEROI" - Jói SIKEROLT ME.\'ET-
cimii színdarab elóadására ké- IRAN )'l / 0 1  ERTEHEZLETET 
sziil a Lat1dle• Jená Járma1avirri 1arrottak tapolcón. Az ériekezle
<zin1titszó csoportja. 4 bemufa- !t!n sok hasznos 1a1•aslat /rang-
1á.sra efvrelá11tarólag február c•é- zoft rl. 
:<én kera/ sor. - Súlyosnak íg�rkező balese-

- Meglopta dolgozótársait. A lel harílottak el Tóth József moz
\'a:-uti rendőrség, t'ljárást ind.í'.o. ( donyvezető és ,�\us!o; Imre fűtő 
G\'c:· is Pal bünte!e:r elöé'etii rn- ,reszprém-kiihő fűtőház dolgo
nál\·ezető ellen. mert az 52t:>2-?; zoi Január 1 6-á-n az 1 8 !0. szá• 
számú tehervonat szemé,vzelé• mú munkásvonato1 továbbirányi
nek bundáil e· lop t a  A h�Íkula- I0(tá-k .Székesfehérvá'rról. Az á l
l ás ;orán a bundákat lakásán lomás forgalmi �zolgá!Jtte,·ője 
me„t.ilál ták szabályszerűen ,nd i!ot ,a  a Yona• 

"' _4 DA L.\lt L\ DI GEPA L LO· lot. A kijára t i jelző „szabad'.'. 
� ;

MASO.\ .\1cirr Mihály. a dombó- �a��t° ;-�lt. l �,dulas utan. ko;-11 .
·•ári ·iuüház e,z1ergál11osa a pat- h�,u ,>O me'.er'.e eszreveUek. 
ronáz,-moz;{alom ke;etében h11• . � a Yon�.1 UlJ�ban 8 koc�1bol 
SZOflPO// darah ekPiél1engely/ hó " "0 vona_tresz an k�resztben. 
rom t1 1ióágyuf, Pf?l/ Hofiei·· é, T_oth elv tarsnak �•ke�ult vonal
két Sz1;i/i11uet'-d11gaÍlyúf. ti:un- Jat idoben megá ,l i !ani. 
11yo1c kormá11yt?omb,<11k/,;1 �s -;- f!EL l ESB'. Tf}:S. lapunk 1:i 
1izenke1 darab kormányo,apsze- .,za�r!a�an ,.4. t•edoetele� eng�de

� 
ger munkált me{! l!'.e,:.se1t'!k u1aóh s�aba/yozasa 

- Három és félmillió focin1-0t 
c,mu '.'kk "fgyed,k _beke�df,. 

. . . r:yolcad,k <oraban ko,•acsmuhely fordítanak a szeg<>dt 1gazga ;osag �
e

l
ye

/t "nf"d · , d -
terüle:én. szociá li cé loi<ra e z  év• 0 0 e er.en o. 
ben Mosdó és öltöző é:pül Bé- LAKÁSCSERE 
késcsabán. Kis.kunh.a,!ason. Kecs
keméten. \le'egedö helyisége! 
kapnak a széméri munkások Bé• 

Elcserélnem Budapest X\�. ker 
Rá!<,ospalota 1\"yari Pál utca 24 ::?zam alatti ?'.(!""\ Szoba-konvha 

Len ezU;t', SzC'kt G�•örgy me1·nők késcsabán élés�am, a. pince é�· pacitásból illlö utc�1 .  kertc-s, 35 (OPint alapbérü laka.somat sze,qed1 k.ét:::1�obás vagy e!.0· nai!'"''szobás . mae-ánház.ban IPYo lé:1-káFCJ'L C1m: dr. Hódi Pál, Budapes,. XV. ke1· . . Rúkosoalota Alkolmány-ul<•a 1. szám. 
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�P\1��.':,n:it - A ÓZ PO.\ 7'I T OTES T 1 'E-

ban ott Júl.  De azén me1·nö1<. ZET.'V EK BE o gyári kll 1lúroll
hog�· megoldási 1at;i!.Jon a, ilyen honba. A ,ziikséges 103 OOO foritt · kérdesehben. Meg is olclo1 1a az lo/ a ku/lúrot/hon ö11ere1·éböl bizügyeL. - \ C'gyé-1..: te H bunda.-
kar - ro1·rtull az oklatoLeJ'embcn to�ilotla. 

uz reICog"ja a test k1guzu)gesel . . .• � . • 
d:dergií clotgoz<'>khoz, . -:- .. mert 

1 
- Bűnszövetkezetet leplezett 

me1 nokol. hOJ!'.\ :J.mlota Pl'O- ...,. . , ·t , .. t rl · · k L:  - 1 · · 1 1  

t� mPc;akadál� ozza. ho;.t;-· fel· 1.e a va sm. , rendor3eg. Lopa!:>ert 
mc-lt>gedjf'.k A 1erem. A Yasuta· �; sikk 3�ztásért őrizetbe vették 
i::>Ol_-. . s�e

,

1_:en) en f�lví iá,e:o�it

.

octá1, a 

I 
Vecserny

.
és

' 
,lól!:)ef forgalmi s20l-

merhe11s Ieho:.::1d rt földre „ tüzel. ba_i a/,,e�.?·.: u�z . a . asa � a , �-
int.,· , nn ,,.g�·pb , edekeze:_;.1 mód m4s,ono"or, GaJdacs1 I sh·an es 
is • h ideg ellen , Jámbor Lajos má.Jházókat, Csá-

Misholc, Gömü1•i tél' E/b, �zámü háromszoba-konyhás osszkomfoi·. H?S, 2tl4 né,ryszb;töles telekkel, JO!.Zágrartá�:'t'a alkalmas mellél..:he. lytsegekkf"i ellátott in tézeti .Jaká�:�ma� e1c:e1:é1nem Budapest, vagy \ �cse:s, t tin. 1'lonor közsé�ek te 1 · uleten lé, ti két.szoba-konyhás IR k<1.S:s.aJ Cím. Benke Jó.z-;:e-r föt�o;i. 
csos. T /8. 8. Sztálin l l l  73-7J, üzemi Leleten. "..!3-17. 

erőnkből. 1948-ban kentest al
lítottunk az örház köré. de a,
óla eil'Ongálódott. Fontos lenne 
megja,·ítani. hi zen kb testvé
reim is vannak és igy nen1 igen 
lehel öket szabadon engedni. , 
Jgéretben e téren ,t.:em vol t 
h iám· a legutóbbi hat hónap
ban háromszor b kaptunk. A 
vllágiubról is s1.eretnék írni. 
Pettend megállóhelyen pet ró
leumlámpa pislákol. A7. állo
má,lól 700 méterre lévő islrnlá
ban cg a ,·illany. Nem nag,· 
dolog lenne a fényt elhozni a 
megállóhelyre 1 • mégsem tör
ténik  n\eg. Az igazgntóság S7e
rint transzformátor és igen sok 
vezeték kel l, így ezt a kivánsá
got lehetetlenség teljesíteni. A 
való�ág az. hog-v az éiran1 
transzformálva Yan és a ,•eze
ték felmérését senki nem ve
gezte el. Bedő igazgatóhelyet
tes elvtárs ismeri a problémá
kat. kaptam i már tőle bizta
tást. .Tó lenne. ha most már a 
tellek következnének. 

P O RT 
A szolnoki MHK versenytől a világcsúcsig 

Munl..:ah_elye szobUjbnak . ajla- szukköl'ökben_ ,. emleget.Ui, mtul diQi legjobb ideje könnyes lett 3 J.:h1 egy k1q_  névLáblán. _szer�n;'-· en AkiJ•e nagy Jovö vát szemem. Méq ta'1an most se,n <'.�al< ennyi ál�.: _Kazi Aran�a 1 95�-ben a .szabadságára ha-r.a• tudom pontosan, hogy az ezt Hszt. . A sµüt•tlort('nele� P_e1ig menti kisleány már }.Jál'isi c-nt- követö percekben mi történt ezl_ Jegy�zte ll_e\'e . melle:. \"llag Ifkeket n1esélt a jászberényi t·u- tem. mert a boldoQsáqban n:;,. r;r1oltai
�-��ft lo
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�ul�.����tit:. l,0t10knak és ismerősöknek. A maradt_ idö a_ qondol�odásra. 

k�kszt-mü, �r.őkchajú, mu!Solygó.:s hagyomái yos „L Humanité" ver-
.EzuLUn Pr�ga, . Szor1a Iá.na d 

kislánj·. ���f���:e 
in

��
l
t
. 
a�l�Jt��s �:��;1����a� �tJ.gyaJ• a tletar.1ot. maj'! Swk-

A l-.; is Ja�zherényi g1mnazlsla h úzód�s és makacs s(rülésén•• 
olm, hozott UJabb .,.csucsered• 

1 9�0·beu rnt•g 11tm gondolta. ho:-;szú ideig IJajJó<.lotc Süt még �
e.n) 

t . 800 nléleren._ F ... z a hos1;
hogy ,·ü,·i<.I t>\"t-ken belül s2.ú.i·n�• a kö, etke-:tü ef;ztendöt is il\ cu ,.

zu, , erseuysoro�;;n k1$sé kira: 
ru kapj..i . a ,·i léighlr s ne,· e E;Ze1·en1.:sc::tlc11 l...ön'..1Jmini·ek .kö J •f1

d�U� a ke1:ien�cr_i .dotgOL;O 
mcJlé oly cm jcü:Ot nh, atnelv ' .::;  ean) t es tgy töl'tent a:l. 
t..'.sak n Je�kh áióbbaknak hl.1 · 1-::i. zöll kezdte. i')·fü•1 •a azonban ít:>I· hogy . Benlhen az Európa Baj-
De akár goudolta Kazi 1\ 1•ü.nl,a, �}��� 1 úi :,�s\�

t
�
c
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b
;;úc-c�al 6/�:��;' noksag színhelyén a Yár·tnal 

.-,kár nem, l�hetsége tnagdYal cle.ttel le meg a sp01·t1·ai·01Hfókal 
{D en_geb e! edn:ie�!Yl t!'t et. �e 

ra2,.u.l1u, hogy miut hű J..:isfr-lJJt!. - 1�Y !5 rut�::::.a lattan mn.iden_ kul-
Vt-'"le le,gy1.m, t,:h ol a kis alrölrli De ez a i·el,01·U !'-iem volt hosz. föld, s;a:1-:.ember mcgal1ap11ottd, 
,-._;ro�tül. �íít a l l,alomacJ.lün hutá- szú életű. mcI'l tulajdonosa egy �

o
ogy K_ az1 Aranl-.:� még sokkal 

riankon túl iN. 
hétltl R b11ka1•esti VIT utún, a J bb er edményi·e 15 képes. Népstndionb.:111 a szovjet-magyar· 
vdlogat.01t allél íkai viadal alkül
mé:isal a multnuk adta á1 . Az uj 
(':Sűc.s: 2: 1 �.,J perc Jell. ismét 
Bukar�st. ruajd pedig Prága ün
nepelte az igen rokonszen'\.·e&, 
nagyszel'U magyar atlétanőt. 

Ez�el be Is rcJezödü:L Ka,1 At·anka viss:zaemltsl...ezése eddig1 spor-�-P•ilyafutásal'a. Jelenleg megerdemC'lt pihenőjét tölti hi� J'�s sz�:.ges dpöje, ci maga p�• c}ig Jo munkájával jgj·ekszfl< epileui JövUjét. Gondolatai mar a követkeL;ő idénv felé Cordulnal< addig azonban · a. magánéletével 
Lörüdik egy kis�f>. De nemcsak 
0, hanE-m mások is Lörődnek 
Kaz! _Arankával. C�anádi Gvöra,· vezer1gazgató elvlars például a 

Kov,ícs János 

Pettend 

,\) áron meleg. 

té len ltldeg 

1949 november 7-én adták át 
a fo1·galomnak mindannyiunk 
büszkeségét, a Sztálin-hídat. 
Ekkor a BEV hajógyári meg
állóját á thel ,ezlék a híd mellé. 
Öten teljesítünk itt szolgálatot, 
nehéz körülmények között. A 
szolgálati hely ideiglenes épü
let. csupán egy vasráma, ami
nek az alja márványlappal van 
berakva kb. 80 cm magasság
ban, awn felül üveg. Ha a hő
mérséklet k int  fagypont alatt 
van, legfeljebb 5-10 fokra me
legszik fel a mi helviségünk 
viszont nyáron szinte elviselhe: 
tetlen a hőség. A WC kb 200 

Kár volntl n1�gserle11i az id,"'>· 
!Jen i so1·1't:1\der és t•soi.ik ll1'1·öl 
szólni. a1n11·ül m81· mhHlellki b�
s?.él. mert éppen olyan iSl'dekes 
és tanul�ágos az a✓, idüszak is, 
a.mil..:or világhfre csak születő· 
ben \"Olt. 

Az emlél<e7.éS egy 11agys%el'Ü 
ru�óhoz méltóképpen , könnye
dén, g�·o1·siU1 1·agudja magával. 
Az uJságí1·6 pedig nyomába 
szegödik, hogy ki tudju hilnyad
szo1·, ör·öki tse- meg .Jtlszber·ény 
sponbüszkeségének tö1·ténetét. 

- Életem első versenyét -
kezdi gonrlolatbeli emlékl,önyYét 
lapozni Kazi A1·anka - 1950-
be:n Szolnokon nyertem meq. El
mo11dhatatlan örömöm tárgyi ju
ta Ima a Szolhoki LokomotJv aján
déka egy teljes sportfels!.ere lés 
- szöges c ipőve l - volt. 

Ez a S7.<'ges cipő egy hét1et 
az emlékezetes szolnoki l\lHK 
Yerseny ut.}n mctr Budapesten 
simult J..·a:d Aranka láb6ra. az 
Ol'SZágos \'asUl<;IS ifjúsági baj
noksúg alkalmával. Majd az m·széigos ifjúsági mezei bajnokságon úllt rajtho✓• a kis ginma

Azután eijölt az 1 954-es es,1• 
tenc.16. Kazi Aranka eddigi spol't
µillya!utásanak legszebb idö 
szaka. Ekko1· mtit' több mint eg)' 
éve fövf'í.rosi lakos ,·otl és a 
Budapesti Lokc,mutiv ve1·seny.zü
Jének vallotta magát. Edzéseit a 
válogatott c-sapat edzöje, Kelen 
Já110s irányította. Több, kisebb, 
nagyobb sil..:eres versenye után 
az angol-nrn.g:yur találkozó a1kal
m:h·al a LokomotiY svédváltójá
val 01·szágos csúcsol ruronnl.... A 
következő héten a Kep tadlo11 
közönsége a Vörös Lobogó nem
zetközi versenyére gyűlt össze. 

vasutassá2 büszkeséJ?ének élet
kö1·ülménveit il!'.Yel.::ezett elösegfteni azzal. hogy lakást u talt 
ki számá.J'a. Hogy Kazi Aranka 
még a mal napig sem !ogJal� 
hatta el a Cetsöbb szervtöl ki· utalt la.kásá�. az azt bizonvilia, hogy . nem mindenki gondolko
<lil<" ugy. ahogy a� emberek sor
sát szívén viselő irányítók el 
rendelik. 

méte-r távolságra van, de az zista teán�•- Azl már mo11dani 
csak 8-tól 18 óráig van nyitva. ::;1i
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Naqy versenynek iqérkep 
zett, - gondol vissza eJ'rc a 
napra Kazi A1·anka. - 800 mé, 
teren a Német Demokratikus 
Köztársasáq viláqcsúcstartó at 
létanöjével, Jurevitzel álltunk 
egymás mellett a rajtnál. Oriási 
küzdelem után leqyöztem naqyp 
nevű el lenfelemet s amikor a 
n,eqafon bemondta. hogy ered• 
menvem úl orszáoos csúcs s emellett 880 yardon a viláq ad. 

RernélJúk azonban. hogy Kazi 
A1·anka előbb emlílett egyeLlen 
bánata 15 hamal' elintéződik és 
a késlekedök elismerik. hogy 
micsoda munka, micsoda akaré:i.:-i 
kellett at1hoz, hogy ,atal<I eljus
son egy :sportembe1· számára 
legtöbbet jelentö jelzőhöz: a vl• 
lágbajnok, clmhez. 

Nem különb az utazóközönség rnényhirt!.et(:sko1· a .gyüztei:inek 
helyzete sen1. A váróteretnben kijáró dobogón. Még ebben az 

I • • 

éYben Ol's?.ügos irjüsagi váloga-
egymás hegyen-hatan állnak. loll lett a ,·ománok ellen. 
Ülé!hely esetleg 5-6 embernek A kumoty sportmunt,a keztle· 
· l A k ' bó  l . k 

.. (�l azon1Jrn1 csak az 19;31 -es esz-

(mécs) 

.. A J\tag)�ar· l\épköztársasúg g1. 
, 

A Gyöl'i Lokomotiv KB 11 es 
]U • n1un -a l 1aza1gye �vo 

I 
rendö JE'-le1 1 1étte. 1'anu l:'tstit ekkot· 

dolgozók bizony ne1n ezl
. 

vár- ��ye!Gt·t' �z il•<1dat asztatlal c-se
ják. !Vlost örömmel ol\'assuk �a- 1 rll': rei. me1·.� a Szol110J..:1 Loko• · ; . . • .. moitv - c-Isu egyesülete - itt 

1 954 majusában alakult meq a: Landler JarmüJavitob�n az punliban, hogy UJ  felveleli epu- l,i;;1osi1ott s�úm::í.i·a kenyeret es 
MNDSZ •zervezet. A.zota kjvá1ö munkáit véqez a dolqozo nök letek létesülnek. azt i'l tudjuk, Oéwna l�l vc.111 �zeme!yében ki \·áló 

nokl T�nac�a a magya,• sport tabdar•ugó csapata az országu� fcJicsztese C"1·dt:l,�ben végzet1 ki- társadalmi labdaru�O szöveuc;é� v�Jó �nunl<a elismeres�ül Kövér elnöl,�ége oönte�e alapJé:in 1 9.J:, Laszlonak. a Lokomouv S. E. ben 1� az KB I J -hen játszik. ., � . . :-:za.ked/<Jl. Hal latlan �zor-g-ulrna 
l<özött, Egyike ezeknek, hoqy el indították a sxabáspva�rás tan- hogy nem lehet n11nden nehez- 1 95 1 n:vai·iln már nagv nilog;_,. 
folyamot. Sokan jeler,tkeztek a tanfolyamr� • •  am!nek . j� hasznát séget egyszerre megoldani. de ����7

1 

av�ua ,\ eseh�zlov;H<ok 
la· tta·k ·. qyertnekeik:nek es saJ.it maquknak .haz,ruhat, -kö_ tenyt varr� talán lehetne meooldá�t találni k_c..'p-..·i�clte hazán� �J. [Pelt . 

.. .. .. � • De 111 11:ren nagys7.e!'L1en ! Két 
tak. Ezzel p"nzt takaritottak meq. A.z M NDSZ vezetoseqe .azonban a 1nunkakorulmenyek es az pe1·c 1 8.ü múRodpe1·c.;es irleJE::,·el 
nem al l  meq. hanem az e lért siker alapjan kézimunka tanfolyamot ula4ási feltételek megjavítására. a .. suh tapasl'.talt , '-"l'Seny;.,.ö mö• 
tos üzemi kozmetikát indit el, több haszr,os, a fe lszabadulási ver- l go, �  � h<H'l�Hd�J� ��\y:,n . q:.�zeu. 

. 1 tt K .  U k"' jólsikerült ruhakiállitasban Bihari Lajos TelJesHnH:'ll) t"' UJ irJusag1 c,;.:u1..�sm 
senyt seq1to munka mel e • ep n on a . • négy társa. Sztálin-híd 1elt>ntell. i\lé!! ebben c:1z évbp•� 

q)lönyörködó dolgozók eqy csoportját latjuk. e:c- elértt' az _c->b•o 0�1.1tilyi'r minüsi · 
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A VASÚTI FŐOSZTÁLY ÉS A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK HETILAPJA 
. . 

: Bitter Lőrinc főmüvezető segltséget nyújt a MAV Felópítményl Vu• ------------------------------------------""'!'-------------! anyaqjavítóban Dlra Gyu lánénak, az E:gyik legjobb nö�olqozónak, 
: aki vlllanyhegesztésl munkájában átlagosan 190 százalek teljeslt• 

XLVIII. 11:VFOLYAM, 6. SZ. ÁRA 40 FILLÉR 1955 FEBRUAR 1. f 
ménnyel dolgozik. 

(Kovács Géza felv.) 

A termelési cél 
és az áruvéde lRm kapcsolata 

A vasúton a termelési cél 
alapvetően különbözik 

az üzemek, gyárak és vállala
tok termelési célkitűzéseitól. 
A vasúti szolgálat legfonto
sabb feladata az áruknak a 
rendeltetési helyre továbbítá
sa, gyorsan, épségben és biz
tonságosan. A fuvarozás mi
nóségének pedig Iegkézenfek
vóbb bizonyítéka az árukárok 
száma és nagysága. 

Vasúti viszonylatban az áru
védelem és a termelési cél kö
zött elválaszthatatlan kapcso
lat van. Az áruvédelem fel
adata az árukárok elófordulá
sát megakadályozni, illetve 
ezek számát csökkenteni. Je
lentósége szükségképpen indo
kolja, hogy ismerjük lényegét, 
az árukárok megnyilvánulási 
formáját, megakadályozása 
módszerét és Iehetóségét. 

A vasúti áruvédelem több 
szolgálati ág szoros kapcsola
tán alapszik. Szerepük vizsgá
lata segítséget nyujt a fuvaro
zás minóségének javításához. 
Ha az egyes szolgálati ágak 
tevékenységét a fuvarozás vég
rehajtásában vizsgáljuk, köny
nyebben megtaláljuk az áru
károk csökkentésének lehetó
ségét. 

Ez az elemzés azért is szük
séges, hogy megszüntessük azt 
= alapjában véve téves felfo
gást; hogy a---károk--keietkezé
�énél kizárólag a kereskedel
mi szolgálat felelősségét hang
súlyozzuk. Vasúton belül az 
árukárstatisztika kedvezótlen 
alakulását, ezzel egyidejűleg a 
kártérítésképpen kifizetett 
összegek emelkedését Is egyol
dalúan a kereskedelmi szolgá
lat hiányosságaként könyvelik 
el. 

A vasút és a fuvaroztatók 
kapcsolatában és a keletkezett 
károk elbírálása szempontjá
ból az egyes szolgálati ágak 
felelósségének vasúton kívül 
jelentósége nincs ugyan, mégis 
a kérdés tisztázása és megvi
lágítása komoly segítséget je
lent az áruvédelem megjavítá
i;ához. 

Nézzük meg az egyes szol-
gálati ágak tennivalóit 

e tekintetben. Az áruvédelem 
érdekében a műszaki szolgálat 
legfontosabb feladata a fuva
rozásra szánt kocsik· műszaki 
hiányosságának megszünteté
se. Vonatkozik ez a fedett és 
nyitott kocsikra egyaránt. 
Gyakorlatilag ez a kocsiszek
rény, oldalfalak, padló, tetó, 
ajtók, ablakok állapotának el
lenórzését jelenti. A rések, re
pedések, a kocsioldal, !lletve 
kocsipadló egyenetlensége, a 
rosszul záródó ajtó és ablak 
veszélyezteti az áru biztonsá
gát. Rendszerint ezek követ
kezménye a tűzeset, a beázás, 
a szóródás stb. 

A kocsikba beépített, kikö
tésre szolgáló karikák, mellre
teszek, itatóvályúk, homoktá
rolók hiányossága élóállatok 
szállításánál okozhat súlyos 
károkat. Ömlesztett áruknál a 
rinfuza-berendezések nélkü
lözhetetlenek. Nyitott kocsik
nál a rakomány megerósítésé
hez különbözó méretű és alakú 
rakoncák szükségesek. A mér
legek használható állapotban 
tartása megakadályozza a 
súlyeltérésekból keletkezett 
visszaéléseket. 

A vontatási és forgalmi szol
gálat feladata az áruk továb
bítása. Ez a munkafolyamat 
több részból áll. Ezek között 
az áruk biztonsága szempont
jából a vonatösszeállítás, illet
ve a tolatás a legjelentősebb. 
Különösen a kocsikon feltün
tetett .,óvatosan tolatni", ,,tö
rékeny", .,tűzveszélyes", .,gú
ritani nem szabad", feliratú 

bárcákat kell figyelembe ven
ni. Adatokkal bizonyítható, 
hogy az árukárok jelentékeny 
része kíméletlen árutovábbí
tásra, tolatásra, helytelen vo
natösszeállitásra vezethetó 
vissza. 

A szállítási határidók betar
tása különösen élóknéJ. s rom
landóknál rendkívül jelentósé
gű. Sok esetben érthetetlenül 
hosszú egy-egy küldemény to
vábbításának ideje. 

Mérlegeléseknél csökkenteni 
kell az üzemi okokra történó 
hivatkozást, meg kell szüntet
ni a mérlegelés megtagadását. 
A kereskedelmi szolgálat 

gondoskodik a küldemé
nyek továbbításához szükséges 
kocsik kiválasztásáról és a ra
kodóhelyhez történó állításról. 
A vasúti kocsik megrakása al
kalmával a kocsik és egyéb 
üzemi berendezések műszaki 
állapotát felülvizsgálja. A kül
demények átvétele alkalmával 
azok állapotát, csomagolását, a 
rakodás módját ellenórzi. 
Megállapítja a darabszámot 
és a súlyt, ha a feladó kéri és 
az üzemi körülmények ezt le
hetóvé teszik. 

A kereskedelmi szolgálatnak 
sok esetben módjában áll az 
árukárok elófordulását meg
akadályozni, illetve ezek szá
mát csökke_ntfil)i. Műszaki 
hiányosságok esetén a kocsit 
nem fogadja el, intézkedést 
kér az illetékes szakszolgálati 
ágtól a hiányosságok meg
szüntetésére. A kocsikra elhe
lyezett figyelmeztetó bárcák
kal a forgalmi szolgálati ág 
dolgozóinak figyelmét felhívja 
az árutovábbítás módjára. 

A vasút és a fuvaroztató 
egyaránt a kereskedelmi szol
gálatot tekinti az árukárok 
,,gazdájának". Ez annak a kö
vetkezménye, hogy a fuvaroz
tatók árufeladástól az áru ki
szolgáltatásáig a kereskedelmi 
szolgálat dolgozóival tartják a 
kapcsolatot. Kétségtelen, hogy 
az áruk ép és sértetlen álla
potban történő továbbításának 
elómozdítása, a hiányosságok 
megállapítása és ismétlódésé
nek kiküszöbölése elsósorban 
a kereskedelmi szolgálat fel
adata. 

Az egyes szolgálati ágak 
tevékenységének vizs-

gálatából kitűnik, hogy vas
úton belül a termelési cél 
megvalósításához, az árukárok 
megszüntetéséhez a legtelje
sebb együttműködésre van 
szükség. Bármelyik szolgálati 
ág hiányos munkája veszélyez
teti az áruk biztonságát. 

A felelósség kérdésének tisz
tázása rendkívül körültekin
tést igényel. Egyik szolgálati 
ág sem részesülhet elónyben, 
illetve felmentésben, ha a rá
háruló feladatokat maradékta
lanul és kifogástalanul nem 
végzi el. 

Az áruvédelem csak a mű
szaki, vontatási, forgalmi és 
kereskedelmi szolgálat egész
séges együttműködése mellett 
lehet eredményes. Ezzel 
együtt természetszerűleg a ter
melési cél, az áruk ép és sér
tetlenül történó továbbítása is 
megvalósul. 

Az áruvédelem feladata te
hát lényegében abban áll. 
hogy a szolgálati ágak segítsé
gére támaszkodva a rendelke
zésre álló lehetóségek jobb ki
használásával alapvetó válto
zást harcoljon ki a szolgálati 
ágak teljesítményében, a fu
varozási cél minőségi meg
valósítása érdekében, ami nép
gazdasági vonatkozásban az 
élet�zím·onal gyorsabb és biz
tosabb emelkedésének elófel
tétele is. 

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

A l'EJ.SZABADUJ.ÁS. VERSENY SIKERÉÉRT 

Elnyeri-e Hódmezővásárhely harmadszor is az élüzem címet? 
Hódmezóvásárhely állomá

son azzal fogadják az újság
írót: 

- Végre, csakhogy mi is 
eszükbe jutottunk az elvtár
saknak! 

Vajda Sándor állomásfónök 
és Kocsis Gyula oktatótiszt, 
termelési felelós önérzetes 
méltatlankodása jó benyomást 
kelt, mert az érzódik belólf', 
hogy Hódmezóvásárhely állo
máson szakmájukat szeretó, 
lelkes vasutasok vannak, 
akiknek nem mindegy, hogyan 
megy a munka. 

Lássuk tehát, mi is történik 
Vásárhelyen? 

Január 10-én összegyűltek 
az állomás legjobb aktívái, 
szakvonali és üzemszervezeti 
vezetói, hogy megtárgyalják a 
felszabadulási verseny tenni
valóit. Az itt kitűzött célokat 
másnap, harmadnap ismertet
ték a dolgozókkal és ennek 
alapján megindultak az egyéni, 
meg a brigádvállalások. A vál· 
lalások után január 18-án 
lelkeshangulatú termelési érte
kezleten megtörtént az állo
más vállalása, amelynek lé
nyege az, hogy a téL okozta 
nehézségek ellenére, menet
rend szerint elvégzik szállítási 
feladataikat, betartják a kocsi
fordulóid6t -és- úgy t11ljesítik 
tervüket, hogy az állomást 
harmadszor is megillesse a ki
tüntetó élüzem cím. 

Ment is a munka, mint a 
karikacsapás. Az eredménye
ket minden nap megtárgyalták, 
az egyik műszak bírálta a má
sikat, ha szükség volt rá. Pa
rázs versenyhangulat alakult 
ki, sikerült is január 20-ig 
csaknem valamennyi terv
tényezőnél elérni, sót néme
lyiknél túlszárnyalni az él
üzem szintet. A fajlagos kocsi
mozgatásnál 118, a kocsitartóz
kodásnál 104, a kocsikihasz
nálásnál 112, az áruszállítás· 
nál 147 százalékot teljesítettek. 

három irányvonattal és az 
összesen nyolc irányvonat kö
zelebb viszi óket az élüzem
szinthez. Csakhogy: állomás 
tervez - a vasúti főosztály 
végez. Az 5. szakosztály -
nem tudni mi okból - nem 
fogadta el az öt irányvonatot 
és közölte, hogy csak kettő be
állítását engedélyezi. Az állo
más tiltakozott a verseny ilyen 
módon való „segítése" ellen, 
végülis sikerült kivívnia négy 
irányvonat beállítását. A dol
gozók próbálták ezt túlteljesí
teni hárommal, de a huzavona 
miatt nem tudták betartani a 
dátumokat és ne!), lett a túl
teljesítésból semmi. A vállalt 
négy vonatot azonban meg
rakták és elküldték. Az áru
szállítási terv jó teljesítése 

pedig amiatt került veszélybe, 
mert amikor ezt a tényezót 
már jóval túlteljesítették, há
rom nappal a hónap vége elótt 
az igazgatóság 800 tonnával 
felemelte az állomás szállítási 
tervét, akkor, amikor a hátra
lévó három napból egy vasár
napra esett. 

Az ilyen meglep,!tések per
sze nem esnek jól a dolgozók
nak, amikor már szinte mar
kukban érzik az élüzem
zászló egyik csücskét. 

A dolgozók köztitt is akad, 
aki gátolja a versenyt. J:i
nuár 29-én például a nappalt 
műszakban Botka Sándor for
galmi szolgálattevó és brigádja 
167 százalékra teljesítette a 
fajlagos kocsimozgatást, az 
éjszakai műszakban azonban 

Viola Vilmos forgalmi szol
gálattevó sok tervszerűtlen 
tolatással lerontotta ezt a szép 
eredményt. Nagy vita tárgyát 
képezte ez az' eset a dolgozók 
között és éppen saját váltóórei, 
Krámli István, meg Dávidházi 
Péter bírálták legkeményeb
ben Viola elvtársat, hiszen az 
ő prémiumok rovására is m,igy 
a tervszerűtlen munka. 

Az ilyesmik azonban leg� 
feljebb pár órára lohasztják le 
Hódmezóvásárhely '<Homás dol
gozóinak versenykedvét. Utána 
még nagyobb akarással fe
küsznek bele a versenybe, 
hogy megmutassák: teljesíti�, 
amit a felszabadulás 10. év
fordulójára 11állaitak, s ha csak 
egy mód van rá, ha.1madszor 
is elnyerik az élüzem címet. 

Nemes vetelkedésben a győri forgalmisták 
Maró gúny nélkül skatulyá

nak nevezhetnénk azt a kis lyu
kat, ahová a gyóri felvételi 
épület rendbeszedett romjai 
között a forgalmi szolgálatte
vóket és a távírászokat beszorí
tották. Kardos Géza intézó és 
társai szívesen tűrik a mostoha 
körülményeket, mert szomszéd
ságukban már megjelentek az 
építővállalat munkásosztagai, 
mint biztos ígérete a holnap új 
forgahmi irodájának, nagyszerű 
vasúti berendezéseinek. 

Olyan elvtársak végzik itt a 
munkát, mint. Tóth István in
tézó, forgalmi szolgálattevő, 
akinek pöttömnyi íróasztala fö
lött ott látjuk a megbecsülést 
jelentó vándorzás7lót; ,.az ószi 
forgalcm legjobb dolgozójá
nalk". 

nek. A fajlagos kocsirnoz�atá-
1 

Ab<:!án. Bevásáro� igyek:zett 
suk 105-113, a kocsitartózko- Gyorbe, vagy egyeb okokból -
dási egységidó teljesítése 106- nem fontos. A kis jövevény 
113, tehervonataik terhelése úgylátszik keresztezte az anya 
109 és 113 százalék között mo- számítását és elóbb jelentke
zog. Egyedül a menetrendsze- zett. Nagy Antal nemcsak kl
rinti indításnál vannak elma- tűnó jegyvizsgáló, de ember is 
radva. Ennek fó oka a szárny- a talpán. Már elóre intézkedett 
vonalakról érkezó vonatok ké- mentókocsiról és orvosról, Q 
sése, a mozdonyok hosszú s:re- maga addig féltó vigyázattal 
relése. óvta a fiatalasszonyt. J::s amikor 

A jegyvizsgálók udvariasak emberségéért .a mentőautóban 
és szolgálatkészek. Öröm volt fekvó asszoriy a nevét kérte, 
nézni Kövecses Imrét, milyen mosolyogva hárította el a há
tisztelettudóan beszélt utasai- Iálkodást és csak ennyit mon
val, milyen lelkiismeretesen dott: ,,Az a fontos, hogy sike
adott magyarázatot kérdéseik- rült! S az a fó, hogy fiú. le
re. A vezénylótiszt is érti mes- gyen!" J::s ha Nagy Antal kicsit 
terségét. tUd bánni embereivel, ,.soviniszta" is volt a kis le
keményen és emberségesen, gényke tekintetében, olyan vas. 
ahogy vasutasokhoz illik. Büsz- utas volt szolgálatában, ami
ke lehet neveltjeire. Büszke le- lyenre büszkék lehetünk. 
het a Nagy Antalolkra és tár- Nem féltjük a gyórieket, 

A forgalom dolgozói derekas saikra. mert harcos, kipróbált, öntuda. 
munkát végeznek a hatalmas 

I 
Az elmult napokban gyerme-

pályaudvaron. Harcos, lendüle- két váró anya szállt fel a 20-as tos vasutasok képezik az állo

tes a munkája fiatalnak, öreg- számú személyvonatra, valahol más derékhadát. 

Miéri lépik iúl a gurÍiási idői 
a feren�városi keleii rendezőn 

• 

Eredetileg a kocsitartózko
dásnál is megvolt a 108 száza
lékos élüzemszint, de felülről Innen a ferencvárosi keleti 

I 
négy perc alatt megtörtént a 

olyan intézkedés jött, ami rendezó vágányféktornyából felhúzás és most következne 
nemcsak a 108 százalékot csök- kitűnóen látni az egész gurí- a hátratolás. De nem követke
kentette le 104-re, hanem a tódomb munkáját. Az idó jó, zik - áll az egész hosszú ko-
147 százalékos áruszállítást is nincs köd, nincs hideg, egy- csisor. Miért? Mert a tizedik 
veszélyezteti. Az történt tudni- szóval: objektív körülmények fogásnál hiba történt! Kés!e
illik, hogy a dolgozók felaján- nem gátolják a gurítást. Feb- 'kedtek a kocsilk összeakasztá
lották: a tervben szerepló két ruár 2-át mutat a naptár és a sával, a 'ltWzdonyv.izető viszont 
januári irányvonat helyett tizedik fogásból az utolsó ko- rn:m akart -�slekedni és fel
ötöt indítanak. Komplexbri- esik épp most gördülnek az hu� a guri�odamb�a a nem 
gád-szerzódést is kötöttek a irányvágányok felé 11 óra 28 tel3e$ kocsisort. Azonban 
Belspeddel és a téglagyárak- perc. A tizenegyed

.
ik fogás- emiatt megduplázódott a mun

kal. Azzal a „hátsó gondolat- sal 54 kocsi. most indul a ka és a lentmaradt kocsikat 
tal" tették ezt a vállalást, hogy I mozdony az érkezóvágányról. új fogással kell felhúzni a gu
úgyis - túlteljesítik legalább 11 óra 32 percre, az eltöltött rítódombra. S míg ez a „köz

bevetett" munkafolyamat 
tart, addig ott áll tétlenül a 
másik mozdony a tizenegyedik 
fogással. 

perccel megrövidítették. Kö
vetkezik: betol ás az irányvá
gányra. Elóírás két perc, de a 
gyakorlatban öt és fél percig. 
12 óra 17 és fél percig tart. 
Tehát itt már jócskán elveszett 
az az egy perc. 

Világosan beszélnek a szá
mok: a gurítás 18 perc helyett 
24 percig tartott, ha nem vesz
szük figyelembe azt a 25 per
cet, amelyet elvesztegetett a 
tízenegyedilk fogás a tizedik 
miatt. Ha azt is hozzászámít
juk, még sötétebb a kép: a 18 

perc helyett 49 és fél! 

A V.4LTÓK GONDOS KEZELÉSE 

Rendkívüli feler,tőséq(i s a balesetmentes szolgálat alapla télen a 
vá:tök és keresztezések gondos kezele5e. olajozása. megtisztítása a 
hótól, a jégtől, Képünkön a ferencvárosi qurítön Szabó József, Cs6$-ta 
Sándor és Kecskeméti István váltótisztltókat látluk munka közb•n. 

(Kovács Géza !elv.) 

A munka lassan megy, az 
óra mutatója annál gyorsab
ban. Közben újabb „bonyo
dalom". A lkocsimegírók egy 
vagont a harmadik vágányra 
írtak a második helyett. Kö
vetkezménye: 12 kocsit újra 
kell felhúzni a gurítódombra. 
De nézzük az órát, mely most 
11 óra 57 percet mutat. Most 
kezdett hátratolni a tizen
egyedik fogás, holott az elő
írás szerint 18 perc alatt, te
hát 11 óra 46 percre már vé
gezni kellett volna az egész 
gurítással. A hátratolásra két 
percet írtak eló - öt és fél 
percig tart és végre megkez
dódik a gurítás. 

A 49 perces gurítás, ha nem 
is kirívó eset, ritkán fordul 
eló, de a 24-26 perces sajnos 
annál sűrűbben. Mondhat
nánk, !hogy jobban jellemzi a 
gurítási idöt a 24 perc, mint a 
18. S tegyük mindjárt hozzá: 
nem azért, mert nem !ebet az 
elóírt idó alatt a munkát el
végezni. A hibát nem itt kell 
keresni. hanem a munkafegye
lemben I Ha kevesebb az elegy, 
akkor úrrá lesz a !kényelmes
ség, a „ráérünk, minek sies
sünk"-hangulat. Lassabbim 
dolgoznak a sarusok, kényel
mesebbek a mozdonyvezetók és 
kevésbé igyekszik a gurítás
vezetó. Pedig a mostani idó
szakban is épp oly fontos a 
gyors, pontos munka, mint a 
legnehezebb ószi forgalomban. 
Ha jobban dolgozik a rendezó, Gördülnek a kocsik, a hyd- akkor meggyorsul a vonatösz

raulikus vágányfékek működ- szeállítás. több lesz a szabad
ni kezdenek. az állító asztalon vágány és kevesebo lesz az 
egymás után gyulladnak ki a ácsorgás Ferencváros bejárati 
piros fények, jelezve a szaladó 

l 
.ielzóinél. Ez pedig az egész 

kocsik útját. Kilenc perc te- vasúti szállítás javulását a 
lik el és a gurítás befejezi\- felszabadulási verseny újabb 
dik - az elóírt 10 percet egy sikerét eredményezné. 
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A VASUTAS DISZ-SZER VEZETEK MUNKÁJÁBÓL A Ja.r Mabk � 
,,.vas ElETÉBÖL 'fllll ·n1REK 

R O S S Z  VA G Y  J Ó? 
_ TILTAKOZTAK a nyu-

Testvérszakszerve.::etek újévi üdvözlete 
Olyan a kultúrterem, mintha 

beköltözött volna a tavasz. 
Nemcsak azért, mert az abla
kon vidáman bekandikál a de
rűs februáreleji nap, inkább a 
lányok tarka kendó!, a búza
kékek és babosak, zöldek és 
sárgán vlrítók keltik ezt a 
gondolatot. A vállraterftett 
kendők és a sokszínű ráncos 
falusi szoknyák mellett olyan 

jól megférnek a városi ruhák 
és a vasutas egyenruhák kék
jei. 

Egyetlen pillantás e sok
színű és sokféle ruhára, el
árulja, hogy a Keleti mű.szaki 
kocsiszolgá1.at DISZ-szerveze
tének küldöttválasztó taggyű
lésén falusi és városi, munkás 
és paraszt fiatalok töltik meg 
a termet. De ez a kép mást is 
mond, azt, hogy nem lehet 
könnyű dolga a DISZ vezető
ségének. Hisz sok dologban 

más az érdeklődési köre a fa
lusi és városi leányoknak, 
nem ugyanaz érdekli a buda
pesti és a Budapestre sokszor 
100 kilométerről járó legénye
ket. 

Egyszóval: nehéz e sokféle 
szerteágazó igényt kielégíteni. 
Erről szól beszámolójában 
Hóka László DISZ-titkár is, 
amikor igyekszik röviden el
mondani, hogy mit tett és mit 
nem tett a DISZ az utóbbi idő
ben, hogyan szervezte a fel
szabadulási versenyt, a kultúr
és sportmunkát, kik tüntek ki, 
kik lesznek a legalkalmasab
bak, hogy képviseljék a fiata
lokat a DISZ II. kongresszu
sán. 

Miről szól a vita ? 

De a felszólalók is ezt a cso
mót próbálják bogozgatni :  
rossz, vagy j ó  a DISZ-szerve
zet munkája? Ktss Arpád, 20 
év körüli, villogó szemű fiú, 
hevesen „támadja" a beszá
molót: ,.A villanytelepi fiata
lokról miért nem szól a beszá
moló? Talán mi nem tarto
zunk a DISZ-hez? Akkor 
miért vagyunk itt?" - szegezi 
a kérdést a DISZ-titkár mel
lének. 

De a másik felszólaló már 
megfordítja a kérdést. Hátsze
gi József a DISZ-tagolcat ve
szi „ostrom alá": ,,Az itteni 
fiatalokat nem érdekli a poli
tika? Mert a.zt mutatja a hely
zet - nem ;ött e! mindenki a 
taggyűlésre. Pedig politizálni 
kell, tudnunk kell mi történik 
az országban és külföldön". 
Ez a véleménye Búzás László
nak is. 

Gémesi elvtárs - új hely
zetet teremtve - védelmébe 

veszi a vezetőséget és a tag
ságot : ,,Már az is szép ered
mény, hogy ennyien összejöt
tünk ezen a küldöttválasztó 
taggyűlésen." Igen ám, de 
nem jönnek össze a fiatalok a 
Petőfi-iskolán, előfordul, hogy 
25-ból csak 4-5 jelenik meg 
- derül ki felszólalása végén, 
s ezzel mintha ellentétbe ke
rült volna önmagával. 

A kérdés tehát egyelőre el- kor a kiváncslság tetőfokra vésztői DISZ-szervezet kül-
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gatnémet felfegyverzés ellen a 
döntetlen maradt : rossz, vagy hágott, megjelentek az ifjú-

döttválasztó taggyűlésen részt- Szakszerve_zetünk elnöksége- nak elienetek, amelyen csalk 
jó? A tény az, hogy a taggyű- gárdisták, a DISZ-csoportve- vevő fiatalok. A taggyűlés hez sok leve_! és távirat érke- mosolyogni tudutlllc, bizonyítja 
lésen jelen van vagy 80 fia-

1 

zetök és választ adtak: küldöt- után valamennyien aláírták a, zett az elmúlt hetekben a vi- nekünk, hogy helyes úton jár
ta! a 110-ból, s a hiányzók kö- teket választunk a DISZ II. atomfegyverek betiltását kö-

l 
lág minden részéról. Ezekl,en tok. Amikor nemrégiben 4 

zött nem egy olyan akad, aki kongresszusára! Kihasználva vetelö békeíveket. a testvér vasutas szakszerve- luxemburgi vasutasok sztrájk-
éppen dolgozik. A DISZ ren- az érdeklődést szinte minden zetek vezetői harcos üdvözletü- ba léptek, hogy megvédié!k 
dezett már jólsikerült kultúr- fiatallal elbeszélgettek a kong- - KULTúRMŰ�ORT AD-

, 

ket küldik és hangoztatják, lkenyeriiJket, ezek az uraik 
műsort - saját kultúrgárdájá- resszus jelentöségéröl. Ered- TAK a kecskeméti Béke ter- hogy együtt vannak velünk a ugyanú(l11 uszítottak a sztráj
val. Egyre többen szórakoznak ménye az lett, hogy soha eny- melöszövetkezet fiat�j:"inak békeharcban a tartós békéért lcoló luxemburgiak ellen. Ha 
a lassan rendszeressé váló nyien DISZ-taggyűlésen még küldöttv��sztó taggyulesén a folvtatott kö� küzdelemben. egy külföldi lá.tta volna ezt az 
klubnapokon és a termelésben, nem voltak a Keleti műszak- kecskemeti :7�sutas DISZ-szer- J. Campbell, az angol uszítást. azt hihette volna. hogy a felszabadulási versenyben is nál! S akik eljöttek, azok közül vezet f1atalJa1. vasutasszakszervezet fótitkára a luxembµrai vasutasole a föld-születnek kiváló eredmények: sokan fel is szólaltak - igaz, _ HORGOLÓ- 11:S KÖTŐ- a szakszervezet elnökéhez kül- kerékség legnagyobb csavarJuhász Erzsébet 173, Sümegi többen a hibákról beszéltek. De TANFOLYAMOT szervezf'lt dött levelében többek között aói és g011osztevöi. ts mégis József 129, Elek Klára 174, beszéltek. S akit bán; a DISZ a zalaegerszegi pályafenntar- ezeket írja: ,,Reméljük. hogy nekün/k volt igazunlk. Most az Kajtor Ilona 132, Rácz Sándor hibája - azt érdekli a DISZ, tási DISZ-szervezet. Az állo- az 1955. év aYümölcsöz6 lesz a .. Európai Transport-Pool" e!-137 százalékot ért el, és ez a azt mozgósítani lehet a feltárt máson ifjúsági zenekart ala- magyar és angol vasutasok len kell védekeznünk, mert névsor még korántsem teljes. hibák kijavítására. kitottak, amely rövidesen ke_l- számtára, meg fogja szilárdítani ennek keretében méainlkább V_i_szont bajok vannak a tag- A taggyűlés utáh tánc volt. lemes perceket szerez maJd a baráti kötelékeket közöttünk fenyeget bennünket az a ve-diifizetés:'el,. az okta�á�s_al, a Vidám, lelkes fiatalos mulat- a zalaegerszegi fiataloknak. és a világ valamennyi népe szély. hogy jogai-nlktól megfosz-s�ervezeti �let_ aktiv1tasával, ság és a DISZ zenekara húzta jobban meg foaia érteni a béke tanaik. Pedú:J a kapitalista há-sot aka? -�eg_ JÓcs�án szerve- a talp alá valót. Hogy néha - KJ1:T IFJÚSÁGI BRIGÁD 

fenntartásánalc életbevágó borús politika minden e.�kózé-zeten k1vuh fiatal 1s. kicsit hamisan? Sebaj, fö, hogy alakult a diósgyőri pályafenn- szu··•-·e·gesse'ge·t." 
Nyissuk ki a szemünket 

Ha behúnyt szemmel hall
gatnánk a felszólalásokat, ta
lán úgy döntenénk, hogy 
rossz a DISZ-munka, hisz ezt 
mondja a felszólalók többsége. 
De nyissuk csak ki a szemün
ket. Tele van a helyiség, meg
tölti!; a fiatalok, pedig ritkán 

van ez így. Miért jöttek el 
ennyien? Mert ötletes, fiatalos 
volt az elókészítés. Talán egy 
hete, szerte az üzem falain 
plakátok jelentek meg:  Mi 
lesz február 2-án - ez volt a 
szöveg és az egészet átszelte 
egy hatalmas piros kérdőjel. 
Mi lesz? kérdezték egy
aránt az idősek és fiatalok. S 
miután senki sem tudta a vá
laszt. egyre fokozódott az ér
deklődés. Egy nap múlva, ami-

táncolni lehetett rá, s közben tartás DISZ-szervezetének 
Jo""'o Mi"chels, a luxemburg, 

nek, beleértve az ,,EuróPal 
beszélgetni is a DISZ-röl, szer- küldöttválasztó taggyűlésén, a 

vasutasszakszervezet elnöksége 
Transport-Poolt" is - el !kelt 

vezni újabb tagokat a kultúr- DISZ II.  kongresszusának és a haladó luxemburgi 
t-ú.nnie." 

között még csoportba, összebarátkoztatni tiszteletére. A taggyűlésen va- Sok üdvözlet 
a fiatalokat. Jól érezte magát !amennyi szervezeten kfvilli �;is�t:isok �evében kücdte �l megemlítjük a marokkói 
mindenki. Mit jelent ez? Azt, fiatal is résztvett. Jokívanságait a békéért es vasutas szakszervezeti szövet-
hogy legközelebb is eljönnek, haladásért folytatott munká-

, 
ség J"ókívánságait· Veletek - CSATLAKOZOTT a Szol- hoz, a további sikerekhez. !gy .. . . . . , " ha ötletes, fiatalos lesz az elö- noki Járműjavító kazánková�s ír :  .,Tudjuk, hogll jó úton ha- egyutt mi ts tartos be_két lkí1'.á-

készítés, ha két taggyűlés kö-
ilibrigádja a Landler Jármú- !adtok és hiszünk Mktek! J!;p- 1  nunk. amelY_�en a viJáa mm�1;t;: j

r;:��:ek
a 

�
un

t!��!�: javító kazánkovács ifibrigád• pen az uszítás. amel11et itt a de1t dolgozo1a boldogan éa 
problémáival, ha elintézik jo- jának felszabadulási verseny- pénzsóvár 'kapitalisták folytat- szabadon élhet." 
gos panaszaikat. felhívásához. 

Rossz, vagy jó? Ez volt a - SZOCIALISTA MUNKA- SZOV .JETUNIÓ 
vita. De ilyen egyszerűen ezt a VERSENYRE hívta ki Rákos-
kérdést nem lehet eldönteni. rendező állomás II. számú 
Sok hiba van még, de ez a ifibrigádja az ország valameny
küldöttválasztó taggyűlés meg- nyi nagyobb állomásának 
mutatta, hogy van erö és kedv DISZ-brigádjait, a felszabadu
a fiatalokban, lelkesedés és öt- lás 10. évfordulójának tisz
tet a vezetőségben, s ez elég teletére. A versenyfellhívás 
ahhoz, hogy a hibákból ered- pontjait a 28. számú Hivata
mények szülessenek a Keleti los Lap hozta nyilvánosság-
műszak DISZ-szervezetében. ra. 

Pneumatikus tapadási súlyemelók a mozdonyokon 

A leniDgrád-moszkvai ren- donyvezetö elsőként alkal-
dezópályaudvaron a mozdony- mazta gépén a pneumatikus 
vezetők és mérnökök sikeresen tapadási súlyemelőt. Ez meg
küzdenek a mozdonyok telje- könnyíti a vonatok i:lindulását, 
sítőképességének fokozásáé�t. a nehezebb vonalszakaszok át
A korszerűsítés egységes terv I hidalását és még nagyobb ter
szerint történik. Bisztrov moz- helés továbbítását. 

A Hámán Kató fűtőház szén téri dolgozói között FRANCIAOJIISZÁG 

Amikor a Hámán Kató fű
tőházban jártunk, még nem 
köszöntött be az enyheség -
és lehet, hogy mire e sorok 
megjelennek, ismét fagyos, 
néhol hóbasüppedt vágányo
kon gördülnek nehézkesen a 
csillék. a fordítókorongoknál 
négyen-öten birkóznak a nehéz, 
szénnel vagy pakurakeverék· 
�el rakott kocsikkal. 

- A téli időjárás, a hó. a 
vágányokhoz fagyott pakura
keverék és nedves porszén leg
alább megkétszerezi a csillések 
munkáját mondja Szabó 
Ferenc csoportvezető. - A csil
lék nem golyóscsapágyon. ha
nem görgőkön gördülnek s a 
kenésükhöz használt zsir rossz
minöségű, mínusz 2-3 foknál 
valóságo• masszává áll össze, 
úgyhogy nem könnyíti, inkább 
akadályozza a csillék mozgá
sát. 11:s ehhez járul még a 
csillevágányok -elhasználtsága, 
lesüllyedése, valamint az. hogy 
a fordítóko�ongok közül e,.gy 
sem fordítható; ugyanis ame
lyik ténylegesen fordítható 
lenne. az befagyott, hóval, jég-

gel, szénporral tömítódött, 

1 

A fordítólapokat sűrűn kell 
viszont a legtöbb úgynevezett olajozni, a csillék tartályára 
fordítókorong tulaidonképpen ráfagyott. valósággal ráköve
beépített acéllap. Végül bete- sedett pakura- és nedves por
tözi mindezt, hogy a csillések szén maradványokat el kell 
között alig van egy-két ré- távolítaru. 
gebbi, gyakorlott dolgozó, t_úl- A fűtőház vezetősége Ismeri ságosan nagy a munkaerövan- ezeket a problémákat. meg• dorlás. oldásuk.ra is tudna orvosságot, 

Valóban-. a személyzeti napló m�sem tartja napirenden a 
azt mutatja, hogy a széntéren kérdést. Munkaerő- és anyag
a legnagyobb arányú a mun- hiányra hivatkozik s tény Is, 
k.aerövándorlás. Az elmúlt 20 hogy az Anyagellátási Igaz
nap alatt 12 dolgozó lépett ki gatóságtól hasztalan kérnek 
és 20 újat vettek fel. Nagyon jobb minóségti lken6zsírt, hasz
sokan mindössze egy músza- talan hívták fel az igazgató
kot dolgoztak. ság figyelmét arra. hogy a 

Van-e lehetőség arra. munkaerövándorlás egyik oka 
hogy könnyebbé váljon a szén- az aVkalmi és az állandó dol
téri munka? - ké�deztük Gál gozők, bér�zése közötti arány
elvtárs, fűtöházvezetötöl és talanság. A mostani kedvezöt
Török elvtárs. reszortvezetötöl. len, 24-28 órás beosztást is  
A válaszokban kevés meit- meg lehetne szüntetni, ha 
nyugtatót találtunk. de ennek helybeli dolgozókat tudnának 
ellenére lehetösé.l( kínálkozik felvenni a széntérre. Feltét-

lenül szükséges az igazgatóság, arra, hogy valamivel köny- a vasúti főosztály, az Anyag-nyebbé váljon a széntéri mun- ellátási Ie:azgatóság segítsége 
ka. Elsösorban megfelelő mi- a problémák me,;ioldásához, a 
nöségú kenözsírról kell gon- 1orb munkakörülménvek meg
doskodni. A csillevágányokat teremtéséhez. Nemcsak azért, 
gy�k. abban kell tisztítani, mert a tél még nem múlt el, 
különösen havas. hideg időben. hanem minden évszakban. 

Mendes-France nyilatkozata 

Mendes-France francia mi
niszterelnök az „U. S. News 
and World Report" című ame
rikai lap munkatársának adott 
interjú során kijelentette, ho_gY._ 
a francia vasutak mérlegében 

1955-ben 170 millárd frank 
hiány várható. A miniszter
elnök megállapította, hogy en

nek a hiánynak csökkentése 
nem kellemes feladat a fran
cia kormány számára. 

A „La Tribune Des Chemi
nots", a Francia Vasutas Szö
vetség lapja keserűen jegyzi 
meg a nyilatkozattal kapcso
latban, hogy Mendes-France 
kissé túloz: .,Ez a feladat nem 
annyira a !kormánynak, mint a 
francia vasutasdk.nak !esz 
Ucellemet!en." 

Mendes-France nyilatk ozatá
ban „elfelejtett" a deficitnek 

OLASZORSZÁG 

egy olyan forrására !s rámu
tatni, amelyet nem,égen közölt 
a francia vasutak igazgató
sága: a hatalmas deficit elle
nére kény,.;len volt szállítási 
kedvezményeket nyujtani a 
Schuman-terv folyamányaként 
létrehozott szén-acél pool szá
mára. A kedvezmény már 
ezidáig 50 milliárd frankjába 
került a francia vasutaknak. 

Mohonban a vasutasok ko
szorút helyeztek el az ellen
állási mozgalom harcaiban el
esettek emlékművére, amelyre 
,,elfelejtettek" három kommu
nista vasutas hös nevét fel
jegyeznL A koszorún ez a fel
irat áll: ,,A német mUitaristál<: 
felfegyverzése ellen, az ellen
á!lási mozgalom mártírjainak 
és LaUemand, Capdessus é& 
Ravier elvtárs-ulknak. a mohoní 
vasµtasdx.." 

Az olasz vasutasok sztrájkjainak kétéves mérlege 

A vasutak kialakulásának története* A hegyeshalmi fóvona,lat az 
első mozdonyokkal folytatott 
próbaüzem után 1933-ban a 
villamos üzemre megnyitották. 

mos vontatáshoz sziikséges 
energiát az országos villamos 
energia-elosztó hálózatból köz
vetlenül kapja, nem szüksége
sek külön- vasúti villamos erő· 
művek, sem az országos elosz
tó hálózat 50 periódusú áramát 

nem szükséges a vasúti üzem 
részére költséges üzemi átala
kítókkal 16 2/3, illetőleg 25 
periódus,a, vagy egyenáramra 
átalakítani. 

A „La Tribuna dei Ferro- decemberében megadott mini� 
vieri" egyik számában a szer- mális ötezer lira havi fizetés
kesztöség mérleget von az olasz emelés és a rendkívül alacsony 

vasutasok kétéves küzdelmé- nyugdíjak l6 százalékos eme-
lése volt. ről. Megállapítja. �ogy . �z Az olasz vasúti javítóműolasz vasutasok egyseges kíal- helyek dolgozói az elmult na

lása lehetővé tette se,k problé- pokban kétszer 4-4 órás 
ma megoldását. Az olasz sztrájkot rendeztek 1500 
vasutasok sztráikmozgalmának I vasutas tervezett elbocsátása 
legnagyobb sikere az elmúlt év ellen. 

4. A villamos vontat6s fejlődése (II.} 

A Magyar Államvasutak már 
1910-ben foglalkozott négy fő
vonal villamosításának a gon
dolabával, azonban megvalósí
tásukra, de még a tervek el
készítésére sem került sor. 
1917-ben az államvasutak fel
kérésére Kandó Kálmán rész
letes tanulmányt készített a 
budapest -hatvani - salgótar
ján-ruttkaí fővonal villamosí
tásáról. E tamulmány készítése 

közben alakult ki az a gonder 
tata, 'hogy a vasutak nagyobb
szabású villamosítása csa.1< az 
országos energia!'(azdálkodás 
keretében. az ors1.ágos elosztó
hálózatból vett áram közvet
len felhasználásával oldható 
meg gazdaságosan. Az enneK 
megfelelő, 50 periódusú. fá: 
ztsvaltós mozdony szerkezeti 
me!'(oldasa ekkor alakult ki. 
1918-ban a Ganz-gyár már 
megkezdte egy próbamozdony 
gyár•ását. A pénzügyi nehéz
segek miatt a próbamozdony
nyal csak 1923-ban kezdték 
meg a próbamenetet a Buda
pest Nyuaati pu.-Dunakeszi-

• Csanádi Gvörc,v: 
Qzem" című könyvéből, 

.• Vasúti 

A lag között létesült kísérleti 
vonalon. A három éven át 

folytatott próban1enetek során 
nyert eredmenyék alapján 

.u elv változatlan fenntartásá
••aJ. de a kivitel módosításával 

- készültek a Ganz-gyár és a 
MA VAG együttes munkáJával 
a budapest-hegyeshalmi fó
VC"11al számára az lDl tengely
elrendezésű, 2200 LE teljesltö
kéi,ességű m0zdonyok. mint fó• 
típusok. amelyeknek gazdasá
gos sebessége fokozatotl!ként 
25, 5ú. 75 és 100 km1ó, továbbá 
néhány F tengelyelrendezésű, 
azonos teljesítményű, de ki
sebb sebességű tehervonati 
mozdony. A mozdc:1yok üzemé
hez szükséges villamos ener
giát a bánhidai erőmű 110.000 
Volt fe<;züitsé,(ú távvezetéke 
szolgáltatia, a vonal mentén 
ept.ilt négv vasúti állomás szá
már'!. ame1„ek egyfázis,í. 50 
peri&:lusú, 16 OOO volt feszült
ségű árammá alakítják át. A 
munkav0z!'té'<ról levett ára
mot a fázi$váltó 1 000 volt fe
szülts(,gű, sokfázisú árammá 
alakltJa át, �mely a sokfázlsú 
tőmotor táplálására szolgál. A 
fómotnr ruda,?th;irás.•al hajt
Ja a négy k,:,.pc.solt tengelyt, 

A Ganz-gyár Kandó Kálmán 
fázisváltós rendszerét periódus
vrutóval kiegészítve. 1943-ban 
két olyan mozdonyt, szállitott a 
MA V-nak, a.melyek tengelyen
ként külön motorral voltak 
meghajtva, a hajtómotorok pe
dig róv:drezárt forgórészűek 
voltak. A periódusváltós rend
s:>:er a próbamenetek alkalmá
val elvileg megfelelőnek bizo
nyult, csupán a rövldrezárt mo
torok miatt az egy tonna moz
donysúlyra eső teljesítménye 
nem volt kielégítő. 

A felsz1badulás után a Ganz
gyár új Bo-Co tengelyelrende
zésű villamos mozdonyt szer
kesztett. fázisváltós-periódus
váltós megoldás�a:, amellyel a 
próbamenetek és a vontatási 
kísérletek folyamatban van
nak. 

Az 50 periódusú rendszer 
ga::.dasági előnyeit csak a Ma
a11ar Allamvasútlllk kezdemé
nyezése után ismerték fel. 
azonban csak az utóbbi évek
ben. a francia vasútak kezde
ményezésére foglalkoztak vele 
behatóan. Az 50 periódusú 
rendszer elönve a többi rend
szerek felett főként abban mu
tatkozik, hogy a vasúti villa--

A vasútvonalak villamosítása 
az utólsó fél évszázadban nagy 
mértékben előbbre haladt, a 
vt:lamositott vonala:e hossza 
közel 40 OOO km-re tehető. 

A Szovjetúnióban a villamos 
energiatermelés kifejlesztése 
után tértek rá a vasutak villa
mosítására. Az elözö ötéves 
terv végére a villamosított vas· 
úti vonalhálózatot 736C km-re 
tervezték felemelni, az ötödik 
ötéves tervben pedig négyszer 
annyi vasútvonal villamosítá
sát tervezik, mint az előző öt
éves tervben. 

Magyarországon a budapest
he,eyeshalmi fővonal villamosí
tása után a hároméve� tervben 
kezdődött � budapest-jobbparti 
körvasút, az első ötéves terv
ben pedig a budapest-hatvani 
vona,rész villamos!tása, 

(Folytatjuk.) 

Szovjet va-sutas iskolában 

A Sz_ovjetunióban külön Í'skolán folyik a menetlrányítók klképzésa Képunkön a délnyuqatl vasút klevl Iskolája menetirányító Jelöllo Jelnek eqy csoportját látjuk. 
(Foto: M. OzerszklJ) 



1955 fehruk 7. 8ZOCIALISTA VASCtl!&T 
A bÍztosítóberendezési szakszolgálat 

fontosabb feladataÍ a téli forgalom Ídején 
Most szép és érdemes élni 

Néhány nappal ezelótt bensőséges ünnepségre gyűltek össze azok a vasúton dolgozó kommunisták, akik a Horthyfasizmus ideje alatt illegálisan harcoltak a fasi2nlus megdöntéséért, a népszabadsái kivívásáért. 

egybegyültek nagyrésre és számosan azok, akik jelenleg nincsenek itt. 
a még szebb holnapért Péld� jukka!, helytállásukkal ragad• ják magukkal az üjúságot és a vasút minden dolgozóját. Ah<>gyan helytálltak a fasizmua véres napjaiban, ugyanúgy álljanak helyt a IS2l0Cializmus építésében. 

A forgalom sikeres és gyors lebonyolítását nagymértékben befolyásolja az időjárás, de főleg a havas téli időszak. Ahihoz, hogy a forgalom télen se szenvedjen fennakadást, valamennyi szolgálati ág dolgozóinak legfontosabb feladata: biz
tosítani a forgalom biztos és Ul/01'& lebon11olítá.tát. A biztosítóberendezési szakszolgálat dolgozóinak legfőbb tennivalója a biztosítóberendezések üzembiztos működésének lehetővé tétele. E szolgálati ág dolgozóinak egyik teendője a beredezéseken a havi f„nr,tartási munkák maradéktalan elvégzése. Ezen a területen a blolclanesterek, de a vonalellenőrök sem tesznek meg mindent. A hiányosságok egyrésze csak balesetek alkalmával, illetve felsőbb szervek felülvizsgálatai során tűnik ki. A szombathelyi, miskolci, del>receni. budapesti igaz..:atóságok területén nem kielégítően végezték el az évi felülvizsgálatokat. Igy fordulhatott elő, hogy a miskolci és a debreceni igazgatóságok területén fenntartási hiányosságból baleset is bekövetkezett. Egyre több azonban a lelkiiSmeretes, jó munkát végző dolgozók száma. Példának vehetik feruJJtartási. dolgozóink a kelenföldi, a debreceni, a balatonszemesi bloklrmesteri szakaszokat. Másik feladat a dinamikus váltók jó működésének biztosítása. Télen a dinamikus-állitású váltók és szerkezeti részei fokozott gondozást igényelnek, mert havazások, fagyok alka!-

mával nehezen állithatók, sok esetben lefagynak. Ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Ugy kell a váltókat gondozni és felügyelet alatt tartani, hogy állításuk a téli időjárás ellenére is könnyen, aikadálymentesen történjék. Természetesen ehhez biztosítani kell, hogy állandóan rendelkeresre álljon a gondozáshoz szükséges kenőanyag. A motorikus állítású váltók tisztítása a forgalmi dolgozók részéról nem volt kielégítő, ezért a váltótisztítást végző dolgozókat átvettük szakszolgálatunk létszámába A szigetelt sínek jó működésének biztosítása is nagyon fontos. Szakszolgálatunk dolgozói szoros kapcsolatot tartsanak fenn a pályafenntartási szakszolgálat dolgozóival, s esetleges hibák esetén ne elégedjenek meg azzal, hogy a táviratot elküldik, de a hibát nem szüntetik meg. A hiányosság felszámolását kísérjék figyelemmel, megszüntetését állandóan szorgalmazzák. A siker elérését eredményesen segítik, ha a blokkmesterek és pályamesterek egymással szocialista szerződést kötnek, melyre szép példát mutatott Székesfehérvár állomás blokkmestere és pályamestere. A jelzési színképek jó láthatóságának biztosítása elsőrendű feladat. A cseréknél dolgozóink nem mindig vették figyelembe a kiadott szempontokat, sok esetben nem ott cserélték ki a jelzőüvegeket, ahol erre a legégetőbb szükség van. A színes ilvegek minőségi gyártásával és 

szakszerű átvételével biztosítanunk kell a helyes jelzési képeket és megfelelő színes üvegek beszerzésével elő kell segítenünk a nem megfelelőek kicserélését. Elegyrendezéseknél fontos szerepet töltenek be a rendezőpályaudvarok gurítói. Az automatikus vezérlésű gurító berendezések. különös gondosságot kívánnak. Lehetővé kell tenni a vezérlő berendezések, vágányfékek. váltóállítóművek, szige_ telt sínek megbízható működését, mert csak így jelentenek a berendezések nagy előnyt a vonatok forgalmának növelésében. Az említettek csak egy részét képezik mindannak, amit a biztosítóberendezések üzembentartásával foglalkozó dolgozóknak el kell végezniök. A kiragadott szempontokon túl, kezdve a legegyszerű bbnél, a váltózárak fenntartásánál és befejezve a legkorszerűbb térközbiztosító berendezésekkel a közbeesök fenntartása, üzembiztos működése sem tekinthető másodrendű feladatnak. Az üzemeltetést, fenntartást végzö dolgozóink lelkiismeretes munkával sokat tehetnek a balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében. Sok esetben az ö munkájukon múlik egy-egy baleset elkerülése, vagy bekövetkezése. A távközlő és biztosító berendezési szolgálat dolgozói álljanak helyt, segítsék elő küogástalan munkával a forgalom gyors és biztonságos lebonyolítását. Varga József KPM 1/9. B. 

Bognár lmre elvtárs, a vasútpolitikai főosztály vezetője meleghangú megnyitója után 
Bebrits Lajos elvtárs, közlekedés- és postaügyi miniszter, a Központi Vezetőség póttagja, pártunk régi harcosa beszélt a jelenlévőkhöz. A mai nap csak megnyitója azoknak az összejöveteleknek, megbeszéléseknek, amelyeknek célja, hogy a párt régi harcosai, akik ma is derekasan kiveszik részüket a vasút és az ország építéséből, közelebb kerüljenek egymáshoz - mondotta bevezetőjében. Majd így folytatta: az emberiség történelmének legérdekesebb korszakát éljük. Minden erjed, forr. A térképen új határokat vonnak az osztályharc eredményeként. Szép és é!-demes most élni! Nem tétlenül, külső szemlélőként, hanem benn az ár közepén. Its !gy él ma a kommunista. !gy élünk mi, akik összejöttünk, hogy emlékezzünk a mult harcaira, azokra az ldökre, melynek eredményeként és folytatásaként egyre tovább terjed a térképen a vör& folt. 

Valamennyien tudjuk, liogy a Horthy-rendszer a legnagyobb csapást a kommunistákra mérte. De a legvadabb terror, az árulás sem tudta meg-

Bebrits Lalos elvtárs átnyúJtJa Csuta Károly elvtllr.,..,k 
a kltUntetést 6s a Juta tmat. 

ingatni őket a haza, a szabad- Megható jelenet volt, mikOll ság és a nép szeretetében. A az úttörő vasutasok és postá,,, kommunisták mutatták a leg• sok két kis küldötte m.elegh� válságosabb időkben is a he- gú szavalclral virágcsokrot lyes utat. Sztrájkokat szervez- nyujtott át a párttagságának! tek, szabotázscselekményeket 32. évét ünneplő Bebrits elv• hajtottak végre, a tüntetéseken társnak. büszkén vitték a zászlót, mert Ezután a miniszter elvtárs a tudták, hogy a győzelem be régi kommunista harcosoknalll fog következni. Sokan börtön- kitüntetést és jutalmakat adott ben sínylődtek, de a rendörség át. 

Salgótariánban minden csendes ... ? 

Osszegyültünk emlékezni arra az idóre, amikor Magyarországon veszélyes dolog volt a kommunisták munkája, arra az idöre, amikor a kommunisták felett ott lebegett a halál árnya. O!yan élményekben gazdag emberek jöttek itt öszsze, amilyen élmények'kel mások nem rendeIDceznek. 
Bebrits elvtárs ezután összehasonlította a kommunisták győzelem előtti és utáni feladatait. Az egyik héten még rombolással, pusztulással kell a győzelmet segíteni, a kivívott győzelem után pedig épp az ellenkezójét kell tenni - mondotta. Minden egyes kocsira, sínszálra, mozdonyra ügyelni kell. A mi hazánkban is tízezrek jártak így el, közöttük az 

és csendőrség terrorja idején Bognár elvtárs zánl6-Lavábali sem törtek meg. A haza, a sza- arról beszélt, hogy az egybebadság, a 'nép szeretete meg- gyűltek a többi tízezerrel acélozta öket. Csuta Károly, együtt a sötétségben égő fák• 
Benkovits Dezső, Gáspár Sán-. lyaként mutatták az igaz élet do-r, Boguó Géza, Csirma.z Gé- útját. Klállásukkal. szilárdsá"' 
za. Bo-rs Dezső, Imre József gukkal erőt öntöttek a CS\lg• elvtársak és a többiek a kom-1 gedőkbe. A vasutasok és az munista erkölcs ragyogó pél- egész ország szeretete. megbedáját mutatták. A szervezett- csülése övezi a derék harcososég, a vasfegyelem, a bátorság, kat. � amilyen szeretettel for◄ az önfegyelmezés fegszebb lap. dulnak feléjük azok, akik a fel• jait írták a magyar munkás- szabadulás után kapcsolódt.al!i mozgalom történelemkönyvébe, be a párt munkájába, ugyan• s mindezt a biztos győzelem olyan szeretettel, állhatatosság• tudatában, a ragyogó máért. gal és követkeretességgel ne◄ 

Minden állomáson kíváncsian kinézünk a vonatablakon: vajon hogyan tükröződik az állomások, a perronok külső képén, hogy második hónapjába lépett a felszabadulási verseny, tehát már túl kellett nőnie a kezdet nehézségein, már nemcsak vállalásokban, hanem teljesítményekben is meg kell mutatkoznia az eredményeknek. 
Ha jobb lenne 

a versenynyilv6noss6g"" 

A külső jelek, sajnos, nemigen tájékoztatják az érdeklődőt, például Zagyvapálfalva állomás perronján csupán arról értesülhet, hogy a helybeli mozi milyen filmeket mutat be a közeliövőben. Salgótarján
külső állomás homlokzata és perronja is feltűnően szürke, egyetlen táblán látunk néhány krétával írott eredményt. - A versenynyilvánosság? � felelnek kérdéssel a kérdésünkre - az bizony nem áll a legerősebb lábon. Az állomáson azért nem, mert az üzemi bizottság elnöke, Orosz elvtárs csak most tért vissza szabadságáról, még nem jutott hozzá, hogy a versenyügyekkel foglalkozzon. Másrészt pillanatnyilag nincsen, aki a versenytál>lákat, feliratokat megfesse. A fútőháznál az üzemi bizottság vezetősége magára hagyta az üzemi bizottság elnökét, Kele
C!ényt elvtársat, a pályafenn-

tartásnál pedig csak a na- hogy nem kell majd Klsteregyobbarányú tavaszi munkák nyéról szállítani a vizet), a nemegindulása után beszélhetünk hézsúlyú vonatok száma még kimagaslóbb eredményekről. nem magas. A dícsérettáblán Ezek Salgótarján-külsőn az I azonban - ha lenn� ilyen .első benyomások. De a megér- helyet k:ll,:ne kap�1a H_'?"v�th kezés után néhány órával, ami- Gyula: f_utonek, aki a t':'zeleskor már jobban beletekintet- techmkat a lehető legJobban tünk az állomás munkájába, alka�ma�za, Suha Pá} fiókmü: •meggyőződtünk róla hogy a h�lY!. v1llanyhegesztonek, aki 
,,minden 'csendes"-kÜ�ő mögött jóval a sz�hanovista �zint febecsüle:(es, kiegyensúlyozott lett dolgozik, Vass Jozs�f fiamunka folyik. Mi ennek a bi- tal mozd.?�yve�tő�ek, k1 elzonyítéka? Jegyezzünk ide né- s�teles letere _peldat mutat a hány eredményt: a fontos ipar- geJ?karb�nt<;'-rtasban, .. a . szerevágányok kiszolgálása grafikon lés1 nehezsegek le���desé�n, szerint történik, a gyújtőko- a !0��a:ommal valo JO egyuttcsik beállítása gyors, a rako- mukod�sben. dó-brigádok éjszaka is do!- A pályafenn�artás, a �II. goznak a kocsikihasználás szakasz dolgozó, az adottsagoátlaga 16,8 tonna_ a rako- k_?n .?elül becsületese_? kive�zik dási idó csökkentésében a vál- reszuket a ver,senyból, a hoellalt 116 százalék helvett 118-at takarítást, mint a legutóbbi naértek el, Kovács Pál forgalmi gyobb _?ayazásnál bebizonyososzolgálattevó és brigádja a me- dott, tokeletesen megszerveznetrendszerinti indításnál 87 ték. szakmunkástanfolyamokon kocsitartózkodásnál 96 a k� készülnek a tavaszi munkákra, csimozdításnál 101 Debreceni Sándor István elvtárs és bri
István kocsimeste; és brigádja �ádja példá;1l ��zal � szá�d_éka kocsimozdítási egységidö te!- kal, hogy_ aprili_s 4-ig elen _a jesítésénél 102,2, az átlagos sztah�1;1ov1sta szintet, s ezzel 1s terhelésnél 108 százalékot hozzáJarul ahhoz, hogy a hat-ért el. vani pályafenntartási főnökség 

.. .több j6 teljesítmény 
szUletne ... 

A vontatást a tél még nem állította nagyobb feladatok elé (a legnagyobb problémát a vízhiány okozta, de éppen elöző nap érkezett meg az új búvárszivattyú, így remény van arra, 

ismét elnyerje az élüzem címet . 
... mert él 

a versenyszellem 

Beszéde végén Bebrits elv- veljék a régi harcosok a fia• tál"O§ felkérte harcostársait, talságot a Központi Vezetőség hogy a Szovjetunió és a párt határozatának, az új szakasz vezette úton a jövőben is a politikájának sikerrevitele ér-multhoz hasonlóan harcoljanak dekében. 
A jó eredmények mellett még javítani való is akad 

(Tudó.sítón!któl.) Kecskemét/ közlekedésben 102 százalékos szerek fokozott alkalrnazá� állomás felszabadulási verse- eredményt értek el. Rajtuk kí- val és munkájuk jobb megnye azt bizonyítja, hogy min- vül több hasonló eredményt fel- szervezésével akarják beh� den dolgozó lel!kesen kiveszi mutató dolgozó van még. A versenynyilvánosságot se-részét a versenyből. mindenki Van azonban a versenynek gíti az állomás kedvelt kis lap.. többet akar adni a megszokott.. olyan területe, alhol akad javi- ja, a Versenyhíradó, amelyből nál. Csajka G11ör(11/ forgalmi tanivaló. Elmaradt az állomás minden dolgozó megtudja, hogy szolgálattevő a tehervonatok a fajlagos kocsimozdítási egy- ki, mikor milyen eredményt átlagos temelési tervét 121 szá- ségidő teljesítésénél, ahol 85- ért el. kik az élenjárók, kik a zalékra teljesítette, Ka1'dos 95 százalék 'között ingadozik a lemaradók. mi okozza a lema
BéZa és K. Szabó Gábo1' vonat- teljesítmény. A dolgozók az el-1 radásokat és hogyan lehet azoveretök a menetrendszerinti maradást a szovjet munkamód- kat megszüntetni, 

------------------------

Matyo/a elvtárs kenyeret biztosított /,árom községnek Tudósítónllctól.) A januári havazások elzárták Dombóvártól 
Na:k, Várong és Lápafő községeket A három falu élelmi
szerellátásában emiatt átmeneti 
nehézségek keletllcezte!lc, a községek kenyérrel és egyéb élelmiszerrel való ellátása ugyanis közúti járműve�kel történík. Mat110Za Péter elvtárs, a 

Gazdasági VasutaJk dombóvári üzemének főnöke látva a nehézségeket, a helyi tanácsokkal és a dombóvári sütőipari vállalattal való előzetes tárgyalás után vállalta, hogy a Gazdasági Vasút ellátja élelmiszerekkel a három falu lakosságát. Tiszta kocsit és 

ponyvát biztosítvttak, az élel• miszerszállítmányokat a menetrendszerinti vegyesvonatok• kal továbbították. 
Matyola elvtárs a dombóvári vajüzemmel is jó kapcsolatot épített ki. Elvállalta a hálózat mellett fekvő községek tejszállítását. A vajüzem kiszolgálását is dicséretesen látja � 

> > 

A FELSZABADULASI VERSENY HIREI 

VASUTAS TANÁCSTAG 

Salgótarjánban él tehát a verseny, de valahogyan olyan csendesen, lassan folydogál medrében, mint a nád és sás alá bújt patak. Mikor fog felszínre törni, szemmelláthatól>ban is megmutatkozni, eredménykihirdetőtáblákon, szemléltető grafikonokon, párosverseny értékelésekben? Elsősorban az üzemi bizottságokon, a szakszervezeti bizalmiakon múlik. Nem helyes, még a pályafenntartásnál sem, hogy a verseny igazi fellendülését a tavasztól várják. A felszabadulási verseny sikere az állandó, jól megszervezett és jól irányított versenymunkától függ. 

A Landler Jenó Járműjavító UV. 106 százalékra teljesítette januári tervét. 
posvar1 vonalfónökségének dolgozói. Tervüket két nappal a vállalt határidő elött befejezték. 

Sárbogárd állomás forgalmi dolgozóinak versenyében Mészáros László f.:>rgalmi szolgálattevő brigádja vezet a 
Kovács- és Ladányi-brigád előtt. A DOLGOZÓ PARASZTOK KÖRÉBEN 

$eb6!( Gy&-qy elvtárs. Pusztaszabolcs állomás kocsllntéz6Je klv,U6�n 
hit);, el vasúti munk.lJát. Emellett, dolqavéqeztével Jó szolqálatokat 
tesz a dolgozó parasztság és a vasút dolgozó! közötti egyUttmükó
dés elMilyltésére Képünkön Winkler Józseffel és feleségével, a 
Honvéd termel6n6vetkezet tagJalval beszélget egy úJ legel6 létesl-

tésér61. 

(Farki• Emil felv.) 

A debreceni rakodási fő-nökségen Verő János és brigádja állandóan 150 százalékos teljesítményt ér el. Januári tervük 28-ra való befejezését vállalták a Gazdasági Vasutak ka-
--------------

A vasút akrobatái 
(Tudósítónlktól.) A MAV Vil-

, 

1eg került az oszlo�állító rész
Zamos Felsővezeték l!:pítésveze- leggel folytatott parosverseny - · · · k 92 · léka élére. Az oszlopállító részleg 
toseg dolgozoma 5� vállalásának teljesítése 105,9 vesz részt a felszabadulási ver- százalékos. senyben. A hiányzó nyolc szá- A mtlhelyrészleg 115 száza-zalék a betegekből adódik. lékos teljesítéssel dicsekedhet. A szerelőrészleg dolgozói, a Ho-rváth László lakatos 128, vasút akrobatái, akik a ma- Berta Imre oszlopjavító brigasban légtornászok módjára gádja 108 százalékos teljesítvégzik a vezetékek szerelését ménnyel tűnt ki. Az építés- januárban 106,6 százalékra vezetőség Januári tervét összeteljesítették vállalásukat. Ezzel sítve 106,6 százalékra teljesíaz eredménnyel a szerelőrész_ tette. 

Alberti-Irsa állomás váltó-kezelói a felszabadulási versenyben szocialista megőrzésre vették át váltóikat és vállalták, hogy azokat a legnagyobb rendben és tisztán tartják. A vállalást Sipos János váltókezeló kezdeményezte. Rákosrendezó állomás dolgozói kocsi tartózkodási és kocsikihasználási tervük 106, illetve 108 százalékos teljesítésével értek el jó eredményt. Lemaradtak a menetrendszerinti vonatindítási tervnél, amelyet csak 53, valamint a fajlagos kocsimozdítási tervnél, amelyet 82 százalékra teljesítettek. Bánréve fútóház létszámába tartozó Kozsár Béla mozdonyvezető és Jdkfker 
László fűtő 3 nehézsúlyú vonat továbbításánál 27 százalékos szénmegtakarítást ért el. 

Szolnok állomás januári tervét 102,5 százalékra teljesítette. A rakodási főnök• ség januári teljesítményével elérte az élüzem-szintet. Kiemelkedó eredményt ért el Celldömölk állomáson 
Hajnal Miklós forgalmi szolgálattevő és brigádja. Atlagos terhelési tervüket 156,6, kocsikifutási tervüket 171, túlsúlytovábbítási tervüket 372, fajlagos kocsimozgatási tervüket 141,9 százalékra teljesítették.; Az összes helyből induló személy_ és munkásvonat.:>t menetrendszerint indították. A miskolci TBKE minden tényezőnél teljesítette januári vállalásait. Különösen a gyártási terv 117, az önköltségi terv 115 százalékos teljesítésével ért el kimagasló ered• -ményt. 
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Has.ználiuk fel munkavédelmi tapasztalatainkat VA N M I T  F É L  T E N Ü. N K  
Lapunkban m.Jr közöltük a 

$Zakszervezet központjában 
rnegtart.ott baleset elleni küz
delemmel összefűggó értekez-
1et anyagát. Most, a munka
és balesetvédelmi értekezlet 
�efolyásáról tájékoztatjuk ol
vasóinkat. 

Feleki Pál elvtárs, a szak
e;zervezet titkárának megnyitó 
beszéde után került sor· Krekó 
Ferenc elvtársnak, a szakszer
vezet munkavédelmi- és mun
kásellátási osztálya vezetójé
nek beszámolójára. Elmondot
ta, hogy a szakszervezet egyik 
legfontosabb feladata: har
colni a dolgozók biztonságos 
munkafeltételeinek állandó 

javításáért, a balesetek szá
mának csökkentéséért, hogy 
ezzel az elérhetó legalacso
nyabb szintre szorítsuk üze
meinkben a balesetek számát. 

Ezután a balesetek elleni 
harc főbb kérdéseit taglalta. 
Elmondotta, hogy a balesetek 
elleni harcot nagyban előse
gítették a párt- és kormány
határozatok, melyek eredmé
nyeként maguk a dolgozók 
követelik a beleseti veszély
források megszüntetését. En
nek is köszönhető, hogy 1952-
höz viszonyítva már 1953-ban 
14 százalékkal, 1954-ben pedig 
további 4.7 százalékkal csök
kent az üzemi balesetek szá-
ma. 

guk Is maradéktalanul 
sítsék. 

telje-

Ezután megA:ezdődtek a ho�
zászólások. Jász-Suba Béla ki
fogásolta, hogy a hiányosan 
felszerelt mentőeszközök álla
gát nem egészítik ki, nem el
lenőrzik eléggé. Németh Ká
roly elvtárs, kérte, hogy a 
szakmai vezetők vegyék k<'

molyabban a balesetvédelmi 
oktatásokat és ne csak tíz per
cet engedélyezzenek erre a 

Gyűlnek az aláírások, a tilta
kozások Nyugat-Németország 
újrafelfegyverzése, az atomhá
ború ellen és közben emlé
keznek a vasutas dolgozók, 

Tombolt a tébolyult 
Vad hitleri horda 
Végvonaglásában 
Esztelen puszUtva. 

Gyönyöra hldJalnk 
Uunába roskadva 
8zeretett vasűtunk 
Szerte szét rombolva. 

mutatta, milyen erő van a,: é& magyar nép jól ismeri a fa. .. 
összefogásban, a közös mun- &izmus a náci hordák olkozta. 
kában. Ez az erő meghatványo- borza�kat. Ezé-rt kell fel,há� 
zódilk, ha a világ összes béke- borodá.-isal visszautasítanunk 
szerető népeivel összefogunk. és csírájában elfojtani mi-ndef 
Ezért fordulnak táviratukkal olyan törekvést, mely egy uj 
a MAV Budapesti Magasépí- világháború előkészítésére irá◄ 
tési Főnökség dolgozói a fran- nyul. Közös harcunlka� most a� 
cia vasutasoklhoz, ezeket írva: zal kívánju!k &!gíten!

'. 
_hogy A 

M' ar vasuta.scik felhá- dolgozóinlk részere épülő sza!1"'"' 
bori>ct:f értesültün!k arról, tóriumot határidőre befe3ez• 

hogy a francia parlament aka- ziilk. Bizt� .v�1/unk benne, 

ratotcik ellenére ratifikálta a \ hogy erofeszi_tései;!knelk ,meg 
párizsi szerzód.ésefket. A francia lesz az ered.menye, 

Előzzuk meg a baleseteket 

fontos felvilágosító munkára. Bányász Endre elvtárs „Vas!h'· Oó _Gyu�, a b�dapesti utas emlékezés . , ." című verse 1gazgatósag „f�oi:vosa Ja':'.asol- ezek.kel a sorolkkal kezdődik ta, hogy törődJenek többet A sorokat olvasva fájó emléa balesetet szenvedett vasuta- kek elevenednek fel. De nem�okkal, _rész�sít�!_< �tógond_o- csak a pusztltás maradt meg zásban oket es 1donkent nézzék a vasutasok emlékezetében. 
meg, milyen panaszuk, sérel- Nem felejtették el azt a hősi 
mük nyerhetne orvoslást. munkát, mely a párt szavára 
Kvassai István elvtárs, a vas- indult meg az országban. Ez jut 
úti főosztály dolgozója hozzá- kifeje7.ésore a vens további 
szólásában kérte: a szakszer- szakaszaiban: 

Az elért eredmények ko
rántsem megnyugtatók, A 
munka egyenetlensége, hul
lámzása egyben arra figyel
meztet, hogy ezzel a fontos 
kérdéssel a jövóben még be
hatóbban kell foglalkozni. 
Megállapította, hogy több hiá
nyosság fékezi a jobb ered
mények elérését. Ezek közé 
tartozik az is, hogy nem kö
vetkezetes a harc a balesetek 
megelőzéséért. A pályafenn
tartás és a járműjavítók. ki
vételével alig van javulás. F-n
nek okát elsósorban a gépies 
munkában látja, abban, hogy 
az üzemi szemléket mechani
kusan tartják meg_ a hiányos
ságok ki'küszöböléséért nem 
harcolnak eléggé. Kifogásolta 
az állandó és rendszeres el
lenőrzés hiányát, azt, hogy az 
üzemorvosok nem tartózkod
nak eleget az üzemben, nem 
gondoskodnak a balesetmen
tes munkamódszerek alkalma
zásáról. Hosszan taglalta az 
egyes hibák okait és kijavítá
sának módját. Különösen 
hangsúlyozta, hogy tűrhetet
aennek tartja a felelősségrevo
nás elmulasztását, a libera
lizmust, amelynek reven a 
lbale·set okát „ismeretlennek0 

tüntetik fel, nem is szól
va arról, hogy számtalan 
esetben magát a dolgozót te
szik felelőssé. Pedig a dolgozó 
·csa;k akkor felelős, ha rend
cizeres és megfele ló okta.tás 
ellenére, kielégítő műszaki 
intézkedések és védőberende
zések, jó szerszámok haszná
lata mellett, figyelmeztetés 
�!Zenére sem tartja be az óvó-

B6nki Géza : 

Emberséges emberek 
Második napja döcögött a 

tJonat nyugat felé. A hosszú va
gonsor uu;san cammogott, mint 
valami halottasmenet. :E:s eb
ben a halottasmeneti poroszká
lásban volt is va,lami keserűen 
igaz hasonlóság - zsidők, �
hány kommunista, egy-lket 

szakszervezeti tag volt bezsú
folva a vagonolkba. A !kocsi
sort úton-útfélen „félrelökték" 
a németelk - ebben az időben, 
1944. novemberében, voltalk „ér
té!kesebb", sürgősebb szállít
mányok is - a magyar haza 
kincsei, gépeik, felszereléseik,_ a 
sokmilliót érő rablott hobrnk. 
Persze, azért nem feledkeztelk 
meg a marhaszállító llwcsi� 
,,utasairól" sem; A vorn:t�t k�
sérő SS-elkbó! es csendórölkbol 
álló különítmény parancsnoka 
. megnyugtatóan" nyilatJkozott: 
ha nem juttdk el a gáz!kamráig, 
aldkor megdöglötak a gépfegy
verek golyóitól, M élve egyikő
tök sem éli meg a háború vé-
9ét. 

Ezt az indulás napján mon
dotta de már szavaik nélkül is 
sejtettük a valóságot: másodiJk 
napja vizet sem kaptunlk. 

A vagonba terelésnél 
a Józsefvárosi pályaudvaron -
még bíztunk az életben, bár is
mertük a németek állatiassá
gáról szóló híre'k,et. - Csalk �1-
gozni visznek - mondogattak 
sokan. Dolgozni? 14 éves fej
jel sem hittem ebben. Mit tud 
dolgozni a görnyedthátú ag
gastyán, a karonüló, szoknyá
bakapaszkodó gyerek? Hisz 
életerős férfi csak elvétve 
akadt közöttünk. Még magam
fajta 14-15 éves gyerek is 
csak 10-20 volt a többszáz 
ember között. 

öten. szülők nélkül, senkit 
sem ismerve 'kerűltü111k a pá
lyaudvarra, s a bajban szinte 

percek alatt barátságot kötve 
addig ügyeskedtünk, helyez
kedtünk, míg negyvened. ma-

rendszabályokat. A balesetek 
leggyakoribb oka az üzemek
ben tapasztalható rendetlen
ség, a műszaki berendezések 
rossz állapota, a helytelen 
munkamódszerek alkalmazása. 
meg nem engedett művele
tek végzése. A vezetők gyak
ran eltűrik a védőkészülékek 
használatának elmulasztását, 
nem fogla1koznak a dolgozók
kal eléggé. 

vezet fokozza politikai nevelő
munkáját a balesetmegelőzés 
érdekében. Dr. Zrinyi László 
ügyész, a baleseti sérültek 
jog1riszonyának egyes kérdése
it világította meg. Horváth 
Géza elvtárs, a vasúti főosztály 
dolgozója több gyakorlati pél
dával mutatta meg, mennyire 
helytelen a baleseti jegyző
könyvek felvételénél az az elA felső szervek munkáját járás, amikor lelkiismeretlebírálva, elmondotta, hogy a nill és jogtalanul a balesetet szakszervezeti központnak és szenvedett dolgozót vonják fe

a területi bizottságoknak az lelősségre. eddiginél is több elvi és gya- Dr. 06 Lajos és Kreko Fekorlati segítséget kell nyújta- renc elvtársak válaszoltak a niok, a szakmai vezetéssel és 
a Központi Egészségügyi Hi- felszólalásokra, majd Feleki 

Felrázott bennanket 
A párt hlvó szava; 
Számlt ránk a nép, 
A !elszabadult hazai 

s ml nem tétováztunkl 
Sz!vünk dobbant belé 
Amikor elhangzott: 
•. Arccal a vasűt felé .. , 

:Es munkánk nyomán új élet 
sarjadt. Uj vasútvonalak, lak
tanyák, felvételi épűletek, 
üdülők hirdetik: élni tudtunk a 
szabadsággal. Van mit félte
nünk. Van miért küzdenünk! 
Az elmúlt tíz esztendő meg-

Miska László e lvtárs, a 424-204 számú moz<!ony vezetöJe lelkes 
békeharcos. tlenjár a békeív aláirások qyGJtéseben. Képüi:f;<ö!' a 
Hámán Kató fülöház DISZ·flataljal között látjuk. Az Ifja� alairasuk• 
kal is bizo,,ysáqot tesznek, hoqy nem akarják felcserelnl egyre 
vidámabb életüket, szép Jövőjüket a pusztulással, a nyomorral és a 

kllátástalansáqgat. (Kovács Géza lelv.J 

E G Y L E VÉL N Y OMÁ N  vatallal az eddiginél is jobban Pál elvtárs zárószavában 
együttműködve meg kell ja- hangsúlyozta: nem szabad • 

J 
• z 1 

Transz dolgozója 1954 október j szombathelyi • terület) �izo_tt
vítani a segítő és ellenőrző szem elöl téveszteni, hogy a , Ho1:'ath anos � aegerszeg 

27-én rendkívüli segélyt kért. ság is. Felelos annál 1s m• 
munkát. Foglalkozott a mun- vasút veszél!es . üzem és _a :!�:!;�;��k�é:;!

e 

:a== Horváth elvtárs 1955 január kább, mert e hibákat már hó• 
kavédelem és a termelés ösz- mu;1kavédel1;.11 b1zotts�gok es szal fordult. Levelében leírta, 13-án küldte el a területi bi- napokkal ezelőtt jelezték, 
szefüggéseinek kérdésével, ak!1vá�, __ az _uzemorvos1 kar, �z hogy a szombathelyi területi zottságnak. Horváth Vendel és mégis csak most intézked
majd előadása végén kérte a egeszsegugy1 szervek, nemku- bizottság helytelenül járt el, Virágh József 1954 szeptember tek, 
munkavédelmi szerveket, a !önben a dolgozók együttes amikor őt funkciójából levál- 8-án került az állomásra, Ebből az esetből le kell 
társadalmi , a�tívákat, hogy a 

I 
megelőző munkája eredmé- totta, mert megsértették a szakszervezeti tagsági köny- vonni a tanulságot. Figyel

fe�sz�bad�Jas, , versenyben nye�én� }ehet �sak _a �aleset1 szakszervezeti demokráciát és vük még mindig az üB-elnök meztet arra, hogy javítsuk 
vallalt kotelezettsegeket ma- statISZtlkat tovabb Jav1taru. nem vették figyelembe eddig fiókjában hever. meg ellenőrző munkánkat, 

Óviuk egészségünket 
Gazdag, változatos anyaggal tes végzéséhez. Különösen ta

nyílt meg február l-én Pécsett, nulságos a vasúti szolgálatnál 
a MAV rendelőintézet helyisé- leggyakrabban előforduló meggeiben a vasutas egészségügyí betegedések és balesetek szemvándorkiállítás. A kiállítás, 
amelyet együttesen rendezett !éltető bemutatása, az ellenük 
a pécsi ,területi bizottság és a való védek�z�s. a meg�lőzés 
pécsi igazgatóság főorvosi hi- szakszerű lerrasa, valamint a 
vatala, nagy segítséget nyújt a vasúti egészségügy fejlődését 
dolgozóknak egészségük védel- , bemutató gazdag fénykéP- és 
métlez, munkájuk balesetmen- rajzanyag. 

gunkkal sikerült egy vagonba 
fkeriilnünk. 

Jómagam, afféle pesti gye
re!k, alkit „nevelt" egy !kicsit a 
tér és az utca is, telve voltam 
!kalandvággyal, élnnényéhség
gel - ezért is merészkedtem 
csillag néftkűl az utcára - de 
abban a pillanatban, aml!kor 
bezárult körülöttem a razzia 
gyűrűje, elvesztettem minden 
bátorságom, s keservesen sírva
faJkadtam. 

Milyen más volt Laci! Csak 
egy évvel volt idősebb 1tálam, 
de évekkel gazdagabb tapasz
talatokban. ö már !kétszer szö
kött ki a németelk !kezei !közül. 
Egyszer, amiikor a leventélkkel 
hurcoltálk nyugat felé, s má
sodszor, aml!kor Pest határában 
került a tábori csendőrök !kar
mai közé. 

ö most sem volt kétségbees
ve. 

- Ha kétszer stkeriilt, har
madszor is fog - hajtogatta 
bizakodva. S ne'ki hinni lehe
tett, annyi bizdkodás sugárzott 
!keskeny, csontos arcából, any
nyi hit éhségtől égő szeméből. 
Pedig egyébként, jelentéktelen 
!külsejű, vekony fiú volt, a má
silk három barátun/k !közül bár
melyik testre, kinézésre alkal
masabb lett volna a „parancs
nok" szerepére. 

Igen, mi öten ott a vagonban 
parancsndkot választottunk. 
Hogy gyerekség volt, játék? De 
ez a „játé'k" hitet öntött be
lénk, mely letörölte fkönnyein
ket, mely órákra, feledtette 
csilkörg6 éhségü1tlket. 

Ott 1kuporogtu111k a leplom
bált vagon sa-nkában, a bedesz
kázott ablak alatt, s szőttük ál
mainkat, terveinket: majd jön 
egy légitámadás, s a légnyomás 
fe lsza!kítja az ajtót, aztán ki
törii11!k . . .  Ez volt az „első szá
mú" terv. Mert volt több is -
fantasztilkusnál fantasztikusabb. 
Ha behoznak ennivalót, s ki
nyitjálk az ajtót - ráugrunlk az 
őrre. lefegyverezzilk, stb. stb. 
Persze ennivalót nem hoztak, 
s ha hoztalk volna is, meg se 
mertünk volna moccanni. 

De mégis jobb volt ez az ál
modozás, mint körülnézni a va
gonban, s hallgatni a kétségbe
esett, reménynélküli emberek 
szavát. Jobb volt ez, mint látni 
azt a fiatauu;szonyt, akinelk 'ke
zéből félig megfulladva men
tették ki gyermekét, s aki még 
utána is órákig sikoltozott 
hisztérilfüs önkívületében: 
,,in!kább én ölöm meg a gyer
melke:met és utána magamat, 
mintsem ezeknek a hóhéroknak 
kezébe jusson". 

Mi álmodoztun'k - nem is 
láttu!k, mikor fulladt meg nad
Tágszíját egy fkiálló szögre, s 
aztán nyakába hurlkolva az az 
őszszakállú bácsi, akinelk soha
sem tudjulk meg a nevét. 

Mi nem alkartun/k meghalni, 
mi élni alkartunk - pedig a 
kerekek is azt csattogták mo
noton egyhangúsággal fülünlk
be: meg-dög-lö-tölc . . .  dög
lö-tök . . . dög-lö-tak . . .  

Másodi;k napja vitt bennün
ket nyugat felé a szerelvény. 
Valahol Hegyeshalom felé jáT
hatturJk. A nap éppen felkelő
ben volt, amikor ismét megállt 

a vonat. Laci a nyalkamba ülve 
lesett lki az ablalkot befödő Msz
k.áJk résein, tájékozódás céljá
ból. Csak mi voltunk ébren ... 
a többieket elnyomta az álom, 
az éhség, az iMgkimerülés jó
tékony testvérbátyja. 

S egyszerre Laci kopog1ti 
kezdett a CUJszlkán, s halkan �i
szólt: bácsi, bácsilkám . . •  

öreg vasutas kocogott uu;
san a szerelvény mellett, hosz
szúnyelű kalapáccsal egyhangú 
ritmust lkongatva a kerekeken. 
Az öreg megállt. Nem nézett 
fel, csak megállt. Ujra a !ke
rékre ütött, mintha valami hi
bát talált volna. 

Laci meg beszélt, egyre be
szélt: bácsi, bácsilkám, csa'k 
egy lkis vizet, eQy kis !kenyeret 
hozzon. Két napja nem et
tünlk . . .  talán magának is van 
gyermefke . . .  

Az öreg állt, nem nézett se
merre, csa!k a kalapács ütődött 
újra meg újra a kerékre, aztán 
a zsebében kotorászott, zseb-

végzett „jó" munkáját; Ez a munka nem véletlen kapcsolatainkat a dolgozók-
kal. A területi bizottság mun• 

A panaszt kivizsgáltuk és műve. Horváth egy kikülde- katársai sokszor voltak Zala
megállapítottuk, hogy a levél- tésért két napidíjat vett fel, 

egerszegen, megis csukott 
írónak nincs igaza. Hogyan is családjával nem törődik, ide- szemmel és csukott füllel jár
nézett ki ez a „jó" munka? Az gen nőkkel tart kapcsolatot. tak. Nem látták a tényeket, ÜB vezetősége szétesett, az Mikor erre rájöttek, képes nem figyeltek fel a dolgozók 
ÜB-ülések egy, baráti , meg- le!t . volna ott)J,agyni, .két �s. hangjára. Figvelmeztet• ez � 
beszélésnek feleltek meg. A gyermekét és feleségét. Ezek 

eset arra is, hogy a hibák el
kollektív vezetésnek, a dolgo- után nem csodálkozhatunk, leni harcot még az elején kell 
zók javaslatai figyelembevéte- hogy a munka úgy ment, hogy megvívni, mert ha nem ezt 
lének nyoma sincs. Hogyan a d�lgozók ügyeinek intézése tesszük, a hibák egymásra 
intézték a dolgozók problé- hátranyt szenvedett. halmozódnak és elveszítünk a 
máit? Erre egy-két példát.

, 
Horváth János magatartá- mozgalom részére egyébként 

Szakály Sándor, a MA V sáért természetesen felelős a értékes embereket, 

!kendőt vett lki, s ahogy ebben 
a pillanatban kissé felegyene
sedett, lehetett látni - a sze
mét törölte. Aztán hirtelen kö
rülnézett, s ijedten továbbment. 
Egy SS sza!kasz futott arra ré
szeg nótázással. Biztos páli-nlka
szagot érezte/le az általunk !kép
zelt állomás felől. 

Lassan teltek az órák, s mi 
felváltva tekingettünk kifelé a 
résen, mintha mondhatnának 
valami biztatót a némán álló 
fák, a töltés oldalát borító zú
zott kövek. A!kilk már valaha 
jártak erre, találgattalk a látot
ta!kból. A fa ferM törzsét va
wlki ismerősnek vélte: Otte
vényben vagyu11lk. Egy má$ik 
lehurrogta: - Ez a fa Levél 
megállóhelyen van. A harma
dik szerint Győrt hagytuk el 
néhány !kilométerrel. Egy volt 
az igaz: lközeledtünlk Német
ország, a halál felé! 

S ha azt nem is lehetett meg
állapítani, merre ;árhatunk, 
annyi bizonyos volt, hogy még 
órákat fogunk állni ezen a he
lyen. Erre vaUott, hogy a fegy
.veres őrök egyre sűrűbben 
mentek el a vagon mellett ab
ba az irányba, annerre az SS 
csoport, s az öreg vasutas el
tűnt. 

Hát igen, az öreg vasutasról 
már meg is feledkeztünk, s 
egyszerre ott termett a vagon 
előtt. 

Most sem szólt egy szót sem, 
csak óvatosan körülnézett, 
aztán hirtelen egy lapos üveg
ben vizet, majd szeletekben 
kenyeret gyömöszölt át az ab
lak keskeny résén, s rögtön 
utána egy hosszú feszítővasat. 
S még mielőtt egy szavunk le
hetett volna, eltűnt éppoly hir
telen, mint ahogyan jött. 

A vízért, a kenyérért majd
hogy verelkedés tört ki - a fe
szítővasról meg is feledkezett 
mindenki. Mindenki? Nem, Be
ke Laci, a „parancsnokunk" 
nem is törődött a kenyérrel -
a vasat ragadta magához, s 
re;tette a rothadt szalma alá. 

Az élelmet pillanatok alatt 

falták fel az éh1!11 szájak, kf 
mennyit marni tudott. Akilk az 
előbb még a halállal alkudoz
tak, a halált hívták, végleg le
számolva az élettel, most leg
jobban tépték a kenyeret. 
Egyetlen falat kenyér, egyet
len korty víz legyőzte a halál 
szelét. :E:s csak a víz, csak a 
kenyér? Nem! Soldkal inkább 
az öreg vasutas embersége! A 
tudat, hogy vannak akik 11em 
hisznek a csodafegyverekkel 
ígért „végső győzelemben". A 
tudat, hogy vannalk embersé
ges emberek, akik életüket koc
káztatva, köszönetet sem vár
va segítenek erejükhöz, lehető
ségíi.khöz mérten. 

Ne,rn a feszítővas, hanem az 
öreg vasutas embersége adta 
az elhatározást - szökünk! A 
vas csa!k eszköz lett a. terv 
végrehajtásában • . • 

Laci fejében született meg az 
elhatározás, mely a vagon la
kói többségének ellenállásába 
ütközött. Ti megszöktök; vagy 
lelőnek, vagy életben marad
tok. De mi, akik ittmaradunk 
mind a nácik bosszújának 
esü!'llk áldozatul. 

óráknak tűnő percekig tar
tott a vita, melyet végülis egy 
idős bácsi döntött el: szökje
nek, ha tudnak! A hiányt úgy 
is csak Németországban ve
szik észre, s ott már így is -

úgy is a halál vár ránk. Ezek 
még gyerekek, ha silkerül, egész 
élet áll előttük, hadd éljenek 
joguk van hozzá • . •  - mond� könnyezve. 

Lassan, óvatosan kezdtünk 
munkához, feszegettük, lazí
tottuk a kocsi alját borító pad
lózatot .. Ez volt az egyetlen út, 

ahol viszonylag észrevétlenül 
lehetett !kijutni. Két, vagy há
rom deszkát feszítettünk ki s 
aztán szorongva vártuk az �1-
kalmas pillanatot, az indulást. 

Hosszan füttyentett a moz
dony, megrázkódott a vagon, a vonat lassan gurulni kezdett. 
Beke Laci elsőnek guggolt a nyílás fölé. Egy pillanatra felnézett: isten veletek 
kiáltotta és mielőtt szólhattunk 

volna, teste eltűnt a Ucocsi alatt, 
a. kattogó kerekek között. Né• 
ma csend. Mintha a halál lé
pett volna dermesztő hidegs'é• 
gével közénk. Valami sikolyt 
vártunk, valaomi jelet - de 
csak a kerekRJk csattogtak mo
noton egyhangúsággal. 

Letérdeltem a nyílás fölé, 
két karommal kitá.masztattam 
maga,m, Még volt visszaút, még 
el lehetett volna lépni, de 
ahogy körülnéztem., remény• 
telenséget láttam - mit ér az 
élet itt a vagonban? Talán két 
napot, talán fél órát, s a gáz
lkamra vagy a golyók úgy is el• 
végzik azt, ami legrosszabb 
esetben a vagon alatt, a kere
kek !között következhet be • .  , 
De talán sikerül, talán lehet• 
séges életben maradni. Mind◄ 
egy . . • Elengedtem a deszkát, 
valaki síkoltott, a zúzott kövelc 
belevágtak testembe . , •  

* 

Hogyan maradtunlk életben. 
fekve a két sínpár között, mí• 
közben felettünk kattogva 
siettek a kocsik? - m.a sem ér
tem. Nem is keresem magya
rázatát, nem is szívesen emlé-r· 
kezem az egész történetre, 

* 

De most emlékezni kell! 
Minap az utcán egy plakát

ra lettem figyelmes: hatalmas 
ököl pörölycsapása alatt repe
dezik a nyugatnémet felfegy
verzés ratifikációs okmánya, 
Nem engedünk! 

Kinyitom az újságot, s megborzongat a betű: náci tábor• ndk nyilatkozik az új háború terveiről. Nem engedjük! HaZlllmegyek . . •  kétéves kis�,:n öleli át nyakam - ennyi idos lehetett az a csöppség ott a vagonban, aki soha nem ta• n!'lta meg azt a szót: szaba� sag. Az enyém már tudja hát lehetséges, hogy értelmét 'soha ne ismerje meg? Nem engedjűk., nem engedhetjük! Az élet er� sebb, mint a halál az embe• riesség erősebb az' embertele� ségnél. Mi leszünk a győzte• sek! 
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Munkaidőkiesés nélkül végzik a szolgálatátadást 
Szentesen 

Szentes állomás dolgozói kö
zül sokan kiváltak az elmúlt 
évben és visszamentek a mező
gazdaságba. többen pedig, fő
leg a nök, a magánkisiparba. 
Az állomás személyzetének je
lentös része rövid idö alatt tel
jesen kicserélódött. A téli csen
desebb napokat használják fe; 
az állomás vezetöi arra, hogy 
az újoncokból hiánytalan tu
dású vasutasokat faragjanak a 
tavaszi forgalom megindulá
sáig. Három régi vasutas mun
kaidó után társadalmi munká
ban vállalta az újrafelvételesek 
kiképzését. Pusztai Sándor ke
reskedelmi állomásfönö.khelyet
tes, Fazekas János ktg-tiszt és 
Ilovszki Sándor kereskedelmi 
oktató - mindhárom tapasz
talt forgalmi szakember is -
patronálás formájában végzi 
az újrafelvételesek tanítását. 

A patronálás egyébként úgy
látszik kedvelt módszer az ál
lomáson, mert a felszabadulási 
munkaversenyben is szerepet 
kapott. Amikor megindultak a 
vállalások, Géczi Lajos oktató 
elvállalta a legfiatalabb for
galmi szolgálattevö, Lekrinczki 
Tivadar brigádjának patroná
lását. Erre Szabó László sze
mélyszállítási vezetó és Csá.'ki 
Imre személyügyi elóadó a má
sik két tur segítését vállalta. 
A Géczi-Lekrinczki tur nyom
ban versenyre is !hívta a másik 
két műszakot és azóta a három 
műszak vetélkedése az alapja 
a szentesiek versenyének. 

órákra kiesik a munlcából. 
Ezen kellene segíteni!" - tette 
szóvá a nemcsak szentesi, ha
nem országosan égetö problé
mát Busai Mihály elvtárs, szta
lhanovista tolatásvezetó, a 
Szentesi Lokomotív népszerű 
középhátvédje, aki nemcsak a 
labdarúgópályán, hanem a 
szolgálatban is a legjobbak kö
zé tartozik. 

A v6lt6s problém6ja 

nál pedig nincs jelentós keze
lési idó. 

A motorközpontb.an 

Szentes - mint köztudomá
sú - a szegedi igazgatóság mo
torközpontja. A modern, tágas, 
jól felszerelt motorgarázsban 
p<?ldás a rend és a tisztaság. A 
versenyról nagy dicsöségtábla 
és versenytábla tanuskodik, 
meg egy ötletes óra.,;zerkezet, 
amelynek öt mutatója a kü

Rövid tanácskozá.� után me.e;- lönt>özö részlegek eredményeit 
született a megoldá�: a brigád jelzi. A versenytábla az elözó-

. napi friss eredményeket mutat-vallalta, hogy czznt,íl 18,15-kor ja: Szám.el Ferenc és Má{lh Pál nem áll le a gép és ezzel az 
egész munka, A brigád még ott motorlakatosok 148-148, Rima 

Mihály motorvezetó 126, Rácz ma.-ad 30 percig, a szolgálat át- Pál mozdonyvezetó 129, László adása a helyszínen történik Sándor fűtő 129 (a fűtöház meg, anélkül, h-0gy egy perc ;s teljesítményeit itt értékelik, kiesne a munlkábó!. Január 28- mert közös főnökség alatt áll a án már eszerint végezték a garázzsal), Kormányos Lajos váltást �, mindjárt szembe�-:ínt kocsivizsgáló 118 százalékos tela javulás. Negyvenöt kocsi jesítménnyel harcolt ezen a navárt beállításra. A forgalmi pon a felszabadulási verseny szolgálattevó eredetileg 22 órá- sikeréért. ra ;elentette, de az új módsze.-- _ Izig-vérig komoly, öntu.-el má.- 19 órára megtörtént a. datos, szinte szenvedélyes vasbeállítás. Azóta mindhárom utas itt minden dolgozó -tur magáévá tette a szolgálat- mondja Vörös Antal mozdonyátadásnalc ezt a módját és ja- felvigyázó. - Itt van Varga Jávulnak is az eredmények. Lá- nos _ mutat az egyik motor togatásunkkor a Lekrinczki- felé. - 12.45-kor indul a 7435-brigád dicsekedhetett a legjobb ös vonattal Kiskunfélegyh.áz.áeredménnyel: az elözö napon ra. Most még csak 10,30 óra, 
a fajlagos kocsimozgatást 105, de már ott van a motor alatt, a kocsitartózkodást 101 száza- aprólékosan vizsgálja, keni, jalékra teljesítette, A menet- vítgatja, hogy a legnagyobb rendszerinti indításuk - mi ta- rendben legyen az indulásra. 
gadás - gyenge. 98 százalék, Lendvai Károly motorvezetö és 
de menti őket, hogy vonataik váltótársa Barna Imre, a 
menetrendjét a fóvonali vona- 120 OOO kilométeres normát túlJellemzó az egészsége� yer_- tok szabályozzák, s csoportjaik teljesítve, 140 OOO kilométer 6enyszellemre, hogy a bngad�,c olyan szorosak. hogy ha csak után adták motorukat javításszolgálatátadás után mmd1g egyetlen vonatuk is késve ér- ba. értékelik a végzett munkát, kezik, valamennyit elveri. Kü-

1 

:€s sorolja még hosszan a 
elemzik a hibákat és keresik a j 1önben az indítással nem lenne példákat, amelyeket lehetetlen 
javítás módját. Ez történt Ja- baj, mert egy pár hódmezővá� mind feljegyezru, de amelyek 
nuár 27-én is a nappali mű-

, 
sárhelyi. és két pár szolnoki 

I 
egytöl egyig a hivatás szerete

szakban . .,Az a ba3, ltogy szvl- vonat kivételével valamennyi téröl, a verseny élénkségéről 
gálatátadás<kor a tartalék fel- motoros vontatású, a motorok- tanuskodnak. 

--------------------------

A N-ÉP SZOLGÁLATÁ BAN 
Tíz évvel ezelótt, 1944 vé

res napjaiban fegyven-el a ke
zükben harcra keltek a fa
siszta megszállók ellen né
pünk legjobbjai, a ko 
nista partizánok. Ezek a ret
tenthetetlen harcoook a kö
zelmúltban találkozóra gyűl
tek össze. A találkozón a 
Magyar Népköztársaság E'.
nöki Tanácsa „Magyar Parti
zán Emlékérem"-mel és „Ki
v�ló SZ-Olg�latért" érdemérem· 
mel tüntette ki többek kö
zött Balázs Anna vasutas 
írónöt. 

Látogatásunkkor íróasztalán 
legújabb vasutastárgyú re
gényének kézirata fekszik. A 
regény az építésről, munka
gyózelmekról és azokról a har
cokról szó', melyeket a be
csületes vasutas dolgozók vív
tak a befurakodott ellenség
gel. 

Tíz évvel ezelőtt az írónó 
nem tollal, hanem fegyverrel, 
partizáncsoportok szervezésé
vel harcolt a magyar nép e'.
lenségei ellen. 

- 1927-ben lettem kommu
nista - kezdi elbeszélését 
Balázs Anna. - Akkoriballl 
mlnt fiatal lány a Nemesfé
mes és órásmunkások Szak-
15zervezetében dolgoztam, ahol 
megalakítottuk a Kommunista 
Ifjú.munkások Ma!711arországi 
Szövetsége frakcióját. Ettó' 
kezdve 1944-ig szakadatlanul 
folytattuk a harcot a fasisz
ták ellen, legtöbbször szigorú 
konspirációban. 

A második világháborút 
megelózó években, amikor 
Európa felett már tornyo
sultak a közelgó háború vi· 
harfelhői, kommunista fiata
lokból á ló kultúrcsoportokat 
alakítottunk. Az egyik cso
portnak Balasovszki Ödön 
volt a vezetője. A csoport 
működésére felfigyelt a rend
őrség, letartóztatták a vezető
séget. A kórus vezetésemmel 
illegálisan újjáalakult. Ezek� 
ben az idökben va·amenny1 
magyar munkás számára úgy 
hiányzott az igaz szó - amely 

Örökké emlékezet,:,s marad 
számomra, amikor egy Sza
bolcs· utcai proletárlakta bér
kaszárnya udvarán, a legna

·gyobb munkanél.l<;ül_iség ide
jén' csopcii-tunk elénekelte az· 
Internacionálét. A lakók 
nágyrésze velünk énekelt. 
Elózö:eg lezártuk a ház ka
puját és őröket állítottunk 
fel, hogy jelezzék, ha a rend
örség közeledik. 

1937-ben letartóztattak és 
a Margit körúti katonai fog
házba vittek. Itt hooszasan 
faggattak, de nem sikerült 
rám bizonyítani semmit. 

Ezekben az időkben egy 
nagyobbarányú tömegtünte
tést szervezett a KIMSZ. A 
Váci úton 800 főnyi munkás
csoporttal tüntettünk. A rend
őrök ránk támadtak. A tö
meg visszahökö"t, ,.Ne for
duljunk meg elvtársak, dönt
sük fel őket a motorbicikli· 
vel együtt" - kiáltották har
sányan a munkások és szem
beszálltak a rendórökkel. Ké· 
sőbb, a rendórök tüzeltek 
ránk. Kas Dani, egy óbudai 
téglagyári ifjúmunkás megse
besült, Orvoshoz nem vihet
tük, mert a lótt seb eset"eg 
leleplezte volna. Minden ér
zéstelenítés, fájdalomcsillapí
tás nélkül, bicskával vágtuk 
ki lábából a golyót . . .  

1944. márciusának sötét 
napjaiban, amikor a német 
hordák elözönlötték hazán
kat, a párt fegyveres cso
portok megszervezésével bí
zott meg. Ekkor az óbudai 
Hajógyár, a Goldberger-gyár 
és a Téglagyár kommunistái 
közvetítésemmel kapcsolódtak 
az ellenállási mozgalomba. 
Az e:vtársakhoz a Horthy
hadseregböl szökött katonák 
is csatlakoztak, akik maguk
kal hozták fegyvereiket is. 
Titkos tegyverraktárt léte
sítettünk Óbudán. Nagyszámú 
géppisztollyal, kézigránáttal, 
géppuskával, golyószóróval 

szereltük fel -, egyszóval 
mindennel, ami a partizáin
harc megkezdéséhez szüklsé
ges, Közben egyre közelebb
·röJ dörögtek az ágyúk, a 
Szovjet Hadsereg egységei 
már nem mesze harcoltak 
Budapesttől. Arra, hogy mi
lyen széles rétegeket kapcsol
tunk be a fegyveres harc 
elökészítésébe, jellemzó, hogy 
a ha:adó értelmiség legjobb· 
jai, mérnökök, tanárok is 
csatlakoztak a mozgalomhoz. 
Még a 65 éves Iványi Pám 
István tanán- is bekapcsoló
dott a partizáncsoport mun 
kájába. 

Múltak a hetek, a Szovjet 
Hadsereg körülkerítette az 
eszeveszetten védekező fa
sisztákat. Az óbudai partizán
csoport tagjai elvágták a te
lefonvezetéket, szabotázsak
ciókat hajtottak végre. 

A nyílt, általános támadás 
megkezdésére azonban nem 
került sor. Késóbb a csoport 
egy része fegyveresen csatla
kozott a Szovjet Hadser<'2 
előnyomu'.ó egységeihez.. 

* 

Meglettkorú emberek sze
me csillogott a meghatódástól, 
amikor tíz év után találkoz
tak azok a hősök, akik éle
tüket kockára téve, fe,a,ve
veres partizánmozgalmat szer· 
vezték a németek hátában. 
Sokan a Magyar Néphadse
reg fötiszti, tábornoki egyen
ruháját vise· ik, mellükön ki· 
tüntetések ragyognak. Mások 
felszabadult országunk gyá
raiban, vállalatainál felelös 
beosztásban dolgozó e·vtár
sak. A partizánok emlékeznek 
és emlékeztetnek. Hösi példá
juk arra emlékeztet, hogy 
minden erőt összefog-,a har
co" junk azért, hogy hazánk 
soha többé ne ]ehessen a há
borús fasiszta téboly áldo
zata. 

Bermann István 

Tizennyolc esztergályos „ostroma" 
leplezetlenül rámutat az ím- (Tudósítónktól.) A Keleti 

I 
té'kú felajánlá.slikat 57 050 fo-peria\izmus minden aljassá-

gára _ mint a sivatagi ván- Műsza:kt Kocsiszotgálati Főnök- rintra teljesítettek. 
, • Kitűnö eredményüket az élénk dornak a friss víz. seg . esztergamuhelyéne� d0!- versengésnek köszönhetik. Ti-A gyárak előtt rögtönzött gozó1 a felszabadulás t1sztele- zennyolc esztergályos célul tűzropgyűléseket tartottunk. Mire tére 500 gózfútésl akasztóken- te ki, hogy eléri a 200 százaléc • rendórség megjelent, cso- gyel, 500 csaposgyűrű és 500 kot. Hodonicz'ci Sándor 209 

1 portunk tagjai már árkon- ötnyolcados csavar készítését és Juhász E.-zsébet 202 százalé·&kron túl voltak. Néha ve-
áll lt 'k t f 1 .. 1 Edd·g káva! már túl is szárnyalta, de 

rekedésre is sor került. Ilyen- v a a erven e u · 1 Kelemen Menyhért, Kemenár 
kor a ba"oldali érzelmű mun- legyártottak 900 gózfűtési ken- János. Kovács Lörinc, Kiss B. 
kások közénk és a rendőrök 

I 
gyelt, 900 csaposgyűrűt és 650 György és Záhonyi István is közé vetették magukat , , • darab csavart. 32 750 forint ér- erósen nyomukban van. 

AZ ÚJÍTÁ S T  MÁR B E V E Z ETTÜK • • •  

A számok sokszor többet 
mondanak a szavaknál. A Bu-
dapest MAV Felépítményi 
Vasanyagjavító VV. újítási 
mozgalmáról például így be
szélnek: A dolgozók 1954-ben 
benyujtottak 89 újítást, ebböl 
elfogadtak és azonnal bevezet
tek 72-t. Az ú;ításdkkal meg
taka-ritott összeg 1 464 OOO fo
rint. A vasanyagjavító újítói 
egyetlen év alatt megtakarí
tották 18 kétszoba-komfortos 
lakás építési költségeit. Ezt az 
eredményt ott érték el, ahol 
nincs is olyan túl sok lehető
ség újításra, hisz az üzem mun
kájának gerincét a javításak 
képezik. 

A vasa.nyagjavító újítói nem 
panaszkodnak. 1954-ben több 
mint 67 OOO forintot vettek fel 
újításaik díjazásáért. Tehát 
ne=m!G az ország, az újítók 
is jól jártalk. 

Az úiít6sok 
nem porosodnak a fiókban 

A mű1:ielyekben járkálva, itt 
1s ott is látni olyan gépeket, 
szerszámokat, melyeket az 
újítélk szerkesztettek. A gép
műlhelyben például ú; eljárás
sal maratják a félksarukat, egy 
másik gépen megoldottál.� a 

nagyméretű foga.s!ke.-ekek ma
rását, A váltó-'keresztezés és el
lenállámegesztó műhelyben 
egy jókora lendkerékkel ellátott 

szerszácn hívja fel magára a 
figyelmet. Gyimóti elV'tám újí
tása, az úgynevezett griffelés 
(nyujtás) könnyebb és gyor
sabb elvégzésére. S lehetne 
még sorolni az újításokat. 

Az újító-mozgalom terjedé
sét nagyban segíti, hogy az 
értékes javaslatdk nem poro
sodnak fiókban, hanem azo�
nal bevezetésre !kerülnek. Nem 
ritka eset az olyan, amikor az 
újítási megbízott. Benedek Je
nö elvtárs, így kapja az újítás
hoz kapcsolt szakvéleményt: 
,.Az újítást már bevezettülk, ;ó
na.k találom, javaslom az újító 
díjazását." S mire a hivatalos 
fórumokat megjárja az újítás, 
amikorra megérkezik a jóvá
hagyás, gyakran már többezer 
forint megtakarításról adhat 
számot az üzem. 

Az ilyen eljárás lelkesítö, 
buzdító. Te1mészetesen csak 
olyankor alkalmazzák, amikor 
nyilvánvaló az eredmény és 
biztosnak tekinthetö az újítás 
hivatalos bevezetése is. Mind
ezzel nem <!!karjuk azt bizonyí
tani, hogy ebben az üzemben 
az újítóknak nincsenek nehéz
ségeik, Okodnedki András ma
rós, többszörös újítóval elö
fordult még, hogy megakadt 
valamilyen bonyolult számítás
nál. De ez a megtorpanás nem 
volt tartós, mert ott volt Gyur
O!!U, József művezetö és segített 
á:ilüdalni a nelhéz,égeket. De 

így van ez a többi m6!1e��II 
Is. A müvezet5k, mernokök, 
tecfanikusdk szívesen segítik 
az újítókat. Legtöbbjük maga 
iS újító, s talán ez is hozzá. 
járul ahhoz, hogy olyan ktsz.
ségesek ha segíteni kell. Ujftó 
az elóbb említett Gyurgyik Jó
zsef, sót nem egy közös újítása 
van Okodnecki elvtárssal. Ují
tó Halász István osztályvezetó 
is. Ezirányú tevékenységéról 
talán mindennél többet mond 
az hogy tíz bev:zzetett újítáaa 
7 30 OOO forint megtakarít,á,t 
eredményezett. 

Az újító megkönnyíti 
a terve,� teljesítését 

A gépműhely például 1954.o 
ben öt új géppel gyarapodott, 
de az elvégzendö munka olyan 
gyorsan növekszik, hogy még 
így is nehezen győzik. Ki tud 
ilyenkor a legtöbbet segíteni? 
Az újító! Egy-egy munkafolya
mat ésszerűsítésével megrövi
díti a munkák elvégzésének 
idejét és ezzel nemcsa�t megta
karítást ér el, hanem megnö• 
veli a műhely kapacitását is, 
megkönnyíti a tervek teljesíté
sét. Ez talán a föoka annak, 
hogy a vasanyagjavítóban a ve
zetők segítik az újítókat és 
maguk js tevékeny részesei az 
újítómozgalomnak, amely !gy 
egyre nagyobb eredményekei 
mutat. 

Feleslegesen - eltüzelt tonnák 
a DlozdonyjavÍtásnál 

Bizony nem valami kedvezó 
kimutatás fekszik Fekete elv
társnal{, a Landler Járműjaví
tó VI. osztálya vezetójének asz
talán. De mielött bóvebben ta
nulmányoznánk, bocsássuk eló
re, !hogy - nem is túlzottan 
nagy utánjárással - hasonló 
kimutatást tudna produkálni 
akár az :€szaki, akár a Szolno
ki Járműjavító. Mert lényegé
ben arról beszél ez a kimuta
tás, hogy mi történik egy moz
donnyal, amíg a VI. osztályról, 
jobbanmondva a műhely udva
rárol a vonalra kerül, A kér
dés lényege pedig: hányszor 
lke ll pejiiteni e gy mozdon1,ot, 
amíg megtörténik a végleges 
átvétele. 
- - A jelenlegi átvételi rend

szernél - mondja Fekete elv
társ és szavait aláhúzza Ser
fózó elvtárs, az osztály diszpé
csere - öt betüzelés szükséges. 
De, mint mindjárt kiderül, ele
gendő lenne négy is. Ugyanis 
az átvétel fejezetei jelenleg a 
következök;  gózpróba, udvari 
próba, vonali próba, MEO-át
vételi próba, vontatási át-vételi 
próba. Már most, ha a MEO 
és a vontatási átvevak jobban, 
szorosabban egyii.ttmúködné
ne k, a két utolsó próbát egye
síteni lehetne. 

- Tavaly tavasszal ez mint
egy két hónapig így is volt. 
Ugyanis 1954. március 6-án a 
7. szakosztály kiadta a 3001-es 
távirati rendelkezést, amelynek 

lényeges pontja így hangzik: - Sajnos, változatosak, sok
„A vontatási átvevók a MEO- félék az okok. Ezúttal emlftsük 
val közösen a mozdonyokat meg közülük az anyaghibálkat, 
már a gépezet futó- és vezé.-- a MEO munkájának fogyaté
mú szerelése !közben a legszigo- kosságait, a VI. osztály dolgo
rúbban ellern'írizzék, hogy az zóinak nem mindig lelkiismie• 
esetleges hiányosságokat má.- .-etes munlkáját - például azt, 
az udvari próba elótt, de leg- hogy a kazánjavításnál hide
késóbb az udvari próbán, gen illesztik a szegecseket - a 
illetve már az átadásra való müvezetök és a felmentett cso
felajánlás elótt közösen feltár- portvezetók laza ellern'írzését, 
jáffc." nem egyszer a lhiánylati mun

- A rendkívül hasznos, ész- kák elvégzésénél adott fél.-eve
szerű rendelkezést örömmel zetó tájékoztatásukat - emiatt 
fogadtuk, mint mondottam, kö- az osztályon két művezetőt már 
rülbelül két hónapig simán is részkártérítésre is köteleztek -
ment minden, a mozdonyokat végül, de nem utolsósorban azt, 
folyamatosan ki tudtuk adni, hogy nincsen elég !kazánszak
az udvaron nem Is lehetett góz- munkásunk, egy-egy 8-9 tag
ben álló gépet látni. De csdk ból álló kazánkovács-brigádban 
két hónapig, Azóta sem talál- legfeljebb 2-3 kazánkovács 
juk elfogadható magyarázatát, van, a leghasznállhatóbb kazán
.miért nem lehetett to,Jábbra is kovácsaink kiléptek az üzem
érvényt szerezni a .-endelke- bői. Ezek miatt az okok miatt 
zésnek, holott a gyakorlat bebl- a legtöbb hiánylat éppen a ka
zonyította, hogy megvalósít- zán-rnúhely munkájánál adó
ható. Amióta szép csendesen dik. 
félretették, elfelejtették ezt a Azt !hisszük, az elmondottakrendelkezést, azóta átlagosan bál az is világossá vált, hol kell hétszer kell befűteni egy-egy elsösorban megjavítani a munmozdonyt, Különben erról be- kát, az ellenórzést, hegy a sok szél ez a kimutatás is. elkerülhető betüzelés ne Csak egy-két adatot nézzünk eméssze fel a drága szén ton-ebböl a felsorolásból : a náit. A kazánműhely dolgozói-411 224-est tizenkétszer, a nak, művezetóinek, vezetöinek, 322 016-ost hétszer, a 411 306-ost a MEO ellenőreinek és a von• hatszor kellett befűteni, a tatási átvevőknek egyaránt LJw.. 424 056-os csupán vonali pró- telességük szem elótt tartani 4 bán háromszor volt. szénta!ka.-ékosságot, hiszen egy 

- Mi ennek a legnyomó- 424-es sorozatú mozdony egy-sabb oka? - kérdezzük. szeri befűtése 18 mázsa szenet 
-~-,,.,..-~.,....,,.,..=~���~-�-~-��~---~-- jelent, nem is beszélve az is

Vasutas tanácstagok 
mételt vonali próbákon elfo
gyasztott szénmennyi.ségről, A 
MEO-ra vár különösen fontos 
szerep abban, hogy el lehessen 
kerülni a felesleges felültüzelé
seket, az ismételt hiánylat
megállapításokat: meg kell va. 
!ásítani a folyM1U1.tos ellenőr• 
zést, a .-észátvételt a javítás 
egész folyamata alatt. A 7. 
szakosztály feladata, hogy 
szerezzen ismét érvényt a ki
próbált és jól bevált 3001-es 
rendellkezésnek. 

Budapesti ls,:azJ?alósáJ?: Hal-
du Jakab vez. táv., Bp. Keleti 
áll., Hajnali János előmks .• 
Bp. Ferencváros pft.,  Haklik Ká
roly főint., Komárom rth., Hats
kó Imre szakm.. Ctnkota vont.. 
Hegedüs István pör., Szolnok 
pft., Holkó Pál mks., Köbánya
felsO viii . ,  Holló Pál szakm., Bp. 
Nyugati müszak, Horváth II. 
István ell.. Pusztaszabolcs áll. ,  
H,...-J váth Sándcr masz. ell.. }(Ö
bánya-felsö áll„ Hömöstrel Fe
renc áll. főn. h., Komárom .:ill., 
Izsáki Benő !öszakm., Bp. Te
rézváros prt., Jeges József mks., 
Bp. Terézváros pft., Juhász Gyu
la nt., Rákos áll . .  Katona Vince 
röell . .  Bp. Ferencvá1·os áll., Káldi 
József elömks„ Győr pft., Kele
men László mks., Keleti TBKE., 
KenyO Pál vez. mks.. Szolno!< 
pft..  Kékes! Sándor ell., Abo'1y 
áll.,  Klllhof Zoltánné mks., He
gyeshalom áll • Kiss II. István 
áll. kez., Rákosrendező áll . .  Kiss 
II. István vez. elömks .. Bp. Nyu
gati müszak. Kiss Zsigmond 
mks.. Bp. Ferencváros áll., Ko
cs:s �Lhály munkamester. Abony 
áll.. Kolbck Sándcr vez. váltó· 
kez.. Dad áll., Kollár Ferenc 
kalauz, Bp. Ferencváros áll., 
Koncz György ell., Bp. Nyugati 
ltlüszak, Koplányl János mái· 
házó, Nógrádkövesd áll., Kovács 
János pmlss., Györ pft., Kovácsi 
Ferenc áll. fön., Pécsi áll., Kör
möczi János málhá.zó, S:uizha
lombatla áll.. Královlts Imre kö
müves, Br. Ferencváros ptt . .  
Kun Károly smks, Ráckeve 
vont., Kuzsor Sándorné takarfló• 
nö. Dabas áll.. Lokatos Ferenc 
szakmester, Komárom rth . .  La
katos Sándor áll. főn., Piliscsa
ba áll., Láng Béla Int.. Kápol• 
násnyék áll., Lénárt János föell., 
Bp. Ferencváros áll . .  Llpt�k Fe
renc vez. mks., Maglód áll., 
Longa Józser rökalauz, Szent-

endre áll., Lőcsei János telügy., 
Bp. Ferencváros fth.,  Lóránt Pál 
!öell., Pusztaszabolcs áll., Lu• 
káts Pálné üz. dolg.. Székes
fehérvár áll.,  Major Sándor mun
kamester, Tokod áll., Marosvöl
gyl Károly mks., Bp. Nyugat! 
müszak., Matyók István ell., Cin
kota vont„ Máté István fólnt.. 
Székesfehérvár áll., Meggyes 
Sándor áll. tön., Táo!óeyörs,:ye. 
!illomás. 

/Folyt. köv.) 

ELSÓSEGÉLYNYÚJTÁS 

E„öteltesen folyik a harc a balesetek ellen a vasllt ter(1fete-n ,._ Ebben khraqasló szerep Jut a baleset meqelözésnek. a munkav.,_ 
delemnck, az elsé�egélynyújtók kiképzésének. Képünkör, &..uda1=est• 
Anqyalfölcl állomáson el56s�:�flbt. részesítenek eqv .-akt6r1 

(j(ovács Géza felv.) 



SZOCIALISTA VASOTtRT 

Alberti Gyula már 1 961-et ír 
Azt tartja a kőzmondá:s, 

hogy a rossz hír szárnyon 
jár, a jó alig kullog. Igaz is, 
meg nem is. Január 20-án 
már tíz órakor arról beszéltek 

a Landler Jenő Járműjavító
ban, hogy Atberti Gyula most 
feiezte be a második ötéves 
tervét. 

Olyan ember is volt, aki a 
percet is tudta, hogy tíz óra 

ennyi és ennyi perckor lépett 
lit 1961-be. Pedig tíz órakor 
még az egész sajtolóüzem iz
gult: mikor lesz meg Alberti 
terve. 

Ezek szerint a jó hír olyan 
gyors szárnyon repült, hogy 
még Alberti e:vtársat is ma
ga mögött hagyta néhány órá
val, mert „csak" délután két 
órakor történt meg a nagy 
esemény. 

Amikor az utolsó darab 
abroncs esztergálásával is 
végzett, az üzemrészek kül
döttei, úttörők, Ifjúmunkások 
csokorral a kezükben köszön
tötték a gyöztest. 

Mit érez, mit gondol ilyen
kor az ünnepelt, mit a kö
i;zöntö? Alberti Gyula ta'.án 
azt gondolta, milyen nagy 
tiszteletet, szeretetet és banít
ságot szerzett magának, az 
uzemnek, a.: egész vasútnak .• 
Az ünneplők pedig: ,.Szeren
csés ember, jó csillag aJatt 
született, jól tud dolgozni . • •  
Bárcsak én lennék a helyé
ben!" A kis ünnepség után 
biztosan beszéltek még Al
berti Gyuláról, elmondtak ró
la egy-egy anekdótát és haza
mentek . . .  

Hogy még jobban megis
merjék, megírok az életéből 
néhány epizódot. 

Alberti Gyulának negy,,im-

hat éve alatt sok me!(rázkód
tatas jut.ott osztályrészül. Ta
lán a gyerekkor „könnyebb" 
volt, mint a serdülőkor évei. 
Ugyanis az Alberti-családban 
ekkor kezdódtek a bajok. 

- Apám tiZenkilencben ve
zető ember volt. En akkor 
még olyan gyerek voltam, aki 
csak az apró örömökre vadá
szik. A forradalom bukása 
utá,n apám eltűnt. E:s egyszer 
csak hazakeriilt, nyomorékon, 
betegen, a ballába hiányzott. 
Sírva kérdezgettem, de c�ak 
ezt felelte: 

- Majd ha na17110bb leszel, 
mindent megtudsz. Most jobb 
ha nem tudod. 

Csak édesapja halálos-
ágyánál tudta meg, hogy 
Horthy pribékjei törték össze 
a lábát, nem kezelték és le 
ke:dett vágni. 

Hogy indult az életúton 
Alberti Gyula? Beteg anyját 
és magát kellett eltartania. A 
harmincas években sokszor 
megesett, hogy nem volt ·ke
nyér az asztalon. Hanninc
éves korában, 1937-ben sike
rült bejutnia a mostani Land
ler Járműjavítóba. Azóta dol
gozik itt, ezen a nagy karusz
szelgépen egyfo'.ytában. 
- A felszabadulás után három 

és. fél hónapig minden nap 
gyalog jártam be Fótról dol

gozni. Hú.sz kilométer, éhesen, 
nem kis dolog - mondja. -
De azt akartuk, hogy helyre
álljon a vasút. 

Negyvenöltól szívve'-lélek
k.el do�gozik az üzemben, s 
nem ördöngösség, hogy ma 
háromszoros sztahanovista, a 
Munka Jl:rdemrend aranyfo
kozatával kitüntetett eszter
gályos. Mindezt úgy érte el, 
hogy szívósan kitartott elha-

tározása mellett: meghálálni 
azt, hogy nyugodt élete van, 
nem kell rettegnie a holnap
tóL 

Első ötéves tervét 1952 
március 2-án fejezte be. Eb
ben az idóben már itt dolgo
-.mt a gyárban, mint vasesz
tergályos, Gyula fia is. Egyik 

napon azt mondta az apjá
naJc „Apám, repülőtiszti is
kolába megyek!" Az apának 
hirtelen jött a hír, de azért 
azt mondta a fiának, hogy 
csak tanuljon, majd meglesz 
d család az ó keresete nélkül 
is. Majd csak keres Sándor 
is, és könnyebb lesz nevelni 
a három kicsit; Erzsit, Évát 
és Lacit. 

Ekkor fogadta meg A:bertl 
Gyula, hogy amikor a fia re
pülőtiszt lesz, befejezi a má
sodik ötéves tervét. Erröl 
nem beszélt az üzemben, reak 
egyszer me!ítette meg otthon 
Erzsi lányának. 

Ifjú Alberti Gyulát még 
nem avatták tisztté, de az 
apja már teljesítette a válla
lását. Nem messze esett az 
alma a fájától. A íia is dere
kasan megállja a helyét. 
Sándor, a másik fiú szintén 
katona, határör. Nemrég vé. 
gezte el a tisztes iskolát. ő 
is fegyverrel a kezében védi 
a hazát. Alberti Erzsi meg
kapta a Duna Cipögyárban a 

sztahanovista oklevelet. Igaz. 
hogy fél év alatt nem ért el 
350 ezer forintos megtakarí
tást, mint az apja. 

A fóti kis ház elktildte fiait 
a haza minden részébe, s azok 
még nem hoztak rá szégyent. 
Talán ki se bírná, ha az 
Alberti-család valamelyik tag
járól rossz hírt ha"lana. 

Mészáros Ferenc 
-------------------------
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Déli pályaudvar . . . Az Indu
ló személyvonat kellemesen elő
fűtött, az utasok egymás után 
akasztják kabátjukat a fogas
ra. Két vasutas közömbösen né
zi a felaggatott kabátakat, majd 
szánakozó pillantást vetve az 

utasokra, fázósan összébbhúz
zák magukon a jó meleg bun
dát. Szemmel látható, nem bíz
nak a fűtés tartósságában. Egy 
idósebb nénike néhány percig 
elgondolkozva nézegeti öket, 
aztán feláll, s felveszi az 
imént levetett kabátját. Nem 
szól semmit, de szeme, ahogy 
körültekint a szakaszban és 
megállapodik a vasutasokon, 
bocsánatkéröen mondja: ők a 
szakemberek, ók jobban tud
ják . . .  

Fehérvárnál derült ki végle
gesen - rosszul 

* 
Szalad a vonat, sűrűn szálló 

hópelyhek paskolják az ablakot. 
Egy pirospozsgás, köpcös vas
utas elgondolkozva nézegeti a 

hópelyhek táncát. Egyszerre el
mosolyodik és hirtelen odave
ti szemközt illó társának: 

- A V-i vendégszobában 

megint nem lesz lepedő . •  ; 
- ??? 
- Tavaly, amikor nagyon 

esett a hó és nem gyözték tisz
títani a váltókat - fűzi tovább 
a szót, hogy kielégítse a kérdé 
tekintetet - az egyik váltóór
nek különös ötlete támadt . . .  
Elég az hozzá, hogy kilhozták 
a lepedőket, pokrócokat a ven
dégszobából és amikor nem volt 
vonat, letakarták velük a vál
tót. 

Ujra kinéz az ablakon, s az 
utasok jóízú kacagása közben 
még hozzáteszi: megint esik, 
lehet, hogy nem kapunk lepe
döt? 

- Több mint 23 millió fo
rintot fordít a MAV szociális 
létesítményekre ebben az esz
tendőben. Ezenkívül 9 millió 
forintot - a vasutasok fél
százalékos alapjából - költ 
egészségvédelmi építkezések
re. 

TÁRSADALMI TULAJ�ON 
ELLOPÁSA büntette miatt a 
vasú.ti rendőrség eljárást indí
tott Takács Jenő MAV alkal
mazott, csehi lakos ellen, 
mert a pakodi állami gazda
ság részére érkezett árpából 
3 zsákkal ellopott. 

- A kínai vasutasnap al
kalmából M:skolc-Gömöri ál
lomás dolgozói táviratban 
üdvözölték a kínai vasutaso
kat. 

- B:tKEESTET RENDEZ
TEK Székesfehérvár áilomá
son. A beszámolót a megyei 
békebizottság titkára tartotta. 
A nagyszámban megjelent 
hallgatóság öt küldöttet vá
lasztott a megyei béketalálko
zóra, köztük Máté István bé
kebizottsági titkárt. 

- Megdézsmálták a vajtai 
vasútállomáson feladott búzát 
és meghamisították a mérleg• 
könyvet Horváth József és 
Kajdi Dániel váltókezelók, 
Berki István raktári munkás 
vajtai lakosok. Az eljárás 
megindult ellenük. 

1955 februAr '-

- A téli gépjavítási mun,, 
kálatokban Heves megyében 

a legjobb eredményt a detki 
gépállomás érte el. J 6 ered
ményük eléréséhez nagy se
gítséget nyújtott a MA V Bu. 
dapesti Épületelemgyártó Fő
nökség. Novák János eszter• 
gályos, Senk János hegesztő, 
Szabad Sándor, Kosjár Pál 
és Molnár Olivér lakatosok 
januárban két hetet töltöttek 
a gépá!llomáson, ahol példás 
munkát végeztek. 

- TIZENKE:T LAKÁS Jr.4!• 
szült el Záhonyban, a vasuta� 
dolgozók részére. A műszaki 
átadás már megtörtént. 

- Képtá.vírónak a vasúton 
való alkalmazásával kapcso• 
latban most folynak kísérle
tek a moszkva--rjazani vo
nalon. Az új berendezés lehe
tövé teszi, hogy vasúti keze• 
lési okmányokat, például ter• 
helési ki;nutatást eredett 
nagyságban továbbítsanak. 

- Tettenérte a vasúti rend• 
őrség Kerekes Károly székes. 
fehérvári lakost, amikor a 
székesfehérvári pályaudva• 
ron egy vagont megdézsmál� 

LAKÁSCSERE 
E,rerben lévO kétszobás. konv• 

hás. olncés. kertes családi há• 
zamat Budaoes�en hasonló be• 
költözhetőért elcserélném. va,rv 
hasonlót vennék. Arme2lelölest 
kérek. Cím: Pászti Józser MAV 
intéző. E,rer. Válvl István út ll. 
szám. ÚJ VZEMI KONYHA Elcserélném Vác. MAV te!eo, nyílt a szolnoki fűtőházban a 32. szám alatt lévő e2vszoba 

csomópont dolgozói részére. A konyha. me!lékhelvlsé2böl álló 
szolnoki vasutasok öntevé- �;�:e�er

1J\1.;i��u 
!é\;ká!��at

ln���t 
kenységét - elsősorban He- akár ma2ánlakásért. lehetölel? 
gyi elvtárs, fútóházfőnök és kétszobásra. Cím: Társi Józser, 
Mohácsi Béla VB-elnök mun- �.;'s';<":ci"e�;Jelei�no�!l��

ud
��er��i káját - dicséri a szép új lé- 41-46. vaJ?Y 130-618. 

tesítmény. Sztálin űb 88. szám alatt! két• 
ATALAK!T JAK ts �;��ti8né�
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OZEMBEHELYEZIK Harkány- teJ? heJ?Yenl szoh?álati . va2v ma• 
f ··rdo"n a vasutas reumakór- 1 2ánlakással. C!m: Klucskó Bélá· u né. Sztálin ut 88. TeleCmu 
házat. 150-099/42 mellék. 

Víztorony - víz nélku/ Sebészeti, vízgyógyászati. bel
gyógyászati vizsgálat u'án ke
rültem a tüdöosztályi a. ahcn
nan röntgenfelvételre küld
tek. Hosszú várnkozas után 
kiderült, hogy a gép �lro,n
lc.tt, és csak P.gy-két nap múl
va íog működni. Fgy hé'. ala't  
elkészült a felv4•.e\. A ide
tért két nap múlva jehm:kez . 
tem. Reggel háromnegyed 
nyolckor, másodiknak. adtam 
be a lapomat és vártam. Ti
zenegykor már türelmemet 
vesztve szóltam a növérnek. 
Tíz perc után ki is adta a la
pomat azzal a „kedves" meg
jegyzéssel, hogy „menjen aho
va akar". Jl:n a panaszirodára 
,,akartam" menni. Az igaz-

gató főorvos elvtárs intézke
désére végre megkaptam a 

Közös akarattal Egy vasutas kultúrház a fejlődés utján 
Múlt év öszén egy 100 köb

méteres korszerű víztornyot 
építettek Zircen. Igen iszép 
építmény, csupán a víz hi
ányzik belöle. Az állomáson 
naponta 20-25 mozdony vesz 
vizet. Korábban volt itt egy 
talpfákra emelt tartály és 

Az üzemek, vállalatok pon· 
tos, jól kidolgozott tervekkel 
kezdték az új évet, de sajnos, 
alig hallunk. vagy olvasunk 
arról. hogy ugyanilyen gondo· 
san felkészülnének a munká· 
ra a vasutas kultúrotthonok 

is. Ezért örömmel kell üdvö• 
zölni Mátészalka állomás kez
deményezését. ahol a kultúrát 
kedveló dolgo7 "· a szakszerve• 
zet kezdeményezésére meg• 
beszélésre ültek össze. Meg• 
állapították, hogy a múlt év
ben voltak ugyan eredmén�ek 

a kultúrmunkában - 15 színi
elóadás, 4 ismeretterjesztö 
elöadás, könyvkiállítás és ze-

neest zajlott le a vasutasok 

Petőfi kultú.rházának falai kö· 
zött - de az eredmény ko· 
rántsem kielégítö. Elsősorban 
azért nem tudtak jobb munkát 
végezni, mert a kultúrháznak 
nem volt megfeleló, aktív ve· 
zetősége. 

Az értekezlet határozata ér• 
telmében január 9-én kultú.r
vezetőséget választottak a má · 
tészalkai dolgozók. A kultúr• 
ház igazgatója Sikli László. a 
fűtőház dolgozója lett, ezen
kívül 11 vezetöségi és 3 ellen· 
örző bizottsági tag munká1ko· 
dik a kultúrékt fellenditésén. 
Sikli elvtárs már a választási 

ülésen kedvezö kilátásról sz!
molt be. Bejelentette. hogy a 
közeljövóben mintel'V 20 OOO 
forintos beruházással keskeny
f ilm-vetítőgépet helyeznek 
üzembe. Az eddigi vonali 
könyvtárat kibővítik, s még 
január folyamán mintegy 2000 
kötetes olvasótermet nyitnak 
meg, ahol a dolgozók nemcsak 

szépirodalmi, hanem tovább· 
képzésükhöz nélkülözhetetlen 
szakkönyveket is találnalk. El· 
határozta a kultúrház új ve· 
zetösége, hogy megerősíti a 
kultú.rgárdát és a zenekart. 

KRICSFALUSSY GYÖRGY, 
Mátészalka 

egy szivattyú, amely ideigle
nes megoldás volt ugyan, de 
ellátta a vízszükségletet. Ezt 
lebontották, s már négy hó
napja pulzóméterrel vesznek 
vi?.et a gépek, ami naponta 
körülbelü' 25-30 mázsa szén
be kerül, s mindez azért. mert 
az új vízházhoz szükséges 
villamosmotor valahol •. el
akadt". Érdemes utánanézni. 
hogy kit terhel a felelössé2 a 
heti k;ét vagon szén eloocsé
kol ásáért. 

leletet. Ujabb vizsgálatra 

A BEV V. 21008-as számú 
villamosmozdonyon teljesí
tünk szolgálatot. Barátságos 
mozdony ez. Vigyázunk Is rá. 
mint a szemünk fényére. Tisz
tán tartjuk, a kisebb hibákat 
magunk javítjuk. Örömmel 
látjuk el rajta a szolgálatot. 
de csak nulla fok fölött, 
Ugyanis a mozdony karosszé
riájának térfogata körülbelill 
40 köbméter. A fűtőtestek 
nem képesek minusz öt fok
nál még langyosra sem fel
melegíteni a levegőt. Mind a 

hárman, akik itt teljesítünk 
szolgálatot, megfáztunk. Mi 
lesz, ha nagyobb hidegek jön
nek? Többször kértük Labanc küldtek, újra jelentkeztem 

két nap múlva a tüdóosztá- elvtársat, szolgálati fónökün
!yon. Ismét a „kedves" meg- ket, hogy változtasson ezen az 
jegyzés „menjen ahova embertelen állapoton, a segit
akar" .- kíséretében kaptam ségünket is felajánlottuk, de 
meg a leletet. Megjegyezni ki- minden hiába. Igéreten és 
vánom, hogy én nem „akar- vigasztaló szón kívül mást 
tam" beteg lenni. nem ,,akar-

KERESZTREJTVÉNY 1 .  
BORKA SANDOR 

Veszprém-külső fűtöház 

,,Menjen ahova akar" 

Egy pontos diagnózis meg- tam" kórházba menni. de ha nem kaptunk. _Tudjuk, h�gy 

állapítá,ához néha több vu.s- már így történt. én meg aka- v�nnak ne��zsege1: telep_u�-
.. 6,.. • , 1 · ho becsület- kon, de kozos erovel, kozos 

Vízszintes: t. A vasutasok ron• 1 1 .  Kocsis „szerszám". 12. Hang- állat. 57. Lá•d : v[zsz. 63. 65. L<S
tos tél! teendöje, 13. Kikelet ré· jegysor. (ék. Cöl.) 13. A kocsi· versenyéről híres. 67. Szolgálat• 
sze. 14. FérCl név. 15. Folyó & Corduló Idő csökkentésének egyik átadás. 69. Babusgat. 70. Pogy
Szovjetunióban. 16. lzeslt. 17. módja. 19. Járda. 20. Garat eleje. gyásztartótl (4. kockába két be· 
Fut. 18. A vasúti kocsik zökkenő- 24. Vissza: NB l-es labdarúgó. tü). 71 .  Olasz él Jenz�s. 73. Vir ·e:. 
mentes Járását biztosítja. 21. Sze- 25. Azonos magánhangzok. '27. 75. Gábor Andor névjegye. 77, 
rencsejáték. 22. Szállítmány, 23. Valóban az? 28. Határállomás. Vissza: kör része. 80. Vissza: sú
Német névelő. 26. Kettőzve ma· 34. E. e. N. 35. Kötőszó. 36. Ének· gó teszi . 81. Hangjegy. 82. A sör 
gyar város. 27. Régi ílrmérték. Jő hang, 38. Fétis vége. 39. Az teteje, 83. Lakat. 86. Rag, 89. 
29. Helyhatározó szó. 30. NTZ. 31. az út, amelyen a vonatnál a rék• Olt vége. 
Két német tojás. 32. Kerek szám. hatás bekövetkezik 42. A slva- Beküldend6: Vízszintes 1 .. 90., 33. Vtssza: kopasz 34. Napszak. tagban különösen Jetentkez!k. 

, 
függőleges 3., 10 és 13. A he-35. A kés része. 37, Kiváló, köz- 48. A Cordulószolgálat. 49 . . .  le· lyes megfejtők között könyveket ismert Idegen szóval. 39. Vasa. mez. 53. A szerencse Istennője. sorsolunk ki. Beküldési halár-40. Gabonát tartanak benne. 41.  (4. kockába két betű). 56. Házi- idő: február 15. 

gálat szukséees. Ez -- heto. rok gyo�� ru, gy akarattal le tudnánk küzdeni. Annál érthetetlenebb az '17. el- te! helvtál!Jak a munkámban. 
bánás, amelyben a MAV Kór- 1 ALTAL IMRE 

I 
KERTÉSZ II. ISTVAN 

ház tüdóosztályán részesüJ ,em cinkotai üzemfőnökség Szentendre, vontatás 
Nemcsak 1. 43. Dala. 4.4. V1$s?.a: 
kabát része. 45. Rag, nek párJ 4. 
46. Tíltó szó. 47. Német pár. 50 
Vissza: személyes névmás. 51. 
Országos Munkabér Bizottság. 
52. Vissza: Teherruvarozási 
Vállalat. 54. Vissza: dunántull Co

tvó. 55. TIPP•SzelvPnv:. 58. Nem 
marad odaát. 59. ll:nekes madár. 
61 .  Részvénytársaság, 62, Kikö-
tőváros az Adriai-tenger parr-

,,Az ígéret szép szó" című 
I 

Többek közt ezt írják : ,,Mi lán. 63. Nem télrt össze. 64 Mlllri
cikkünkben január 17-én vá- Hatvan állomás új segédtisztjei k�:r\:1iz��t

-•�J1 �J�� 1á�ká�r; 
laszt kértünk ar'.:a - Barabá� fogadjuk, hogy a kötelezö kü- növény 67 Képzó ve párja 6/l elvtárstól, az Épuletfenntartás1 lönbözeti iskolát határidó elótt Idegen · zene! krre'Jezés. 10: Á 
Főnökség vezetójétól, - hogy 1 , .. 

k 1 . b b' 
szovjet vágány(ektetésl eljárás 

miért késik Béri Béla elvtárs e V:e?ezzu , ezze 1s _ e 1zo- egyik k!dolgozóJa. 72. Kietlen. 
lakásának rendbehozatala. A nyitiuk, hogy az elolegezett ;!;.�i!;:ts ���7i�!��\i.5· .. 

����fi;'. 
választ Barabás elvtárs tettek- bizalmat megérdemeljük." 

1 
zat a teherkocsik és rakszerek 

kel adta meg. Intézkedett, * �e��g�;
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n
�';.' hogy a szükséges munkálato- vldítése. 78 Nem Pn P-ed 7P f< ;;. kat azonnal elvégezzék. Nagy László elvtárs, a bu- tószótl 80. Megállóhely a Buda-

* dapesti területi bizottság mun- �i�t,;._ha�;;i; J�����- :t fza�t: 

,,Gyorsvonat vagy vicinális" 
címmel október 9-i számunk
ban a csepeli gyorsvasútról ír
tunk . A cikkben elmondott hi
bákat a budapesti igazgatóság 
megYizsgálta és nagyrészüket 
orvosolta. Két kopott kitéröt 
és egy különleges kiképzésű 
keresztezést kicseréltek. A ké
sőbbi hibák megelózésére az 
igazgatóság elrendelte az egész 
kiágazási komplexum átterve
zését. A laktanya december
ben elkészült és átadták ren- .,A bürokrácia útvesztöje„ 

deltctésének. A csepeli kocsi- címmel Szűcs Ferenc elvtárs 
lapunk november 1-1 számá

színben lévő boylert és fűtó- ban az átminősítések körüli 
berendezést a kocsiszín saját huza-vonát tette szóvá. Szűcs 
hitele terhére megjavíttatta. A 

I 
elvtárs és négy dolgozótársa 

dolgozók a szükségE's egvenru- értesítette szerkesztőségünket, 
hákat megkapták. hogy panaszukat orvosolták. 

katársa kifogásolta, hogy a hang. 88, ülés ellentéte. 90. T�r
szobi és balassagyarmati vona- :tö�r minden vasutas dolgozó 

Ion a szolgálati helyek és váró- FUqq61eqes: 1 . Az ldllt. 2. Be
termek fútése hiányos. A bu- ;g::ios
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dapesti igazgatóság III. osztá- :;)fJr::;;
é
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lya gondoskodott a szükséges 7. ll:. K. 0. 8. Vissza: kerti mun
tüzelőröl. kát végez 9. Kimondott beta. 10 A szén Cütöértékének vizsgálata 
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A vonatkésések csökkentése 
becsületbeli ügyüok 

A l'ELSZABADULÁSI VERSENY SIKERÉÉRT 

Az idei tél eddig eléggé 
megkímélt bennünket. 

Mégis azt kell tapasztalni, 
hogy a személyszállító vona
tok közlekedése viszonylag 
rosszabb, mint a tavalyi szigo
rú télen. Pályaudvarainkon, 
illomásainkon a hangszórók 
felváltva mondják be az in
duló vonatokat és az érkező 
•onatok „előrelátható" késé
sét. A tárgyilagosság kedvéért 
hozzá kell tenni, hogy ezek az 
„előrelátható" késések minden 
esetben tnbbet tesznek ki, mint 
Jmennyit első- vagy másodíz· 
ben közölt a hangszóró. 

A vasutas dolgozók állan
,:ióan tanúi lehetnek az utazó 
közönség elégedetlenségének, 
sót jogos felháborodásának, s 
bizony nagyon kérdéses, hogy 
ha a vasutasnap történetesen 
a mostani időszakra esne, érez
hetnék-e a vasutasok az egész 
ország, a dolgozók tömegeinek 
feléjük forduló szeretetét, 
megbecsülését? Aligha. hiszen 
• szeretetet, a megbec · 1i·1t ki 
lcell érdemelni. Szarnítha
tunk-e annak a dolgozónak a 
Jzeretetére, elismerésére, aki 
alig várja, hogy napi munkája 
után hazatérve ma�ához ölel• 
tiesse gyermekeit, és ehelyett 
kénytelen a nem egyszer fű
tetlen, ,.hangulatvilágítású" ko
csiban üldögélni, valahol a 
nyilt vonalon, vagy egy kis ál
lomás előtt. Vagy meg tud
nánk-e hallgatni, vasutas elv
társak, szégyenkezés, lelkiisme
retfurdalás nélkül annak a 
dolgozónak a véleményét, akl 
6szlnte lelkesedéssel, nagy 
akarással tette meg vállalását 
bazánk felszabadulásának 10. 
évfordulójára s azt kell látnia, 
hogy a sorozatos vonatkésések, 
a termelőmunkából kiesett 
percek, órák miatt éppen csak 
hoct teljesíteni tudja tervét. 
Ezer és ezer dolgozóról van 
IZÓ, sok-sokezer munkaóráról, 
amelyeknek kiesése most, a 
felszabadulási versenyben úgy 
kellene, hogy fájjon minden 
becsületesen érző és gondolko
dó vasutasnak, mint a vérző, 
lüktető seb. Annyival is in
tább, mert tulajdonképpen ön
magunktól lopjuk el ezeket a 
perceket, órákat, lehet, hogy 
éppen a mi egyenruhánkhoz 
szükséges szövetet nem tudja 
legyártani a posztógyár, mert 
tíz vidéki dolgozója elkésett. 
Nézzünk magunkba, beszél
jünk őszintén: átgondoltuk-e 
már elejétől végig, hogy nép
oazdaságunknak, termelóüze
meink, mezőgazdaságunk mun
kájának minden vonatkozásá
ban döntő a menetrendszerinti 
közlekedés, hogy vonataink 
minden perc késése ezreket, 
százezreket von el a népgazda-
1ágtól, amit végeredményben 
ml magunk sínvlünk meg, a 
saját zsebünkből dobjuk ki 
ezeket az összegeket. 

N incs az a statisztika, 
amely ki tudná mutatni, 

milyen hatalmas károkat okoz 
a munkásvonatok rendszeres, 
napi 4000-8000 percet kitevő 
késése, de azt pontosan nyo· 
mon tudja követni a kimuta
tás, hogyan romlott és romlik 
hónapról hónapra a menet
rendszerinti közlekedés. 1954. 
júliusában a munkásvonatok 
havi átlagos késése hat száza
lék volt, ez decemberre már 
22,8 százalékra szökött fel és 
l955. január utolsó napiaihan 
tnel(közelítette a 36 snlzalékot 
lzáz munkásvonat közül 36 

késik - és ebből a statiszti
kából nem olvasható ki, hogy 
mennyit, perceket, vagy eset
leg órákat. Még sötétebb hely
zetet mutat a többi személy
szállító vonat késési százalé
ka: a távolsági vonatoknak ál
talában 5o-60 százaléka, a 
gyorsvonatoknak 70-80 száza
léka közlekedik késve. Külön 
kell foglalkozni a nemzetközi 
gyorsvonatokkal, amelyeknek 
rendszeres, nagyarányú késése 
miatt az idegen vasutak ismé
telten panasszal fordultak a 
nemzetközi vasútegyletekhez 
ls. Tény, hogy a nemzetközi 
gyorsvonatokat rendszeresen 
késéssel vesszük át, de tény 
az is, hogy az átvett késés há
lózatunkon további 70-150 
perccel növekedik. 

,,Márpedig úgy illik, hogy elsők legyünk" 
Jó lett volna megjegyezni, 

hányszor hallottuk a debreceni 
vasutasoktól, hogy: .,Márpedig 
úgy illik, ho(}11 a felszabadulási 
versenyben mi legyünk az 
elsők, hiszen a ml területünket 
szabadították fel elsőnek a hős 
szovjet csapatok". Fogadalom 
csendül ki ezekből a szavak
ból, amelyek mögött máris ott 
állnak a tettek - a teljesít
mények. Az ember szinte meg• 
feledkezik a felvételi épület 
siralmas sebeiről, amíg a per
ron versenytábláin nézegeti a 
kiemelkedő dolgozók fényké
peit. S különösen jóleső lát
vány az erős,·onású férfíarcok 
között egy-egy kedves mosolyú 
női arccal találkozni, Papp 
Istvánné, Pataki Elekné, Csu
kás Tiborné arcképével. 

Már éppen azzal akartuk 
folytatni, hogy ezért a jó, vál
tozatos, újat kereső verseny
népszerűsítésért dicséret illeti 
az állomás üzemi bizottságát, 
amikor véletlenül néhány la
pot fordult jegyzetfüzetünk, s 
ott ezt olvastuk: .,A fűtőház
ban nem elégszenek meg a 
versenynyilvánosság régi esz
közeivel". Tehát vegyük egy 
kalap alá a fűtőház dicséretét 
is, sőt elfér ebben a kétszeres 
élüzem Rakodási Főnökség 
dicsérete is. De ezután a kis 
előreszaladás után menjünk 
csak végig sorjában az egyes 
szolgálati helyeken, jegyezzük 
fel a verseny legérdekesebb, 
legjellemzőbb mozzanatajt. 

donyvezető vagy fűtő mondja I szakmai vezetés, a pártblzotta 
el tapasztalatait és utána fel- ság és az üzemi bizottság kö
csendül a jutalom-lemez. Igy zött, ugyanis az eddigi ver
számoltak be egy-egy sikeres senyszakaszok során és még a 
útjukról Balogh István kétsze- felszabadulási verseny kezdeti 
res sztahanovista mozdony- idején is több vonatkozásban 
vezető és fútője, Pástyán külön utakon jártak. 
László, akik már nyolc nehéz
súlyú vonatot továbbítottak, 
Gergely László mozdonyvezető, 
Kosztonyák Mihály és Saláta 
László fűtők arról, hogy a ver
seny során eddig 5118 tonna 
tervenfelüli súlyt vittek. Sok
szor mikrofon elé állnak a 
fiókműhely dolgozói is. 

A késések okát - amely 
szinti! annyiféle lehet, ahány 
munkaterület van a vasúton 
- ezúttal nem kívánjuk rész
letezni. hiszen az őszi és téli 

Alcilcet az utolsó helyről az elsőre emelt a verseny 

Most újabb eszközön törik a 
fejüket a fütőháziak, még
hozzá, mint mondják, .,merész 
ötleten": az élenjáró dolgozók 
arcképét életnagyságban meg
raJzol tatják a fiókműhely 
.,festőművészével", Vedres elv
társsal, akinek az eddigi jó 
népszerűsítő munkában is 

Hasonló módon megerősö
dött az együttmúködés a fűtő
ház, a forgalom, a kereske
delmi szolgálat és a pályafenn
tartás között, hosszabb ideig 
tartó tetszhalál után új életre 
támadt a szolgálati ágak kö
zötti komplex-brigád. Most 
már csak arra kell ügyelni, 
hogy életben is maradjon, sőt 
egyre életképesebb legyen ez 
az együttműködés, s éppen 
ezért javasoljuk, hogy a bri
gád idónkint hallgassa meg a 
komplex-brigádon kívül állók 
véleményét, kívánságát is. 
Például a jó munkájáért már 
fentebb is megdicsért Rakodási 
Főnökségét, amely a sokszor 
pontatlan és gondatlan kocsi� 
beállításokra, a gyakorta meg
bízhatatlan előértesítésekre 
panaszkodott. Csak mindenre 
kiterjedő figyelemmel, az 
együttmüködés szorosabbra 
fűzésével érhetik e1 a debre
ceniek közös céljukat, azt • 
célt, amelyet látogatásunk so, 
rán annyit emlegettek: .,0(11/ 
illik, hogy elsők legyen a fel,. 
szabadulási versenyben .•• " 

forgalmi értekezletek, a cso-
1 

A forgalmi szolgálat verse
móponti mei:beszélések stb. nyének jellemzésére elég len
rés7letesen feltárták a hibákat, ne egy csszefoglaló mondat: a 
hiányosságokat. Nem volt 

I 
vállalt versenytényezöket ;a. 

olyan megbeszélés, tanácsko- nuárban a vonatok terhelésé-
7,ás, amelyen ne állapították nek_ klvétel��•el mind tel;esí
volna meg ismételten, hogy tettek. Tehat a legfontosabb 
egész közlekedési rendünknek j teen�ő, hogy ennél .a tényező
gerince a azemél11szdl!ltó- és n�l 1s - amely Jelenleg 98 
elsösorban a munkasvonatok százalék„t mutat - száz "fülé 
menetrendszerlnti közlekedése. lendüljön a mutatószám. ügy 
Leszögezték azt is. hogy a ké- ak:irják ezt elérni, hogv a 
sések 20-30 százaléka kimu- mellékvonali kieséseket a fó
tathat6an forgalmi mulautá· vonalakon több nehézsúlyú 
sokból, helytelen forgalmi ín- vonat indításával pótolják. 
tézkedésekból, tehát olyan Másik fontos vállalásuk: az 
okokból származik, amelyek önköltség csökkentése, s ezen 
nem „objektív" okok, ame- belül a tehervonatok jó kiter
lyeket meg lehet és meg helése, minőségi összeállítása, 
kell szüntetni. A hibák fels7.á- a tartalékok csökkentése. Egy 
molásának, a késések csökken- tartalékot már sikerült is le
tésének alapvető feltétele: a mondani s a verseny első hetei
munka/e(}11elem megszilárdítá- ben 50 százalékkal csökken
sa. az ellenőrzés alaposabbá tették a gépácsorgásokat. 
tétele, a mulasztást elkövetők 
felelósségrevondsa és a szolgá
lati ágak közötti ewüttműkö
dés szorosabbá tétele. 

Tanúi voltunk, számtalan 

Az eredmények más vona
lon, így a menetrendszerinti 
indításnál is a verseny lendü
letéről beszélnek. A verseny 
indulásánál a B-tur volt a leg
gyengébb. Annyira, hogy ami
kor Tóth Tibor elvtárs, a C-tur 
vezetője az élüzem cim elnye
réséért indított versenyt, a 
B-tur kihívására nem is gon
dolt. Lehet, hogy éppen ez a 
.,mellőzés" tüzelte fel a B-turt, 
attól kezdve javult a munka
fegyelem, tervszerűvé vált a 
munka, s ma az első helyen 
állnak a versenyben. Hanyics
ka József elvtárstól, a tur ve
zetőjétől és a beosztott dolgo
zók együttes jó munkájától 

függ, hogy meg is tartsák az oroszlánrésze van. A fűtóház
első helyet. ban egyébként az eddigi jó 

A fűt6háznál a kimagasló eredményeken, a túlsúlyos vo
eredményt elért dolgozóknak natok továbbításán, a szén
nemcsak a nevét és elért szá- megtakarításon kívül az a fő 
zalékát tüntetik fel az újszerű törekvés, hogy minél több 
versenytáblákon, grafikono- mozdonyt vegyenek át szocía
kon, hanem néhány mondat- lista megórzésre. 
ban mód$zertani ismertetést is Összegezve a látottakat, a 
fJÁ:n.1!"; h=á. A „ha.,,gos nép- (els.:abadulási ,·erseny egyik 
szcrűsíUs" is új utakon jár, a 

l 
legfóbb eredménye a debreceni 

mikrofon előtt maga a jó fűtóházban, hogy még szoro
ereclménnyel hazatért moz- sabb egység kovácsolódott a 

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

Éleniáró és elmaradt állomások ianuárban 
Januárban már élénk vetél

kedés folyt a felszabadulá3i 
versenyben az egyes állomá
sok között. A januári eredmé
nyek alapján, az állomási cso
portosítást figyelembevéve, a 
következó helyez.ési sorrend 
alakult ki: 

I. CSOPORT 

1. Budapest-Ferencváros. 
Fajlagos kocsimozdítási tervét 
105, terhelési tervét 109, me
netrendszerinti vonatindltási 
tervét 109, kocsitartózkodási 
tervét 104, a kocsikifutást 105, 
a kocsikihasználást 111, szállí
tási tonnatervét 103 százalék
ra teljesítette. 

2. Swlnok állomás. Fajlagos 
kocsimozdítás 102, terhelés 
105, menetrendszerinti vonat
indítás 108. kocsitartózkodás 
107, kocsiküutás 85, kocslki-

használás 104, szállitási tonna
terv 100 százalék. 

Az utolsó helyre Miskolc 
személypályaudvar került. Kü
lönösen fajlagos kocsimozga
tási, kocsiküutási és szállítási 
tonnatervének teljesítésénél 
maradt le. 

II. CSOPORT 

117 százalékos teljesítésével 
tünik ki. 2. Győr állomás. 

Utolsó helyre került: Nyír
l'gyháza állomás, amely • 
szállítási és terhelési tervnél, 
Köbánya-Felsö állomás, amely 
a fajlagos kocsimozdítási terv
nél és Nagykanizsa állomás, 
amely a menetrendszerinti 

l. Debrecen állomás. Faj- vonatindítási és kocsitartózko
lagos kocsimozgatás 110, ter- dási tervnél maradt el külö
helési terv 98, menetrendsze- nösen. 
rintl indítás 122, kocsitartóz• 
kodás 116, kocsikifutás 115, 
kocsikihasználás 111, szállí
tási terv 95 százalék. 2. Tata.
bánya-Felsö állomás, 3, Hat
van állomás. 

Utolsó helyen végzett Dom
bóvár állomás, ahol a szállitási 
terven kívül minden tényező
nél lemaradtak a terv teljesí
tésében. 

m. CSOPORT 

IV. CSOPORT 

l. Budapest-Józsefváros ál
lomás, 2. Budapest-Nyugat! 
pályaudvar. 

Utolsó Budapest-Keleti pá. 
lyaudvar, ahol a fajlagos kocsi• 
mozgatási és a kocsitartózko
dási terv teljesítésénél mutat
kozik lemaradás. 

esetben, amikor vasutas 
dolgozók a hibák láttán így fa
kadtak ki: .,Szé(}11enlem, hogy 
e(/1/enruha van ra;tam, hogy 
vasut43 va(}11ok." Az „önbírá
latnak" ez a módja alapvetően 
téves. Ez stru cpolitika, ez 
olyan, mint mikor a gyepnek 
csínyt követ el és utána elbú
jik, szeretne láthatatatlanná 
válni. Nem méltó ez felnőtt 
emberekhez, még kevésbé ön
tudatos vasutasokhoz, akik az 
elmúlt tíz évben hatalmas fel
adatok megoldására voltak ké· 
pesek, akik eddig mindig úrrá 
tudtak lenni a nehézségek fe
lett, sokkal nagyobb nehézsé
gek felett, mint amilyenek a 
mostaniak, amikor még az idő
járás Is a mi malmunkra hajtja 
a vizet. s amikor a szénre is 
kevesebb a panasz, mint az 
előző időszakokban. 

Az esztergapadnál 
1. Veszprém kiiJső állomás. 

Különösen kocsimozd!tási ter
vének 133 és menetrendsze-

A rakodási fönökségek kö
zül januárban Komló került 
az első helyre, második Szol
nok, harmadik Debrecen. A 
dombóvári, a székesfehérvári 
és a hatvani rakod6:si főnök• 
ség lemaradt a versenyben. 

Minden erőnkkel azon kell 
lennünk, hogy legyőzzük a me
netrendszerintl közlekedést 
akadályozó körülmény('ket, 
hogy méltók maradjunk a dol
gozók megbecsülésére, szere
tetére, hogy az egyenruhát 
büszkén viselhessük. Most, 
amikor a magyar dolgozók 
milliói készülnek arra, hogy 
minél igazabban, minél szeb
ben köszöntsék szabadságunk 
10. évfordulóját, a VtUUt43ok 
felszabadulási versenyében 
álljon első helyen a menet
rendszerinti közlekedés ;avitá
�a, a késések minél kisebb 
mérvüre való csökkentése. 

A felszabadulás! verse10yben selejtmentes, mln65'ql munkájá. al 
tűnik kf Domfn Lajosn6, a MAY Felépltményl VasanyaqJavfló esz• 

terqályos;o, AtlaQos telJesítménye meQhaladfa a 120 sdzalékot. 
CKováca G6za telv,) 

t'intl vonatindítási tervének 

Hét vonat megtakarított szénnel 
(Tudós!tónktólJ. A Keleti nos és brigádja továbbítja a 

fűtőház február 10�13 között 6602-es számú vonatot. Som
ünnepi múszakkal emlékezik kuti László 424 057-es mozdo
Budapest felszabadulásánaik nyával Szombathelyről az 

1807-cs vonatot hozza a Ke,etizedillv évfordulójára. A von- tibe az „ingyen-szénnel'', Kis• 
tatási dolgozók vállalták, hogy kunhalasra Farkas Pál 
a műszak négy napján any• 328 042-es gépe megy a 912-es• 
nyi szenet takarítanak meg, sel. Péc,sre pect•c: Lenm1el Ar· 
amennyivel a tte(}11edtk napon 

I 
pád 424 242-es mozdonya az 

hét vonatjukat továbbíthat- 1912�cssel. Az aszódi n?2·es 
ják. helv1 vonat Hon•átiJ • forton 

442 013-as mozdonyával indul 
F_'ebruár 13-�n zászlókkal, Hatvanba pedig Gonda Jáno; feh.ratokk:il d1szített hét vo- brigádja továbbit· . 3l2 nat Indul útnak megtakarított vonatot. 

Ja a -es 
szénnel. Miskolcról a 407-es 
vonat<'t Komár Mátyás moz
donyvezető brigádja hozza 
Békéscsabára. Debreceni Já-

A Keleti fútóház dolgo7.ói• 
nak ünnepi \"állalásával való
ban ünnepi teljesrtés párosul. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A VASÚTON FOLYÓ PÁRTOKTATÁS 
NÉHÁNY TAPASZTALATA 

- A DISZ II. KONGRESZ· 
SZUSA tiszteletére indított 
munkaversenyben élenjáró 
fiatalok részére a Debreceni 
Járműjavító DISZ�ervezete 
kirándulást szervez Buda
pestre. A fiatalok, többek kö· 
zött, megtekintik a Busch
cirkusz előadását. 

1954. november l-én a vas
úton is megkezdtük az új párt
oktatási évet, az MDP III. 

kongresszusa anyagának ta
nulmányozását. 

Propagandistáink többsége 
lelkiismeretesen dolgozik. En• 
nek eredménye, hogy a politikai 
iskolákon, hasznos viták köze
pett,e• tisztázódnak olyan fon
tos, a szocializmus építését elő
segítő problémák, mint például 
a termelékenység fokozásának, 
az önköltség csökkentésének 
jelentősége. A keleti filtóház 
egyik középfokú iskoláján azon 

tanakodtak a hallgatók, - hogy 
milyen eszközökkel (gépesítés, 
a munka jobb megszervezése 
stb.) lehetne a fűtóház terme
lékenységét növelni. Propa
gandamunkánk eredményesen 
harcol a vasút egyes területén 
meglévő „parasztellenes" han
�lat ellen i6, megmagyarázva 
pártunk politikáját a mezó
""•daság fejlesztésével kapcso
latban. s ez.zel fegyvert adnak 
a politikai iskola hallgatói ke
zébe az ellenséges vagy téves 
nézetek elleni harchoz. 

VERSENYRE HIVTA 
Nyíregyháza állomás keres
kedelmi DISZ-szervezete a 
debreceni kereskedelmi szol
gálat fiataljait. A debreceni 
fiatalok elfogadták a DISZ 
II. kongresszusa alkalmából 
kezdeményezett versenyt. 

Ahol a „könnyebb" megoldást választják 

Pártunk szervezeti szabályza
ta előírja, hogy minden párttag 
köteles magát továbbképezni, s 
ez még hatványozottabban vo
natkozik a vezetőkre. Nem 
harcolhat eredményesen a párt 
politikájának végrehajtásáért, 
nem tudja nevem! a dolgozó
kat az a vezetó, aki nem ké
pezi maE(át. Nem eizy esetben 
tapasztaljuk, hogy ahol a párt 
és szakmai vezetők nem jár• 
nak rendszeresen a foglalkozá
sokra, nem készülnek fel meg
felelóen, ott a polittkai iskola 
többi hallgatója sem tartja fon
tos kötelességének a foglalko
zásokon való meqjelenést és 
felkészülést. Ezek a hallgatók 
tudják azt, hogy nem vonhat
ják őket felelősségre azok, akik 
maguk iS h,asonló hibát követ
tek el. 

- MEGALAKULT A HAR· 
MADIK DISZ-BRIGAD is a 
Keleti fűtőházban a felsza
badulás 10. évfordulója alkal
mából. A brigád versenyre 
hívta a másik két brigádot. 

- FARSANGI BALT ren
dez 19-én Debrecen állomás 
DISZ-szervezete. A műsorban 
fellépő népi tánc-csoport részé
re közel hétezer forint érték· 
ben vásárolt ruhát az üzemi 
bizottság. 

Ilyen és ehhez hasonló kér
désekre kapnak választ vasutas 
dolgozóink a politikai i6kolá
kon. Többségük éppen e7.ért 
szívesen és érdeklódve megy el 
a kéthetenkénti foglalkozások
ra, hiszen ott olyan problémák
kal foglalkoznak, amely köz
vetlenül is érinti őket. 

At. eredmények mellet azon
ban nem hagyhatjuk szó nél
kül azokat a hiányosságokat, 
amelyek veszélyeztetik a vas
úton folyó pártoktatás színvo
nalának további emelkedését. 
Több olyan alapszervezet van, 
ahol bár az oktatási év elején 
megszervezték az iskolákat -
Oroszlány, Vác, Kunszentmik
lós, Cegléd, Kaposmérő stb. -
még egyetlen foglalkozást sem 
tartottak. Ezenkívül több he
lyen a hiányzók magas száma 
miatt iskolákat akarnak meg
szüntetni, vagy összevonni. 
Ilyen fordult elő többek között 
Kelenföld és Budapest-Nyu
gati állomás alapszervezeteinél. 

Ezeket a helytelen, a vas
utas dolgozók nevelését veszé
lyeztető jelenségeket az alaI>
szervezetek vezetőségei leg
többször azzal indokolják, hogy 
a hallgatók nem jelenne'k meg 
a foglalkozásokon. Hogy miért 
nem jelennek meg? A válasz 
valamennyi esetben az, hogy 
a dolgozók nagy része utazó
szolgálatot teljesít, vagy vidé
ken lakik. Tény az, hogy sok 
az ut<l.Zó és a vidéken lakó dol
gozó, de csak ezzel magyarázni 
a hibákat nem lehet, hiszen 
azok a vasutasok, akik utazó
szole:álatot teljesítenek, va_gy 
vidéken laknak, a múlt év ok• 
tóberében i� hasonló körülmé
nyek között éltek és mégis ön
ként válla�ták. hogy résztvesz
nek az oktatás egyik vagy má
sik formájában. 11:ppen ezt a 
vasúti sajátosságot vették fi. 
gyelembe az alapszervezetek 
akkor, amikor forda iskolákat 
szerveztek, ahol a politikai is
kolák hallgatói 2-3 nap kö
zül választhatják ki, hogy 
mikor mennek az oktatásra. 

A hibák _gyökerét a foglalko
zások színvonalában és abban 
kell keresni, hogy egyes párt·, 
tömegszervezeti és szakmai ve-

. 

zeto""k nem mutatnak jó példát 
a tanulásban. Számtalan tény
nyel lehetne bizonyítani, hogy 
ahol a párt és szakmai vezetók 
lelki,ismeret-e'Sen vesznek részt 
az oktatásban, s ahol biztosít· 
ják az oktatás magas szinvo• 
nalát, ott nincse-n.ek különösebb 
problémák, mint például Szom
bathely állomáson vagy Zala
egerszegen. Ugyanakkor Cegléd 
állomáson, ahol nyolc iskolát 
szerveztek és egy sem műkö· 
dik, még a pártvezetőségi ta
gok sa...m tanultak, sót hamis 
jelentéseikkel megkísérelték 
félrevezetni a pali tikai osz
tályt. E2ért a bűnös mulasztá
sért pártfegyelmi úton lesznek 
felelősségre vonva. 

A miskolci igazgatóság hiva
tali pártszervezeténél az okta
tásba bevont hallgatóknak csak 
a fele jelenik meg a foglalko
zásokon, ugyanakkor Miskolc 
állomáson, sokikal nehezebb 
körülmények között (utazó 
dolgozók) jobb eredményeket 
érnek el. Nem kétséges, hogy 
a miskolci igazgatóságon folyó 
gyenge oktatáshoz hozzájárult 
az, hogy a PVB 7 tagja közül 
3 elvtárs és számos pártve2ető· 
ségi tag, népneveló é6 bizalmi 
sem tanult rendszeresen. 

Lelkiismeretesen 
készUljUnk 

a foglalkozásokra 

Hiba van a szakmai vezetők 
tanulásában is. Közülük igen 
kevesen végeznek propaganda
mUlllkát, s nem egy osztályve
zetó, állornásfónök. pályames-
ter van, aki nem képez; ma-

Az oktatás szervezeti meg
szilárdítása é5 az elméleti szín. 
vonal emelése érdekében ezen 
a hibán kell els&sorban és sür
gősen javítani. A politikai osz· 
tályok az elkövetkezendő idó
ben lehetőséget adnak a fel
sóbb párt és szakmai funkcio
náriusoknak arr-a, hogy bekaP-: 

- NAGY SIKERREL láto
gatja a környékbeli községe
ket a Nyirel(yházi Kisvasút 
falujáró DISZ�kultúrcsoport
ja. Legutóbb a „Levegó hóse" 
című vígjátékot mutatták be. 

csalódjanak a kongresszusi Kiiü-atetések anyagok tanulmányozásába. .. . 
Emellett, minden egyes párt- A ,  Nép1cöztársa.ság Elnok1 
szervezet tárgyalja meg a ve- Tanacsa /elszabaouló.sunlc _;o. 

1· 'a tagjainak
. 
és a szakmai éviordulo.)a alkaL�áb?l a _K_oz· ze 0�� · • á ó í Jekcdés- es Poslaugy, Mm1sz• ve7:�toknek a �nulas t 6 P • : térium területén végzett kitol1ak ezen a teren 1s a fenn- i váló munl,ájuk elismeréséül álló mulasztásokat. Blztooak 

l 
Kmoslcó Kázmér mérnöknek lehetünk abban, hogy a vez�- és Fekete János mérnöknek a 

tök példamutatása magával l Munka .€rdemrc-nd Sz&p Fe· 
fogia ra<1adni a politikai islco- ;,mc mérnöknek a ,;szoc-;c.lista 
lák hallgatóit. ugyanúgy, ahozy Munkáért 1!:rdemérem", Dénes 
ez számtalan esetben történt l: Oszkárnak, a Közlekedés- és 
párt politikájának gya,korlah Postaügyi Minisztérium I. Vas• 
végrehajtása során. úti Főosztály Hídoszt:ílya fó-

Hcrlnger Józsefné mérnökének- a „Mimkct Érdim-
a vasútpolfükai főosztály érem" kitüntetést adományoz-

mU11Jkatársa ta. 

Vasutas tanácstagok 
Meszes B.  Ferenc tr .  ke� . .  Esztergom prt.. Mészáros György 

áll. vez. . Dunakeszi áll., Mlksl 
János vez. mks., Bp. Keleti áll. 

Miskovlcs Ferenc áll. tön. T� 
köl áll.. Molnár Györ.l!v !őlcocsl
rend. Bicske áll .. Molnár István 
áll. fön. l\Tosonma<rvaróvár áll.. 
Molnár Károlv ell. Bn. Nvugatl 
műszak, NaITT' János !öszakmes
t�r. He.l!Yeshalom áll .. Nasrv Jó-
1.sef vez. f<'ScH. Bo. Dunaoart. 
Nagv Laios áll vez. Bicske áll .. 
Nánási László mfisz. ell. Eszter
rtom ort.. Olasz II. Jó,:<:ef m11ct7-. isát politi!kailag. A szegedi igaz- röfelv. Ráckeve. vont., 0ndrlk Pál 

gatóság helyettes vezetóje, mks . .Aszód áll.. Orosházi Ferenc 

FEO és tervosztály vezetói, a 
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hel!vi Jőzse! tol. vez. An„val• 
föld áll., Ruttknv István áll. tón. 
Nal!Ytétóny áll .. Samu Jcnó ve1, 
tltl<. Rákosreildez<'! áll.. Eebók 
GvörltY vez táv. Pusztaszabolcs 
áll.. Somoi?V\•ári Ferenc áll. vcz. 
Sülvsüo áll .. Sonkolv Nándor int 
Bn. Dunaoart. Stlrrlmaver Míh�lv 
műsz. Clllan. Bo. Ferencváros !tb .. 
Sznbó Pál kalauz Pusztaszabolcs 
áll .. Szaladós János !őell. Bo. 1.<! 
VI. osztály. Szántó István el!. Dn. 
Nvut?all mílszak. SzemOk Is!ván 
kocslrend. flo. Ferencváros áll.. 
Sziráki Mihálvné lr. kez. Szolnük 
szertár. Szól<a Sándor el!. Ho
...veshnlom szertár. szacs II. Sán
dor lak DunnharASztl vont .• Ta· 
llcs János e!Omks. Gvör na .. Tomasovszkl Sándorné mks. Cin
kota áll .. Torma János soromuó
ör J!:rd-alsó áll.. Tóth János fii· 
szal<mester Keleti TBKE. Tó:h II. 
János lcocsirend. Ráknsrendr ... O 
áll., Tóth József rc5ell. Szajol áll. 
Tóth Sándor tiszt Pusztaszabolcs 
áll.. Tőkei Imre áll. felv. Iván· 
csa ált., Törő István üz. 2azd. 
Bo Ferencváros áll .. Varl!a La
.fos f!5ell. Tata áll.. Varl!a Pál 
váltóőr Acsa-Erdőkürt. Vá,r� 
János vez. mks. Keleti TBKE. 
Városi Lénárd főszakmester., 
Bn. NYU.l!ati milszak. Városi Vil
mos milsz. ell. Komárom fth .. 

közelmúltig sem párt, sem al- vlls Sándor munkamester Bo. Te· 
lami oktatásbaal nem vettek rézváros ort.. Paoo Gvula ál_l. 
részt. Pártun;t már nem egy ��é ��-ldte

a1�'glnk�l� J0';;t�
1

p��: esetben hangsulyozta: nem le· ka Pál f<'!om. Bn. Terézvárosi 
het népi demokráciánk jó moz- ort.. Porkoláb Tivadar áll. !ön 
g�l�i vagy gaz�ági fun�io-_ ���a�������!�csf��- p;i1�

z

��
I 

n:�: nariusa az, aki nem képezi Püspök Ferenc vonfélc. Sziget• 
magát, -n.em tnnulmá-nyozza szentmiklós-Gvártelco. Ra"ó 
rendszeresen 4 marxizmust, Lá�zló szakmks. Szolnok rth .. Ré· 
leninizmust. �:���r

án 

F:i:�� r�!ft
s

;��á:�� Itt az ideje, hogy véget ves- áll .. Romhánvl Gvör...v ell. Basünk a pártoktatás önkéntessé.. lassal!varmat áll.. Rózsa József 
ge helytelen értelmezésének. lr. vez. Ráckeve vont.. Rózsa- <Folvtatluk.l 

A vasutak kialakulásának története* 
foglalását a motoros-mozdo- nek, különösen kisebb sebes
nyok építésénél is. Számos va- ségeknél, meg is felel. 
sútvállalat a nagy távolságú Nagyobb sebességeknél azon
személyforgalom lebonyolításá- ban a Diesel-villamos rend
ra nagy teljesítményű Diesel- szer bizonyult a legrnegfele
vmamos mozdonyokat hasz- lóbbnek. Ennél a rendszernél 
nál, amelyek motorjainak te!- a Diesel-motor állandóan a 
jesítóképessége 1000-1500 ló- névleges fordulatszám.mai far
erő. Mozdonyonként 1 vagy gatja a vele összekapcsolt 
2 motort alkalmaznak. Nehéz egyenáramú generátort, amely
gyorsvonatok továbbítására nek árama táplálja a hajtó-
1-4 Diesel-villamos mozdonyt motorokat. A Diesel-villamos 
kapcsolnak a vonat elé. mozdony sebessége több foko-

.'i. A naotoros „ontatás fejlődése 

A belsó égésű motoros jár
múvek a múlt század végén 
váltak a közúti forgalomban 
használható járrnúvekké. A 
benzinmotornak a gózmozdo
nyénál jobb hatásfoka miatt 
már a század elején foglalkoz
tak a benzinmotornak a vas
uti üzemben való felhasználá
sával. A benzinmotornál is 
jobb hatásfokú és olcsóbb 
tüzelőanyagot fogyasztó Díesel
motor különösen alkalmasnak 
mutatkozott az első világ
háború után a gazdasági ne
hézségekkel küzdó vasutak 
helyzetének javítására. A köz
úti közforgalmú járművek ver
senye pedig kényszerítette a 
vasutakat, hogy a mellék
vonalakon a személy- és áru
forgalmat egymástól függetle
nítsék, és a személyforgalmat 
olcsó üzemű motoros jármű
vekkel bonyolítsák le. 

Az elsó világháború előtt a 
mellékvonalakon már használt 
benzin-villamos üzemű motor
kocsikat rövidesen kiszorítot
ták a Diesel- és a Diesel-vil
lamos üzemil motorkocsik. 
lnajd a motorkocsik fejlődése 
'---

• Csanc!dl Gvöra:v: ,_v,,_o:;•·· · i 
lzem" clmLI könyv6ből. 

lehetóvé tette, hogy a fővona
lakra alkalmas Diesel-motoros 
személyszállító járműveket 
építsenek. Az elsó világháború 
után a személyforgalom növe
kedése, továbbá a kényelem
mel és sebességgel szemben 
támasztott igények kielégíté
sére fejlesztették ki a fővonali 
Diesel-rendszeril gyors-sin.
autóbuszokat, amelyekkel a 
gózmozdonyok sebességénél 
jóval nagyobb sebességet lehe
tett elérni. A gyors-sínautó
buszok sebessége meghaladta 
a 120 km/órát, sót építettek 
180 km/óra sebességű sínautó
buszokat is. Mivel a gyors
sínautóbusz nagy sebessége 
miatt a távolsági forgalomban 
keresett közlekedési eszközzé 
vált, a vasuti üze.mben pedig 
gazdaságosnak bizonyult, két 
gyors-sínautóbuszból és köz
benső mellékkocsiból álló 
gyorsmotorvonatokat is építet
tek, amelyek számos vasút
vállalatnál meghonosodtak, kü
lönösen azokban az államok
ban, amelyek nagy mennyi
ségben termelnek gázolajat, 
vagy olcsón jutnak hozzá. 

A motoros-üzem elönyei, 
amelvek a motorkocsik elter
jedését lehetóvé tették, bizto
sították a motoros-üzem tér-

zatban, érzékenyen szabályoz-A Diesel-motoros és a ható, gyorsítási viszonyai ked-Diesel-villamos mozdonyok jól vezóek. üzemi elönyei felülbeváltak a tolató szolgálatnál, múlják az erőátvitel kisebb különösen olyan pályaudvaro- hatásfokából és nagyobb bekon, melyeken a tolatás sza- szerzési árából származó hátkaszos üzemű. rányokat, ezért mindjobban 
A Diesel-motornak a vasút- elterjed a mechanikus és a 

üzemben való használhatósá- csak szórványosan használt 
gát az erőátviteli rendszer ne- folyadék-eróátvitellel szemben. 
hezítette. A Diesel-motornak A motoros vontatás elónyei 
ugyanis kis fordulatszámnál jól hasznosíthatók a kisvasúti 
kicsi a teljesítménye is, a vo- és a gazdasági vasúti üzem
nat indításánál pedig a von- ben is, mind a személy-, mind 
tatójárműnek nagy teljesít- a vegyes- és az áruforgalomményt kell kifejtenie. Ezért ban, de elterjedtek az ipari különösen a kisebb sebességű és bányaüzemek belsó árumotorkocsiknál kezdetben a mozdításánál Is. Az itt hasz
mechanikus sebességváltó ter- nált motoros vontatójárművek jedt el, amely az egyszerúbb teljesítménye 100-150 LE, átüzemre megfeleló volt, annál viteli rendszerük mechnikus, is inkább, mert az eróátvitel ritkábban villamos. Jó ereda Diesel-motorról a hajtott ménnyel haszn�lják vasútállotengelyre jó hatásfokkal volt másokon és ipartelepeken a lehetséges. A mechanikus se- vasuti korsik t.-,Jatására a kibességváltóval 2-5 fokozatban sebb. 70-1?0 r F, tenesítménvű változtatják a motorkocsik se- Diese1-motoros toltttómozdo-bességét és ez a vasuti üzem- nyokat. (Fol]ltatjuk.) 
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Gőzmozdony tűz nélkul 

Egyetlen lapát szenet sem I ha a túlnyomás a munkakÖZ• 
fogyasztanak azok az új beni gázfelhasználás miatt két� 
mozdonyok, amelyeket ma három atmosztérára_ csöklc

_�n;-
már számos szovjet pályaud- Ilyenkor i3met beall a toltCH 
varon tolatáshoz nasználnak. állomásra. A mozdony elJll 
Ezek a kolomnai gyárban ké- góztöltéssel körülbelül 5 6ráli 
szült mozdonyok silrú gózfel- keresztül dolgozik. 
hóket pöfékelve sürgölődnek, Ezek az új mozdonyok n.ml 
de, ha közelebbről megvizs- holmi apróságok. Súlyuk 58 
gáljuk őket látjuk, hogy tilz- tonna, sikpályán 325 tonná& 
terük ninc;en. szerell;ényt óránként 15 kilo-

A 21 köbméter ürtarta,mú méteres sebességgel 30 kilo-
hegesztett kazán 16 atmosz- méter távolságra könn11e11 
féra túlnyomást kibír. ,,Töltés" vontatnak, 
elött a kazánt félig teleeresz- Szemben az eddigi mozdony„ 

tik vízzel, azután egy csóveze- típusokkal, egyszerűbben ja,. 
téken keresztül a fűtőház ka- vítnatók. Kezelésükhöz csu„ 
zánjából gőzt vezetnek a moz- pán mozdonyvezető szükséges, 
donyra. Ilyenkor a következő mert a filt6 kötelességei meg
folyamat játszódik le: a be- szii.ntek. A kaZánt nem kell 
áramló gőz átadja melegét a olyan gyakran tisztitani, �i'!t 
víznek és ugyanakkor felme- eddig, úgyhogy karbantartasat 
legíti a kaZánfalakat is. A ka- maga a mozdonyvezető vá��t-, 
zán belsejében növekszik a natja. Mivel a mozdony tw:e
viz hőmérséklete és a g6zn110· lés nélkül dolgozik, a szikrák 
más. okotia tűzveszély megszüm, 

A mozdony útrakészen áll, úgyhogy az ilyen mozdony na
ha a.z akkumu.látor-kazánban gyon alkalmas tilzveszélve, 
a gőznyomás elég magcis, csak anyagok raktárainál v"égzett 
akkor kell újból „tankolnia", tolatásra. 

CSERSZLOV ÁKIA 

Átadták a forgalomnak a Béke-vasútvonalat 

Január 23-án ünnepélyes unióból és Csehországból ka• 
keretek között megindult a patt nagyszerű gépek segítsé
forgalom a Roznava-Turna gével sikeresen legyózték a 
közötti 32 kilométer hosszú nehézségeket. Az új vasútvo
új vasútvonalon. Dél-Szlová- nal áthalad a joblonovl 
kia dolgozóinak régi kívánsá- alagúton, amely Csehs�lovákia 
ga teljesült ezáltal. Az új harmadik leghosszabb alagút
vasútvonal üzernbehelyezésé· ja. A Béke-vasútvonal, ahogy 
vel jelentósen megjavul Dél· a dolgozók elnevezték ezt a 
Szlovákia vasúti közlekedése. , fontos szakaszt, három és fél 
A vasútvonal építói a Szovjet- esztendő alatt készült el, 

NVIJGAT-NEHETORSZAG 

Súlyoa deficittel zárult a múlt éc 

Kölnből jelentik: A nyugat- Ha összevetjük a fentieket 
német vasutasok 1954. évi a ,,Die Neue Zeitung" nemrég 
mérlege ismét súlyos deficittel megjelent hírével, rögtön meg
zárult, annak ellenére, hogy értjük. honnan fúj a szél. Az 
az ehnult esztendőben csupán ujság közli, hogy a nyugat· 
Baden-Württernberg területén német vasutas dolgozók érde-
hat n.ellé.kvonalat helyeztek keit eláruló szakszervezeti el• 
for�almon kívül. nököt és alelnököt „megértő ú 

Fr-211k!urtból érkező jelen- türelmes magatartásáért. vala• 
tések szer;nt a Bonni Szövet- mint a vasutas sztrájkok measégi Vasutak a defic_it miatt 

I 
elözése terén tett szolgálataiért ezer munkahelyet szuntetnek 

N " t S •· ts' . K .. tá meg. A „Die Welt" című nyu- a eme zo
_
ve

_ egi oz . _ru,.-
gatnémet lap minden különö-

, 

ság szolgá1ati erdemrend1enek 
sebb kommentár nélkül közli, nagykereszt;ével és a csiilaaaaJ 
hogy így 20 millió márka meg- tüntette Ll<:i Adenau,er szövet-
takarítást érhetnek eL ségi elnök". 

--------------

A csomóponti verseny eredménye 
a múlt év utolsó negyedében 

A csomópontok versenyében 
I 

dömölk 114 pont, 17, Komá• 
1954. negyedik negyedévében rom 124 pont, 18. Nyíregyháza a következó a sorrend: 133 pont. 

1. Pusztaszabolcs 67 pont. 2. Az elsó helyezett Pusztasza-Szolnok 83 pont, 3. Dombóvár beles csomópont d;lgozói kü• 83 pont, 4. Szeged 84 pont, 5. lönösen jó eredményt értek el, Gyór 86 pont, 6. Rákosrendező átlagos terhelési tervük 106.5, 88 pont, 7. Debrecen 91 pont, kocsitartózkodásuk 106.6, faj• 8. Szombathely 91 pont, 9. lagos szénmegtakar!tási terPécs 94 pont, 10. Hatvan 95 vük 110 és fajlagos összjavítápont, 11 .  Székesfehérvár 103 si tervük 135 százalékos telje-pont, 12. Miskolc 103 pont, sítésével. 
13. Budapest-Ferencváros 106 Az első és második helye-pont, 14. Rákos 107 pont, 15. zett élenjáró dolgozói pénzju• Békéscsaba 108 pont, 16. Cell- talomban részesülnek. 

A CSARNOK 5. VÁGANY.ROL INDUL 

Az utasok meqfelelll tájékoztat;lsa eqyformán előnyös az utazó
közönséqnek és a vasutasoknak. A flqyelmes, szolq;ltatkész, a menetrendet Ismerő kapusok iqen sokat tehetnek a vasut és a vasutasok munkilja meqbecsUléséért. KépUnkön Vörös Lajos kapue Budapest-Nyuqatl pályaudvaron kicseréli a személyvonatok lndu• iásának helyét maqyarázó táblát és az Indulásnak meqfelel6en 

beállítja az órát 
(Kov;lca Géza felv„ 



t95ó február t 4.. �ZOCIALISTA VAS'O'rtmT 
A vonatkésések egyik oka a f egyelemlazulás Az igazgatóságok közötti verseny értékeléséről 

A2. igazgatóságok egymás ta és ezután már a szalkOBZtá-A budapesti területi hizottsiig ankétja Esztergomban közötti versenyének - véle- !yok - amelyek: pontosabban isszervezett tolatási terv. Sok ményen1 szerint - az a leg- merik az egyes asztályOlk munhelyen maguk a vonatvezetők nagyobb hiányossága, hogy az káját és az ottlév/1 nehé7.Ségekénvtelenek elvégezni a tola- értékelésnél nem veszik kel· ket - értékelik majd az eredtást. Tihanlli II. János hanl(oz- lően figyelembe a sajátos helyi ményeket, boC6átjá'k azt a 4. C. tatta: beszélni kell a tehervo- körülményeket. Igy például osztály rendelkezé!ére. Ez natok 4-5 órás ácsorgásáról azt. hogy a mi területülllkön nemcsak megkönnyíti és megis. mert a dorogi fűtőház sze- Diósgyőr és Ózd kiszolgálása gyorsítla a ._ C. osztály munmélyvonatos gépei tehervona- milyen körülmények kö7.Ött káját, hanem azt pontnsabbá tokat is visznek. Példákkal bi- történik.  A kocsik kirakási ide- is teszi. 

elkövettek a lemaradásoll: meg:szürntetése érdekében, ez 
még.sem jutott éroénvre az el,. 
ért tel;esitménvek ér-Ukeliésé� nél. 1 -� Tavaly télen jártunk Esztergom áUomáson a kultúrterem fűtése ügyében. Megírtuk akkor, hogy a terem használhatatlan, mert a magas, sokablakos, kövezett helyiséget az egyetlen vaskályha nem tudja bemelegíteni. Indítványoztuk, hogy építsenek a. terembe cse

répkályhát. A minap, amikor a budapesti területi bizottságnak a munkásvonati késések megszüntetése érdekében rendezett ankétján ismét beléptünk a terembe, örömmel láttuk, hogy a cserépkályha 
megvan. Meglepett azonban, hogy szorosan oldalához simulva ott a vaskályha is. További meglepetés: csak a vaskályhá
ban ég a tűz, a cserépkályha 
hideg. A terem hasonlóképpen. Az ankétra gyülekezők jórésze nem is veti le bundáját. Kiderül: a cserépkályha elkészült ugyan, de nincs köszönet benne. mert rossz. Ugy füstöl, 
hogy nem lehet tőle bentma
radni. Érdeklődünk mi az oka? Senki sem tudja. Ki a pályafenntartást, ki a kivitelező külső vállalatot okolja. Egy azonban bizonyos: a.z esztergoml kultúrterem fűtése hosz
szú huzavuna utá,i, egy év 
multiín méO ma tincs meg
oldi.ti. 

A népgaz<laság érdekeit 
veszélyezteti , . .  

Az értekezlet tehát hideg teremben folyik, de korántsem fagyos hangulatban. Az esztergomi vonal dolgozói szíviikön viselik munkásvonataik menetrend�zerüségének ügyét és a vita hevétől egyszeriben felmelegszik a levegő. 
Dehát akkor miért késnek 

mégis a munkásvonatok, ha a 
dolgozók ilyen forró vitát ké
pesek kerekíteni körötte? Erről beszél Sipos József elvtárs, vonalfőnök. Kezdődnek a hibák a kiinduló állomásokon, a szerelvények összeállításánál. A már megkésett vonatokból az utolsó pillanatban soroznak ki kocsikat és ez megtoldja a késést. A forgalmi szolgálattevők nem törődnek az időbeni beállftásokkal, a vonatkísérők nem szorgalmazzák a beszállást. Súlyos problémák vannak 
Dorog és Óbuda állomáson a 
gépcseréknéL Ez a két állomás csaknem mindig túllépi a tar
tózkodási időt. A gépkísérő 

nem várja a vonatot, nem akasztja le idejében a gépet. A fűtőház nem készíti elő az új gépet és nem állítja olyan helyre, ahonnan gyorsan rájárhat a vonatra. Lábatlan állomás a legritkább esetben biztosít szabadvágányt, mert a forgalmi szolgálattevők nem végeznek körültekintő szolgálatot. Példákat hozott fel ezután Sipos elvtárs a hanyag, felelőtlen munkára. Süttő állomás forgalmi szolgálattevője aznap minden indok nélkül feltartóztatta a 3527-es vonatot. 
Almásfüzítő állomás forgalmi szolgálattevője ugyancsak ennél a vonatnál senkivef sem közölte, hogy rakott kocsit tesznek a vonat végére. A vonatvezető csak akkor tudta meg, amikor a jegyvizsgáló szólt neki. A művelet drága perceket rabolt el. - Ez az állapot tovább nem 
tűrhető, mert a munkahelyük
re, vagy a.z otthonukba igyek
vő dolgozók és a népgazdaság 
érdekeit veszélyezteti - mondotta az előadó. 

A fegyelem szerepe 
a késések csökkentésénél 

A hozzászólók még több oldalról világították meg a késések okát és igyekeztek rámutatni a javítás módjára. Mis
kolci Gyula vonatvezető bírálta a „Szocialista Vasútért" Buda-Császárfürdő állomásról szóló január 3-i cikkét. Eseteket sorolt fel arra, hogy ez az állomás késve indítja a vonatokat. Óbuda elágazásnál a jelzőnél való feltartóztatás mindennapos. Almásfüzítőn nincs gépkísérő, nem tudják a gépet megfordítani. Pendli Já
nos vonatvezető a forgalmi szolgálattevők mulasztásairól szólva egy dorogi esetet emelt ki, amikor a rosszul végrehajtott, késést okozó keresztezés után Izsó forgalmi szolgálattevő a bírálatot vállrándítással 
fogadta. Óbudán, Dorogon, Almásfüzitőn az a baj, hogy a 
főnök kiveszi a forgalmi szol
gálattevő kezéből a munkát. de ha baj van, otthagyja. Ur
bán Gyula a géprevárások ügyével foglalkozott. Sokszor a menetirányítók sem tudják, hogy melyik vonatnak van. melviknek nincs gépe. Baj az is. hogy nincs átgondolt, mel(-

zonyltotta, hogy a tehervona- je országos viswnylatban öt Feltétlenül kit>ánato.t oolna. az tok késéséből ered a személv- órában volt megállapítva és i.,, lwgy a sza,koszúüVok ncpon,vonatok késésének javarésze.
1 

ezzel szemben a fenti két állo- ta kísérjék fiqyel,emmel a.z 
Maróti József igazgatósági tar- más, illetve a gyár területére a em,es iga.zga,tósá(lok munkájátalékos arra kérte a vonatkí- vasút 18, illetve 12 órás kira- nak ala,kulásá,t és ha. a.zt ta.sérőket, sürgessék a beszállást. kási időt állapított meg. A mi&- pa.iztalják, lwgy em,e« terüle
Csutora István forgalmi szol- ko!ct keresk-edelmi szolgálat teken komolyabb nehézségek gálattevő arra az áldatlan ál- emiatt már eleve arra. voU ítél- vannak, akkor adjanak meglapotra hívta fel a figyelmet. ve, hogy mindig az utolsó hely- felelő &egitség,elt, útmutat-á8t. hogy Eszteraom áll.o-másnak re kerüljön. A verseny végi;ő célja az, 
nincs állandó tarta.lékja, vo- Nagy hiba volt az is, hogy az hogy a munkát minden terü
natgépekkel kell végeztetni a igazgatósági ooztályok eredmé- lete,n megjavlbsu.k. de a ver· 
tolatást, emiatt állandó a civó- nyeinek értékelésébe a szak- seny asa!k akdtor reális, ha min
dás a fűtőházzal. Tölgyesi elv- osztályok nem folytak be denki egyforma eséllyel vesz társ (dorogi fűtőház) a forgal- olyan mértékben, mint az ki- benne részt. A miskolci igazmi szolgálattev6k és a menet- vánatos lett volna. Ezt a pa- ga� do!go:z,ói számára igen irányítók együttműködésénelt naszunkat az 1/4. C. osztály ké- fájdalmas volit. hOIO' bár a lemegjavításában látja a sel(ítéR résünkre január l-től orvosol- • hetó6ége1dlez képest mindent módját. A komplexbrigád-ér-

Tudjuk azt, hogy munl!tánkat nem hiba né1kül végezzük. de mi harcolunlk. a hibák ellen, Ennek érdekében hívtuk assze legutóbb a szolgálati vezetőket, a párttitkárokat éS az Ü2Jelni bizottsági el:nököket. A 'közös értekezleten értékeltük az eredményeket és feltártuk azo.o kat a lehetőt;ége'ket. melyek a hibák kijavításához vezetne� A felszólaló elvtársak ikifej� 7.ésre juttattálk, hogy a nehér,, ségek ellenére is úgy fogják mozgósítani területük vala• mennyi dolgozóját, hogy a miskolci igazgatóság vasutasai il!l bebizonyíthassák a fe!sza,badu-, lási versenyben hálájukat fel� szabadítón!k, pártunk és népi demokráciánk iránt. Toma.f. L&joa  a miskolci igazg� -.ezetője 
tekezleteket, amikre megvan a megállapodás, tartsák is meg. 
Somogyvári Lajos, Dorog állomás helyettes főnöke azt kérte, hogy a gépcserét a fűtőház idejében tudassa az állomással. Homok nélkül ne járjon ki gép a fútőházból. Január 31-én a 
3512-es vonat gépe egy óra 
hosszabb menetet csinált, mert 
homok hiányában a nyálkás 
idöben nem tudott felkapasz
kodni Solymár-Pilisvörösvár 
között és az alagútnál. 

Gyógyíthatatlan betegség-e a sok órás góztartás ? 

Gróf József elvtárs, a területi bizottság elnöke kiemelte: 
az elhangzottak a fegyelem la
zulására mutatnak. A szolgálati 
főnökök szigorítsák meg a fe
gyelmet. Ferkó elvtárs, a politikai főosztály kiküldöttje, Cseh János (Dorog) és Gál Jó
zsef, Esztergom állomásfőnöke kifogásolták, hogy a menet
irányítók a meghívás ellenére 
nem képviseltették magukat az 
ankéton és a szolgálati főnö
kök sem jöttek el. Dömény elvtárs (budapesti igazgatóság), valamint Sipos elvtárs záróbeszédében hiányosságként rótta fel, hogy a forgalmi szolgálat
tevők is kis számban jelentel, 
meg és csak két felszólaló 
akadt közülük. Ettől eltekintve 
az ankét jól sikerült, mert sok 
rejtett hibára hívta fel a fi
gyelmet és ez hozzásegítheti a vonal dolgozóit, hogy megjavítsák a menetrend betartására irányuló munkájukat. 

Füstölögnek a moroonyok talanUi! pocsé!kolódi.k ezer má alig győzzillk. A g6z't.artás ffi., leg a hét e1oo felében ér el ilyen l.áltszólag valóban irulo-. ko.!Jatla.n méretet. De mit tegyiiJlllk? Ha. k.eoú koosi'Val 
7cüld.ji.i;k II gépet, az 3e1R gaz
daságos, ha gyújtif,k az eie.. 
gyet, a.1c.kor meg oo a. gó2Jtiartiá.s. Ez magyarázza, hogy Rákos állomás január hónapban csak 82 seázalléllm'a teljesítette gőztartási tervét, 

- száll a fil6t, újabb es zsasz.á;mra a vasúton. újabb lapát szenet dobnak a fútők a kazáinokba s a gépek állnak, vagy ahogy szalkszerűen mondják.: ácsorognak. Ezer és ezer lapát szenet nyelnek el naponta a mozdonyok aJ1él!kül, hogy a fejlesztett energiát felha=álnák vontatásra. A fűtőházak és állomások kimutatásaiban az így elpazarolt enel'giáról mindössze ennyi van bejegyezve: gőztartás. Gőztartás 5 óra, 6 óra, 10 óra egy-egy mozdonynál és so'kswr még ennél is több. Egyszerű száraz számok, de mi van mögöttük? Rá.kos fűtőházban január hónapban például az 5-6-10 órák 7357 órára emelkedtek. A fűtőház moz.donyai egyetlen hónap 
alatt 7357 órán kere52ltül áll
tak gőzben, ez idő al:att, job
bára fe/€sl.egesen, mintegy 
2940 mázsa szenet „füstöltek" ez a jóétvágyú ka.zándkban. 
Egyetlen hónap alatt annyi 
szén, amennyi 64 százalékát te
szi lki a fűtőház t>alamennyi 
dol,gozója egész évi háztartási 
tii.zelőjéne!k! 

'.Ácsorgó gépek 

NézzOink néhány példát rákosi viszonylatban. Február 9. A 4U-163-as ferencvárosi átá,llító6 géi) 3 óra 15 perekor kljelentkezett Rákccs fútóházból. Az állomás elfogadta, de vonatot csak 8 óra után adott. Góztartás 5 óra. Február 8. Rákos áililomás 1 1  órára kikérte a 41 1-39-k!s gépet, de csak délután 17 órakor hasmálta fel Gőztar• tás 6 óra. Február 5-.m a 411-461-es mozdony �el 6 órától este 20 óra 30 percig megtett 13 kilométert, 2 órát tolatott, 9 órát ácsorgott. Hasonló volt a 411-342-es gép február 5--6-i teljesítménye. Este 17 órától reggel 8 óráig tolat.ott 3 óra 43 pei:cet, megtett 18.7 kilométert és ácsorgott 8 órát. 

Csak nézni lehet 
a füstölgő gépeket? 

Mit lehet bermi? Hisz Rákos állomás problémája egy 1S01r hasonló S7i0lgálatl hely meg. oldatlan kérdése is! ValóbaJII gyógyíthaitatlan betegség az 5-6-10 órás góztm-tiás? Valóban CSak néznJ. lehet, de tenni semmit az ellen, hogy e7er mázsaszám füstölög el egyik legfontosa.b alapanyagunk. a szén? Felesleges a példák további Ezt a problémát külön-kü-sorolása. Ehelyett nézzUk, ho- Jön egy-egy állomás gyökeregyan vélekedik az állomás a sen nem oldhatja meg. Az - véleményün,k 67Jelint indo· iga21gatóságok és a vasúti főkolatlanul hOSS7JÚ - góztar• osztály feladata, hogy sürgőtásróL sen megvizsgálja az egyre nö-- Mi mindent ffle11tesziink �ő gőztartási idő okát és a góztart<isi idő csökk-entésére kidolgo= a csöklkentés le-- mondja az á1lomásfőnök. hetőségeit, tennivalóit. Annál - De ha. nincs e/€gy, akkor is inkább. mert az indokolat-
KÖZÖS ERŐVEL A KÖZÖS CÉLÉRT 

A szén kincs, a bány'llk mindennap órási erőfeszítéseket tesznek a népgaz.daság szénJigényeine!k és nem utolsósorban a vasút szénigényeinek kielégítésére. S a bányák mélyéről az oly sok verítékkel felszíme howµ szén haszon-
hiába minden. A forgalom lö- lan gőztartás nemcsak szénkets-z.erú, a hét elején ,,ki- pocsékol-ás hanem egyik okoadó" az állomás fele, a hét I zója a v�ti önköltség növe-végén annyi a munka, hogy kedésének is! A bihartkeresztesi határá!lo_ más forgalmi irodájában magyar és román vasutasok ülik körül az asztalt. Az az.nap el· végzendő feladatokról beszélgetnek. 

Pántyos György CFR vonatvezető és Mohos Teodor kocsivizsgáló magyar újságokban a felszabadulási verseny híreit olvasgatják.. - A mi országunk hama
rabb felszabaduLt, mint a. tié
tek - magyarázza Mohos Teodor Zagyva. Balá.=ak, a biharkeresztesi forgalmi .;;zolgá1a.ttevőnek - de miért ne 
csatlakozhatnánk mi is a. ti 
felszabadulási versen11etek
hez? Hirtelen csend támad. A magyarok összené2mek, a román vasutasok: Bégány Jó· 

zsef oradeai vonatvezető, Drá
gos György vonatvezető, helyeslően bólogatnak. - Dá, binye • • • igen, na
gyon helyes. Nem nehéz meghatározni a versenypontokat, melyek alapján Magyarország felszabadulása tiszteletére verse· nyeznek a román vasutasok a magyarokkal. A két szomszédos határállomás, Biharke
resztes és EpiscopÚI. Bihor dolgozói már korábban komplexbrigád-szerződést kötöttek, a legutóbbi értékelést január 28-án tartották. Az el· múlt versenysza.kaszban a magyarok lettek győztesek. Román részről különösen a menetrendnél van lemaradás. A magyarok a 24 és 2 órás előjelentésben maradtak le. A 

Segítsék Ferencvárost 

felszabadulási verseny tiszteletére románok és magyarok vállalták, hogy a komplexbrigádszerződésnek minden pontját maradéktalanul teljesíteni fogják. Dübörögve befut a harmadik vágányra a bukaresti gyors. A román vasutasok szedelőzködnek, elbúcsúznak, forró kézszorítással pecsételik meg a felszabadulási versenyhez való csatlakozásukat. Felemelkedik a tárcsa, alig észrevehetően megmoz.dul a vonat. A románok a lépcsőkről integetnek vissza: La revedere 
nostri unguri! 

Viszontlátásra. 
elvtársak! 

tovarisi 

magyar 

B. L 

a Debreceni és a Szombathelyi Járműjavító dolgozói Minden vasutas dolgozó tudja, hogy Budapest-Ferencváros csomópont a magyar vasút szíve, innen árad szét az ország minden részébe az elegy. Ha Ferencváros jól dolgozik, jó az ele�•áramlás az alföldi és a dunántúli vonalakon. Igen ám, de hogyan dolgozzon jól, ha 
hiánya van az e!egyrendezés
hez használt 326-os tartalék
gépekben. Jelenleg nem kevesebb, mint öt darab 326-os tar
talékját nélkülözi a ferencvá
rosi csomópont. Emiatt akadozik az elegyrendezés, sok a torlódás, nem megy a szállítás úgy, ahogyan kellene. :E:r-

zik ezt több vonal dolgozói is, akik várják az elegyet Ferencvárosból. Ugy látszik, csak a 
Debreceni és a Szomba,thel11i 
Járműjavító dolgozói nem ér
zik, különben gyorsabban ki
adnák a náluk javítás alatt 
álló gépeket. A 326 009 fővizsgás gép 
augusztus 20, a 326 131 főjavításos gép december, a 326 291 és a 326 395-ös pedig január óta van a Debreceni Járműjavítóban. S1.0mbathelyen a 326 166-os mozdony noveml>er óta várja, hogy elkész;11jön És újra munkába állhasson. 

Gondoljanak rá a !lebr�ceni 
és a szombathelyi dolgozók, 
mit, jelent Ferencvárosnak a 
felszabadulási verseny ide3é1i 
az öt hiányzó gép. Tartsák be 
a javítási határidőket, hoz?!ik 
be a lemaradást és legkcsövb 
február végéig adjál. ki a ná
luk levő gépeket, hogy a már
ciusban megindulí ta1ja.szi 
szállításoknál már a ferenwá
rosi dolgozók rend�l.kezésére 
álljanak. A legkö.,;elebbi napokban szeretnénk va!nsrt kapni a Debreceni és a Szombat· helyi Járműjavítótól, mi a 
szándékuk az öt ferer..cvárosi 
géppel. 

p 
VASUTAS DOLGOZÓ K !  

Ulőlf.e a telxKah-adttláxi xer.legélf.t f 

Közel 70 OOO tonna túlsúly 306 vonattal 
- A lelszabadu/6si verseny hírei bői -

dig már 80 százalékban elvégezrek mindkét terven felüli munkát. 
A budapesti szol,gálati he· 1 tére váillaJ:tálk, hogy a szakasz lyek az elmúlt napokban fel- fenntartása mellett terven fe

szabadulási műszakkal emlé- lül még két nagyobb munkát keztek meg a főváros felsza- is elvégeznek. · Az egyik a badulá�ának februál- 13-i tize- Veszprémvamá,ny állomásról 109 százalékos eredmétnyt dik _é�o1:lulójáról. A felszaba- kiágazó téglagyári iparvágány értek el januárban Buda.pest-dulas1 muszakban jelzóállító készülékeinek be- Józsefváros állomás dolgozói Budapest-Nyugati szertár- szerelése az átépített váltóőr- a menetrendszerimti vonatin-nál b?<léba, tová�bá _ egy vág�y- dításnál. A kitűnő eredmény
Verbicza József és Kót>d.ri 
László b1igádja a kocsi be· éol kirakásnál 141 százalékos teljesítményt mutattak fel. Budapest-Ferencváros fűtőház létszámába tartozó Boldán 
Vilmos mozdonyvezető és brl· gádja 424 018. számú mozdonyávaJ Budapest-Ferencváros -Dombóvár állomás között 123 százalékos többterhelés to· vábbítása mellett 9.86 tonna szenet takarított me2. A miskolci fútonáz dolgozói is a túlsúlytovábbításban értek el klmagasló eredményeket. Kiss István segédlrezelő és Molnár Ferenc fűtcí 10 vonattal 3360, Körtvélyesi 
János segédkezelő, V. Szabö 
János fűtő hét vonattal 2430, 
Kovács István moz.donyvezető, Kopasz Sándor és Majoros 
János fútők öt vonattal 2309 tonna túlsúlyt továbbítottak. A fűtőház dolgoz.ói az elmúJ.t hónapban 306 vonattal össz.e• 
.,en 67 539 tonna túlsúlyt szál• 
lította.k el. A 730 212. számú blok.k-mesteri szakasz dolgozói, Németh János blokkmester vezetésével a felszabadulás évfordulója tisztele-

zaras sorompo es egy kis-ik- ben rész.e van Lajkó János kolasztó saru létesítése. A másik csimester brigádjának A ravállalás Dudaron, az új szén- kodóbrigádok közül a Szabad osztályozónál egy vágányzáró l május-brigád érte el a .legkisorompó létesítése. A blokk- vá,Jóbb eredményt, átlagos mesteri smkasz dolgozói ed· teljesít.ésük 119 százalék. 
Jól együttmüködnek a szállítófelekkel 

Amint l1m■r■tH, az ercsi cukorqyár nyerte el a mlniszt.-lum vándorzászlaj,t a cukorqyúl ,11omások eqymásközöttl versenyében 
2.8 óril• koc1ivi1szaadúi ,tlaqqal, Ezt els6sorban az ,Ulomás és a 
qyár dotqoz6inak Jól ös■zehanqolt munkájával érték el. Különösen 
Jól dolqozik Réti Gyllrqy Ipartelepi raktárnok (balról) és Félix An-

dor, a cukorqyár térmestere. 
(Ferkls Emil felv,J 
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A kommunista helytállás nagyszerű példája 
Imre József elvtárs élete 

Az- egyéni és közösségi érdek összefüggése 
milyen jelentősen emelked- villamosenergia elvesztését :le

hetne életszínvonalunk, ha lenti, mel11 elegendő lenne ef/11 
csökkentenénk a meddő időt. falu világításához? Erre akkor 
s ez csak egyetlen példa. Ha nem gondolt a forgalmista, de 
hozzávesszük azt az összeget, azóta bizonyára gondol, mert 
mely szintén a budapesti igaz- ezen az állomáson jelentősen 
gatóság területén veszett el - csökkent az indokolatlan fel
a 22 771 óra igazolatlan mu- tartóztatás. lts ha valamennyi 
lasztást, vagy a különböző mú- forgalmista gondolna erre, mi
szaki hibák miatti kocsiát- lyen jelentősen lehetne csök• 
rakások díját, s az ugyanígy kenteni az ácsorgásokat! 
„elveszett" sokezer kocsüeltar- A:z önköltségcsökkentésnél az 
tóztatási óra költségeit, s az a legfontosabb, hogy a dolgo
önköltség emelkedésének egyéb zók teljes aktivitással vegye
tényezőit, akkor még maga- nek részt benne. Ennek egyik 
sabbra szöknének az önköltség feltétele, hogy ne sikkadjanak 
emelkedését mutató számok, el az értékes javaslatok. A 
melyeknek következményeit Budapesti MAV Felépítményi 
minden dolgozó közvetve is Vasanyagjavítónál például a 
érzi saját életszínvonala alaku- jó újításokat azonnal be
lásánál. Hisz ha csökken az vezetik. Az eredmény nem 
önköltség, akkor nő a nemzeti maradt el. 1954-ben az újítá� 
;övedelem, többet fordíthat sokkal l 464 OOO forintot taka• 
kormán11zatunk lakásépítésre, rítottak meg. De sajnos arra 
szociális beruházásokra, az nincsen adatunk, hogy más 
ípaT és mezőgazdaság fejlesz- vasúti üzemekben hány millió 
tésére, mell/ megteremti bé- forintot „dobtak ki az ablakon", 
kénk védelmének feltételeit és azzal, hogy „elfektették" az 
biztosit;a a foY1Ja.Sztási cikkek értékes újításokat, vagy nem 
na.g11obb választékát is. valósították meg a helyes ja-, 

Van-e olyan vasutas, aki ne 
szeretne jobban élni, aki nem 

lmTe J 6zsef elvtársat, a ré
f'i illegális kommunista har
eiost keressük az 11:szaki Járó• 
JD.újavítóban. 

- Ilyen nincs nálunk -, 
,nondják. Jó negyedóra mul
lán, amikor szembekerülünk 
Jmre elvtárssal, fájó érzés fog 
el: csak enn11iTe ismeTjük, be
,:süljük példaképetnket. 

Hatvan év körül jár. Gyors, 
tiatározott beszéde, ellentétben 
1m hangja bársonyával. Nyílt, 
i5szinte tekintete szinte az 
,egész ember tükörképe. Bol
dogan, büszkén mondja: ha 
;;oka.n nem is ismeTik tettein
lcet, a párt nem ha.(/1/ja. el a 
régi harcosokat. Mintha egy 
izgalmas életrajz filmet vetí
tenének elóttünk, mikor dol
gozótársa! koswrújában kissé 
inegilletödve, visszaemlékezik 
az illegalitásban töltött évekre. 

- Gyermekkoromban Szé
kesfehérvárra kerültem. itt 
inaskodtam, Itt jártam ki a 
mozgalom elemi iskoláját -, 
kezdi. Itt avattak be a marx
izmus titkaiba. 1917-ben be
hívtak katonának és egészen 
sr. olasz !ront összeomlásáig 
kinn voltam a harctéren. 1919. 
februárjában szereltem le, de 
tnár március 21-én jelentkez
tem a Vörös Hadseregbe. A 
17. tüzérezreddel a cseh front
szakaswn Nyitráig hatoltunk 
előre győzelmesen, de innen 
Böhm Vilmos visszaparancsolt 
bennünket. A román front. ,n 
!s jó darabot mentünk előre, 
de árulás folytán a románck 
áttörték a frontot. Magam is 
fogságba estem. Pár hónappal 
később megszöktem és szül6-
falumba, Nagyvelekre men
tem, ahol Horthy kopói el
;fogtak és két hónapra inter• 
llált<'k Zal,ftegerszegen. 1921 
,-..1923-ig a/ volt Duna-Száva 
_.Adtia V&úttársaság fehér
vári múhelyében dolgoztam, 
ahonnan baloldali magatartá
som miatt elbocsátottak. Fel
jöttem Pestre és kis mesterek
nél dolgoztam. 1926-ban ke
rültem a Weiss Manfréd-gyár
ba. Itt bekapcsolódtam a 
kommunista szervezkedésbe. 
ARgyalföldön a Gömb utca 
29. alatt tartottuk -1z összejö• 
veteleket. Innen indultunk 
többször utcai tüntetésre. Egy 
évvel később, egészen a Nyu
gati pályaudvarig hatoltunk 
előre, itt elfogtak bennünket 
és egy hónapi börtönre ítél
tek. Amikor megtudták az 
üzemben, elbocsátottak. 

A szakszervezet segítségé
vel 1929-ben 16 társammal 
családostól kimentünk Fran
ciaországba., ahol a Schnei
der-Creuzot ágyúgyárban 
dolgoztam. A CGT tagjaként 
césztvettem a Franciaország
ban megjelenő magyar kom
munista újságok, a „Riadó", 
,,Fá!klya.", ,.Osztá,lyha.rc" ter
jesztésében. Amikor ez •kide
rült, letelt szerzódésem nem 
újították meg. Kénytelen vol
tam Le Havrebe menni, ahol 
a Transatla.ntic nevú hajós
társaság munkása lettem. Itt 
is bekapcsolódtam a mozga
lomba, és eredményes munká
mért felvettek a Fra.nciaOTszá
gi Kommunisták Pártjába. 

1930. szeptember 1-i buda
pesti tüntetés után a Szajna 
Megyei Pártbizottság küldöt
teként résztvettem azon a 
megbeszélésen, amelyen elha
tározták a „Szeptember Else
;ei .i3izottság" megalakítását. 
Ez a szerv a Vörös Segél11 út
ján a szeptemberi események 
során lebukott elvtársak csa
ládjait segélyezte. A francia 
munkások egy bizonyos időn 

k il 6reztak akarja, hogy több élelem ke-ereszt l naponta egy 1944-ben. a büntetés letölté- rüljön asztalára, több ruha, megfelelő bért adtak erre a se után, visszakerültem a több fehérnemú a szekrényébe. célra. MAVAUT-hoz. Miután mun- Nincs ! Az életszínvonal eme-1933-ban több társammal kámra szükségük volt, nem lésének programja minden együtt, kitoloncoltak Francia- bocsátottak el, de egy drót- · l alálk országból. A magyar határon hálóval körülkerített sarokba vasutas helyesléseve t o-
zott. De elég-e a helyeslés az már detektívek vártak és dugtak és megtiltották, hogy életszínvonal emeléséhez? Erre me&kezdódött számunkra a a múhely dolgozóival érint- is csak egy lehet a válasz: 

rendőri felügyelet időszaka. 
Ritkán tudtam csak találkoz
ni régi elvtársaimrnal a budai 
hegyekben. 1938-ban mégis 
sikerült bekapcsolódnom a 
kommunista szervezkedésbe, 
majd később az ellenállási 
mozgalomba. Röpcédulát és 

sajtóanyagot terjesztettem. 
Ezek közül még jól emlék
szem Rá.kosi elvtársnak a 
Csillag börtönböl való kisza
baclításáról, a finn-orosz há· 
borúról, Hitlerék terjeszkedé
séről szóló anyagokra. 

1941 áprilisában behívtak 
katonának. Ujvidékre kerül
tem, ahol felvettem a kapcso
latot a szerb partizánokkal és 

kommunistákkal. A Duna ut
cai törvényszék épületében 
élelemmel segítettük letartóz
tatott elvtársainkat. Emiatt 
hadbíróság elé állítottak és 
két hónapi börtönre ítéltek. 
Előzőleg nagyon sokat segí
tettem értesüléseimrnel a moz
galomban résztvevő elvtár
saknak. Hadnagyom, se
gí�emmel - sokszor le
ittasodott és ezalatt a tele
fonüzeneteket én vettem át és 
adtam tovább. Büntetésem le
telte után Pestre kísértek, le
szereltettek és visszatettek a 
MAVAUT·hoz, mint kiváló 
autószerelő munkást. A MA
V AUT-nál felvettem az érint
kezést a kommunista elvtár
sakkal, Matikó Vince gépko
csivezetővel, Szokol MiháI11 
kováccsal és Kócsa. Mihál11 
bognárral. akinek a lakásán 
tartottuk az összejöveteleket. 

1943 márciusában detektí
vek hurcoltak el éjjel egy 
órakor. Egy heti kínzás után 
elengedtek és hatvanad ma
gammal, egy hónapi börtönre 
ítéltek. 

kezzek. Szálasiék uralomraju- nem! A:z életszínvonal emelétása után még rosszabb lett a sének alapvető feltétele az ön-helyzet. A nyilasok leszerel-
ték a MAVAUT gépeit és me- költség csökkenlese, a terme

lékenység állandó emelése. nekülésre akarták kényszerí- Mégis azt kell látnunk, hogy teni az üzem dolgozóit. 11:n bár az életszínvonal emeléséóbudán bujkáltam a szovjet nek programja a vasutasok csapatok megérkeztéig. Attól körében is helyesléssel találkeLdve lószer- és sebesültszál- kozott, még kevés a tett, amel11 litásban segédkeztem. l6 • A felszabadulás után ket hé- elősegíti a PTOgram megva si-
tág temettük a halottakat. tását. 

Amikor kezdett az élet rendes A vasút önköltsége 1954-ben 
nemhogy csökkent volna, hamedrébe visszatérni, a MA- nem annyival emelkedett, VAUT-nál bekapcsolódtam a mely összeg elegendő lenne mozgalomba és az újjáépítés- mintegy 210 darab új, 424 sobe. A Vörös Hadsereg autóit rozatú mozdony beszerzésére. javítottuk nagy lelkesedéssel A budapesti igazgatóság terü,és szeretettel. 1953. óta va- !etén 1954-ben csupán a gőzgyok az Északi Járómújavító- mozdonyok felhasználásánál a ban. Előtte két évig a déli fú- meddő idő 235 OOO órát tett ki. tőházban dolgoztam. Ez idó alatt a gőzt,artásra for• Röviden ennyi. A felszaba- clított szén mintegy 11 750 tondulás új világot, új életet ho- na, pénzben kifejezve 2 232 500 zott az én számomra is. forint. Ha hozzávesszük ehhez 

Imre elvtárs itt megáll, te- az ácsorgás alatt kifizetett kintete hosszú ideig időzik az munkabért, körülbelül 6 160 OOO egyik sa.tun, majd ezt mond- forintot, kiderül, hogy 11 buda
ja: pesti igazgatóság területén 

Uj életünk építésében csak ennél a tényezőnél ol11an 
minden erómmel és képessé- összeg veszett el, mel11 a legi.:emmel segítettem és segítem utóbbi bérrendezést véve a.Ja.pártunk célkitüzé:;eit. Mindig pul, ma;dnem ef/llenlő az bíztam a pártban és ma is ' 
erős a hitem benne. Jól esett, összvasuta.sság flzetésemelésé-

hogy a vasút régi, illegális re fordított ef/11 hóna.pi ösz
kommunistáit nemrégiben ösz· szeggel! 
szehívták és elbeszélgettünk Nem kell ahhoz különösebb 
harcedzett elvtársainkkal, fel- számtanludás, hogy felmérjük, 
elevenithettük közös emlé-

Az önköltség csökkentése vaslatokat. 
valamennyiünk közös ügye, de A:z önköltségcsclkkentés tet• 
ugyanakkor egyéni érdek is, teket és nem szép szavakat 
mert közvetlenül kihat az követel Tetteket a dolgozóktól 
egyén, a család jólétének emel- és vezetőktől, tetteket a moz
kedésére. galmi szervektől. A párt- és 

Az önköltség alakulása sok- szakszervezeti aktívák tárják 
ban függ a dolgozóktól, akik fel az önköltségcsökkentést 
napi munkájuk végzése köz- akadályozó tényezőket és moz• 
ben számtalan olyan lehető- gósítsák a dolgozókat fokozott 
séggel találkoznak, mely csök- kezdeményezésre az önköltség 
kentheti az önköltséget. Néz- számtalan lehetőségének fel-
zünk egyet: tárására. 

Lu.% Lajos villamos mo:r:- Valamennyi vasutas jobb 
donyvezetö vonatát több eset- munkájára van szükség ahhoz, 
ben, indokolatlanul „meg- hogy megvalósíthassuk az ön
fogták" Tatabányánál. Egyik költségcsökkentés terén lévő 
esetben azt mondta a forgal-

, 
feladatokat, ami érdeke az 

mistának: tud;a az elvtárs, egyénnek és a közösségnek 
ho(l11 ez a sok megállítás annyi egyaránt. 

keinket. A párt nem felect:ke
z,ett meg Tólun.k, és amil11en 
jól esik ez a oondoskodás, 
ol11an erővel tölt el bennü:n„ 
ket. Nem vagyunk már fiata
lok, de becsületesen részt
veszünk a felszabadulási ver
senyben, hogy a munka front
ján i.s biwnyságot tegyünk a 
nép, pártunk iránti szerete
tünkről. Atadjuk tapasztala
tainkat és beoltjuk a fiatalok
ba a kommunista erkölcs; a 

NINCS MIT FÉLNÜNK A JÖVŐTŐL 
Gyúlnek az aláírások. A 

I 

me,t. AhOIQT az aláírásokat néz-
gondosan elkészített béke!vek zilk. szinte látjuk az eréíis, iz-

, _ _ mos kezeiket, amelyek moot 
helyenként mar törődottek. még nagyobb erővel markolják 
T.átszik, 60K kézen fordultak meg a� 

Ör6r6I 6r6ra többet termelni 

vasfegyelem, a bátorság és az Naf/11 G11Ula, Illés Józ�, 

önfegyelmezés erényeit, ahogy Varga István - olvassuk a 
azt Bebrits elvtárs kérte tó- MA V Budapesti 11:pületelem· 
lünk awn az összejövetelen. gyártó Főnökreg békeívén. 11:s 

- A még szebb holnapért az aláírások mögött felsora
mi, öregek együtt küzdünk a koznak a tettek. Nagy Gyula fiatalokkal. ,.Kiváló Dolgozó'• sablonkéf;zí-11:s amikor elhagyjuk a cse-
rejavító-részleg kis munkahe- tő asztalos tudja, ha ő nem 
lyét, s visszagondolunk a hal- teljesíti felajánlását, a többiek 
lottakra, elmondhatjuk: a 1s lemaradnak. Naponta négy 
kommunista helytállás, fe- darab helyett nyolc darabot 
gyelem, a dolgozó nép, a párt készít a vasúti hidakhoz ké
iránti húség és áldozatkész- szülő új sablonokból. Illés Jó
ség nagyszerú példáját tükrözi 
Imre József elvtárs egész 2lSe! fáradhatatlanul magya-
élete. rázza, mit kell tenni a béke vé-

Szelecsényl István delmére. Brigádja érte el a 

legnagys:rerúbb eredményt az 
üzemben. Ezer darab meleg
ágyi keretet az előirányzott 
1817 óra helyett 1100 óra alatt 
készített el. Varga István „Bé
ke és szabadság" ifjúmunkás 
brigádja soha ilyen nagyszerű 
eredményt nem ért el, mint 
most. Teljesítményük 168 szá
zalék. Vajon elégedettek-e az 
üzem dolgozói? Kétségtelen 
örülnek a sikernek, de Jelsza
vuk „óráról órára többet ter
melni", mert tudják, így le
szünk még erősebbek. 

A IV. magyar 
békekongresszusra 

156 százalékról 160 száza.lékris 
emeljük. Munka.módszeremet 
az országos béketalátkozáio két 
ifjú.mu-n.ká.sna.k átadom". Sipos 
Róza, a Múszaki Kocsiszolgálat 
dolgozója arról beszélt. hogy a 
nöknek még fokozottabban kell 
harcolni a békéért . .,Az elmul:t 
Világháború szenvedéseit le9' 
jobban az an11ák, a nők ére?>" 
ték. Még fájnak a sebek, me
!11eket szeretteink elvesztése 
okozott. Mi a leghatározotta� 
ban tiltakozunk minden olyan 
cselekmény ellen, mel11 e(/11 új 
világháború kirobbantásához 
vezet. Kö-vete!jük, homi a tár
f/ll<llóasztal-ná.l oldják meo 4 
vitás kérdéseket". 

A Nyugati állomás dolgozói 
egyhangúlag elhatározták, 
hogy február 16-tól 26-ig béke
múszakoi tartanak. 

Akiktől kohók és bányák teljesítménye függ Hogyan készülJOnk fel méltó
képpen a békeharcosok sereg

Majoros István segédkezelő és szemléjére _ erről tanácskozVincze II. István !ütő túnnek 

A Hatvan állomáson me,rtar,. 
tott békegyúléseken közel 900 
dolgozó tilta.lrowtt a német 
militarizmus feltámasztása el• 
len. Hattagú békeküldöttséget 
választottak, amely elvitte a 
dísz.kötésbe foglalt tiltakozó 
íveket a járási béketalálkozóra, 
hogy onnan az orszál(os koni.:
re5SZUS elé kerüljön. Bizakod· 
va írták alá a dolgozók az íve
\{et, mert tudták, hogy az a tá
bor, melynek tagjai vagyunk, 
hatalmas és eró5, mert tudják, 
hogy a szocialista tábor vezető.. 
ereje a Swvjetunió. továbbra 
is an-a törekszik, hogy tárgya• 
lások útján javulást érjen el a 
nemzetközi helyzetben. 

(Tudósítónktól.) A diósgyőri 
vasutas dolgozókra a felsza
badulási versenyben nagy fel
adat hárul. Rájuk vár a Lenin 
Kohászati Múvek belső anyag
mozgatása, a kohók, az erő
múvek, a hengerdék és a többi 
üzem nyersanyaggal való el
látása, az egyre szaporodó ter
mékek elszállítása. Ok swlgál
ják ki ezenkívül a pereces!, a 
borosaknai, a lyukói, az anna
bányai és · pálinkástárói bá
nyákat. A diósgyőri vasutasok 
jó vagy rossz munkájától te
hát jelentős mértékben függ 
ezeknek az üzemeknek a terv
teljesítése. 

Különösen sok függ a fútő-

ház munkájától. Jól tudják ezt 
a mozdony- és kocsijavító mú
hely dolgozói. Ezért Braun 
Frigyes kazánkovács és bri
gádja, aki 131 százalékos tel
jesítményt vállalt, selejtmen
tes munkával már 135 száza
lékot ért el. Kovács Béla vil
lamoshegesztő a vállalt 150 
százalék helyett 164 százalé
kot teljesített. Mokri István 
kocsilakatos szintén kifogásta
lanul dolgozik. Az általa pat
ronált öt ifjú.munkás ja.nuáT 
havi te!jesitmén11e meghalad
ta. a 100 százalékot. 

A vontatási dolgozók közül 
a martinkemencéket kiszolgáló 

ki. Javul is a fútőház mun- nak Budapest-Nyugati állo-
kája napról-napra. A kohászat más dolgozói. Elsőnek Va.rQa 
üres kocsival való ellátása za- Béla, a rakodóponk ifjúmunká
vartalan, nincs panasz a bá- sa emelkedett szólásra. .,Mi 
nyák kiszolgálására sem. Amig gyennekkorunkban ismeTtük a felszabadulási verseny elött meg a háború .szörnyüségeit. gyakran megtörtént, hogy ko-
csihiány miatt a szenet földre Még élénken él emlékezetem-
kellett önteni, most ilyen ben a bombázások borzalmas 
kényszerintézkedésre nincs időszaka, amikoT éjjel-nappal 
szükség. 1 Tettegve bújtunk szüleinkkel 

A fútőház dolgozói még az óvóhel11en. Mi tudjuk, mit 
szebb eredményeket érnének 

I 

jelent békében élni és do!Qoz
el, ha az ílletékesek jobban ni. Ezért válla.lom brigádomma.l 
gondoskodnának anyaggal való együtt, hogy az árumazdítási 
ellátásukról. tervünk Úlljesttését a jelenlegi 

TÍZ ÉVVEL EZELŐTT ILYEN ÖR.ÖKS.ÉGET HAGYOTT RÁNK A NÁCI VANDALIZMUS 

Romokban • Ferenc:viroa· p;ilyaudvar. Felrobbantott mozdony Az bzakl f6m0hely eqylk osztálya volt. 
(Németh Gyula felv�•elel.) 

• 
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TÍZ ÉVE SZABAD BUDAPEST Látogatás a Vasúti Tudományos Kutató Intézetben 
- AZ EMLÉKEZÉS NAPJÁRA A Vasúti Tudomány06 Kutató Az ilyen és hasonló problc'e-

é - ürk · .. mák kidolgozása természetesen 
Egy nappal Budapest felsza

badulása előtt szabadult fel a 

Déli-pályaudvar. 1945. február 
12-én délelőtt 9 órakor jelen
tek meg az állomás területén 
az első szovjet katonák. A 
Nagyjlnyed utca felől jöttek. 
Romokat, felrobbantott mozdo
nyokat találtak. Budapest 
egyetlen pályaudvara sem 
szenvedett ennyit az ostrom 
alatt. 

A felépült pályaudvar dol
gozói most emlékeznek. Emié
keznek azokra a hősökre. akik 
végre meghozták a nyugalmat, 
de „emlékeznek" azokra is, 
akik tíz év előtt rettegésben 
tartották Budapestet. 

Az emlékezés napjára leírok 
néhány rövid történetet, amit 
tgy mondtak el a szemtanúk, 
ahogy megtörtént. 11:n viszont 
úgy jegyzem le, ahogy elmond
ták. 

csak lehet? Az utóbbi valószí
nűbb. Ugyanis már semmi 
kiút nem volt azokban a na
pokban, amikor néhány nyi
las hadapródőrmester vagy 
hetven mozdonyt felrobbantott 
a pályaudvaron. 

Int zet egyszeru, sz e epu- nem történhet laboratórium hozzákezdtek a romok eltaka- lete lgénytelenUl húzódik meg nélkül, csupán számításokra és 
rftásához. 13-án már hetven a Vas utcai házak között. A szakkönyvekre támaszkodva. A 
vasutas jelentkezett. A oesti kapun belépve, azt vártam, vasúti kutatók segítségére siet
oldalon dolgozók közül is sokan hogy valami új, ismeretlen vi- tek az ország kutató laborató
idejöttek. Rövidesen kétezer riumai és lehetőséget nyujtot
vasutas dolgozott a pályaud- Iágba kerülök, hatalmas labo- tak a kísérletek elvégzésére. 
var lÍjjáépítésén. Dicséret illeti ratóriumokkal ismerkedem 11:s ha már így „megkerült" az 
a munka harcosait, akik éh- meg, elámítanak majd a leg- általam keresett laboratóri
séggel küzdve rakták le a fel- különbözőbb műszerek, gépek, um, tegyUk hozzá azt a „labo--

sza,watott síneket. Fel kellene ratóriumot" is, amelyikre nem "" felszerelések. Ehelyett néhány is gondoltam, de amelyik a ku-
Most a lovakro.1 írok, Hogy 1

soroln
ól
i a nevu

k
··ket, de !�hete\- szobát találtam, ahol íróaszta- tatáshoz a legnagyobb segítsé-

en. yan so • get nyujtja - ez a vasút! Minmiért? Azért mert nem talál- Álljon i1t legelői mégis Vár- lok, székek, könyvek az egész den íróasztalnál született szá-tam olyan embert az állomá- nai Rezsőné neve, nem azért, felszerelés. Sehol semmi meg- mítás a vasúti vonalakon és 
son, aki nem beszélt volna ró- mert nő és úgy illik, hanem lepetés, bonyolult műszer, pályaudvarokon nyer ellenór-luk. mert mindenki beszél róla. mintha valami irodaházba té- zést. A harapófogó egyre kisebb Akkor még fiatal lány volt, 

vedtem volna. Az intéret két munkatársa lett a Vár körUI. A vonatok nemrég dolgozott a vasútnál, legutóbb kidolgozta, hogyan 
már csak a Déli-pályaudvarra de kérte, hogy osszák be a Ki sejtené, hogy a barna Zéhet gazdaságosan, a Zegkeve-
jöttek. a pesti pályaudvarok rc•meltakarítási munkákhoz. íróasztalok mögött - műszerek sebb vágányfelhasználással to
már mind felszabadultak. Ren- Azóta sztahanovista távírász <'s laboratórium nélkUl lató tehervonatokat összeá!!í
geteg mozdony, vagon és áru lett. olyan eredmények szUletnek, tani. Móds:zerUket táblázatba 
szorult a pályaudvarra. De Ahogy melegedett az idő, melyek évente sokmillió forint foglalták. Ezután kimentek a 
nemcsak mozdonyokat, hanem több fémmunkás kérte, hogy megtakarítást jelentenek nép- józsefvárosi teherpályaudvar
lovakat is hoztak ide a néme- inkább friss vízzel lássák el gazdaságunknak. ra. Előttük állt egy kocsisor 
tek, éppúgy mint az egyik kö- őket. Ettől kezdve Horvát An· Az intézet 40 dolgozója az el- 25 vagonnal, 12 állomás rendel-

j-;-) zeli templomba nával közösen hordták a vizet, múlt évben 33 tudományos tetéssel. Aszódi József kétsre-

� Takarmány persze nem volt. több mint ezer embernek. Még munkát fejezett be. Megoldot- res sztahanovista, munkaér-

41 pe-rc alatt rendezte meg � 
kocsisort. Sztahanovista ered
mény! Ezután az irányítást 
átvették a kutatók. Ugyanazt a 
munkát táblázatuk segítségé
vel - amely a gondolkodási 
időt kiküszöböli - először 3 
vágány felhasználásával ugyan• 
enn•1i idő al.att végezték el, 
majd négy vágány felhasználá• 
sával 2 perccel rövidítették 
me'7 a sztahanovista ered
ményt. A kísérlet tehát fé
nyesen sikerült. Módszerük se
gítségével bármelyik k�i • 
rendező brigád kevesebb vagá
nyan sztahanovista szintet fe
lülmulva rendezheti meg a vo
natokat. 

A Vasúti Tudományas Ku• 
tató Intézet 40 dolgozójának 
munkája kUlönböző új eljárá• 
sok feltárásával évente mint
egy 70 millió forint megtakarí• 
tást jelent. Ezek a kezdeti 
eredmények. Ilyen és még na
gyobb eredmények elérését 
ígéri a jövő. A kutatóintézet 
dolgozó!nak munkája segíti a 
vasút önköltségcsökkentését, 
megkönnyíti a vasutas dolgo
zók munkáját. 1 Januárban már úgy etették a ma is gyakran mondják neki ták például a talpfák ragasz- demrents k:r!test7 1 

f ��-
Pest aránylag rövid idő al:itt lovakat, hogy lefűrészelték a tréfásan a férfiak: tással történő előállítását. Ezzel sza��n 

b 
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.° l f E: :á:y�;,_ 
felszabadult, a németek nem pályaudvar környékén a fák - Van-e egy kis hideg vi- a módszerrel a drága, kUlföld- maJ ng 
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A gallyal·t e·s odaadták nekik. zed? Mert ha hiszed, ha nem, ről importált faanyagot 35 szátudták tartani magukat. z zalékkal jobban ki lehet hasz-

B. G, 

ősi Budavárban biztak, s erői- Amikor az ostrom erősödött, a sohasem ittam olyan jót vízből, nálni. Az új eljárás évente ket oda összpontosították. lovakat otthagyták, bekötve a mint negyvenötben! A bab és többmillió forint megtakarítást Barbár módon felrobbantották várótermekbe, pénztárba. Még a lencse nagyon szomjas volt. jelent. 
a város legszebb kincseit, a hi- az emeletre is felvitték őket. Ped_ig a_ Dé�i-pályaudvar _vas- Az intézet a vasút összes dakat, gondolva, hogy a Duna Amikor megtörtént a felsza- utasa,_ mast is kaptak ebedre. szolgálati ágának problémáival megállítja a szovjet csapata- badulás, az állomás dolgozói Paradicsomot .. Másutt e_z nem foglalkozik. A pálya korszerű
kat. megtalálták a lovakat. Egy ré- vo)t: s azóta is e�legetik Fa- sítésére, a pályafenntaTtás ol-

De rövidesen megindult a szUket találat érte, nagy ré- rago e!vtársat, aki �lyen válto- c�cíhM tételére, a jelzőberende
küzdelem a Várért is. A szov- szük éhen pusztult el. Kínjuk- zatossa tete az ebédet. Bab, 

1 

zések korszerűsítésére iTányuló 
jet csapatok délen és északon ban megették az elsőosztályú paradicsom, lencse. kutatások is na'7!1 lépésekben 
már korábban átkeltek a Du- váróteremben a díványokat. Az S most kellene sorolni a ne- haladnak előre. A gépésreti ku
nán és a nevezetes sztálini ablak- és ajtófélfákat, de a veket. Tarján Szilveszter, a je- taták a gőzmozdony kazánok
harapófogó óráról órára szú- pénztáraknál a keményfa asz- lenlegi párttitkár, dr. Soros 

I 

ban végbemenő égési folyamat
kebbre szorult. Ebben a harc- tallapot is majdnem teljesen Imre pénztárfőnök, Takács nak. a gépezet hatásfokának és 
ban rendkívül sokat szenve- elrágták. Fájdalmas látvány Kálmán fűtőházi párttitkár, a . vasúti csapá�ak kialakítá-

lehetett és annyira megmaradt Pörzse Ferenc pincér ... és így sanak me1oav1tásával foglal-dett a Déli-pályaudvar. le k E kák ed é e az emberekben, hogy ha erről tovább. Néhányuknak még oz�.'! 0 
mun . er '1; ny . Egy Schweizer nevű huszár- az időről beszélnek, mindig mindig megvan az első szov- a Jovobe? maJd �o.khzezer 

százados volt a pályaudvar visszaemlékeznek a szegény ál- jet-magyar igazolványa, a kö- tonna szenmegtakar1tást ie-
parancsnoka. A háború folya- tk - .. • 1 k' 8 lent. 

. ké f. . 11 á 1 La tokra. ve ezo szovegge : ,. .. , a t u- A k t tó. té t gazda ágtu man t o Je emvon sa a a- • dap_est Dél-pá.lyaud_varori dol- domán
u
y,· 
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tálzeya nem sre· "en
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kult ki: gyűlölte a kommunis-
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tákat és a vasutasokat. Mogor- gozi ' neveze • min en mun- tárta fel a gazdaságtalan fuka aló! mentesitve van és la- varozások okait és kimutatta va vad ember volt, aki nem Még Budapest nyugati ré- kóhelyétől munkahelyéig és hogyan lehet ezeket kiküsz� kímélt senkit és semmit. szében volt néhány német vissza tzabadon közlekedhet." bölni. E módszerek gyakorlati Egy rövidke jellemző törté- egység, amikor a vasutasok egy ts májusban már lassú jel- a!kahiazása évenként soknetet érdemes elmondani róla. része már szolgálatra jelent- lel me.,iindult az első mozdony millió forintos megtakarítá.�t Az egyik nagy támadás alkal- kezett. Faragó Béla awnnal át- Kelenföld felé. eredményezhe� a népgazdaság-mával a nyilasok behúzódtak a vette az állomás irányítását és Mészáros Ferene nak. bunkerba. Néhányan a vasuta
sok közül is le akartak men
ni az óvóhelyre, de amikor 
Schwei:rer meglátta őket, rá
juk ordított: 

- Mit keresnek itt? 
- Ugy potyog az akna, hogy 

nem lehet kint maradni! 
- Dehogynem lehet! Hátra 

arc! Azért van fényképes iga
zolványuk, hogy meg tudják 
állapítani a személyazonossá
got, ha meghalnak! 

Egy másik történet szerep
I_ője Temessy „ezredes úr" volt. 
a vasút katonai parancsnoka. 
Temessy felhívta a Déli-pálya
udvar akkor felfüggesztett 
helyettes főnökét, Faragó Bé
lát: 

- Kére1n, hogy készítse elő 
a vasútszázadot, mert rövide
sen parancsot kap, hogy vegye 

fel a harcot! Megértette? 
- Megértettem, ezrede11 úr, 

de vas11tszázad nincs ... Az 
egész századból csak egyedül 
vagyok ttt! 

Temessy felüvöltött: 
- Ha még egyszer ilyen 

rémhírel,et mond, felkoncolta
tomi 

Ugy látszik mindketten a 
vasutasokban bíztak. Avagy 
csak vérgőzös fejjel mindenkit 
vágóhídra akartak hajtani, akit 

Feleannyi idő alatt kétszeres eredmény 
Eleinte, amíg csak a térfó-1 volna a megnövekedett fel- egy-két keményebb rájárás, 

nök, Sallai György elvtárs adatokat. Síktolatással, kistel- kisebb kocsisérUlés. De ha alaszobájában próbáltunk tájéko-
1 

jesítményú mozdonyokkal ren- posabban tanulmányoztuk volzódni a nyíregyházi úgyneve- deztük a vonatokat, a tolatási na a csurgatásos és a gurításl zett csurgatódomb munkájá- műveletek sokszor akadálvoz- módszereket, ezeket is el leról, kissé túlzottan magabízó- ták késleltették a vonatok köz- hetett volna kerülni, mert nak tartottuk azt a kijelentést, lekedését. Egy 70 kocsiból álló egy-két szolgálat után már síhogy „fej-fej mellett haladunk vonat szétrendezéséhez négy-
a debreceni gurítódombbal". szeri kihúzás és mintegy 1'/2 

mán, zökkenő nélkül ment a 
De miután hosszabb időt töl- óra kellett. A szovjet tapasz- munka. Ugyanígy hamar meg
töltünk ezen a kicsi, szinte talatok alapján 1952-ben kísér- szokták a dolgozók a dorong
rögtönzöttnek mondható dom- letképpen megépítettUk ezt a gal való leakasztást is, pedig 
b�n - nem kellett hozzá más, csurgatódombot, amely azóta eleinte idegenkedtek tőle, nem mmt néhány vagon salak teljes mértékben bebizonyítot- egy gúnyos megjegyzést halmegváltoztattuk a vélemé- ta hasznosságát. A régi másfél lottam, hogy „most már állan?!�_nket. Egyenletesen, símán, óra helyett 40 percig tart egy- dóan cipelhetjük ezt a doronJo uter11;mel hal�d a munka. A egy vonat rendezése és mind-csurgatódomb lenyegében át- össze kétszeri felhúzás szüksé- got". Ma már hűséges, hasz
menet a jobban megemelt ki- . .. .. nos segítőtársunk ez a dom· húzóvágány és a gurítódomb ?es. A �ocsikat koz::e�!_enül az bocska - hát még ha irányváközött, mely utóbbitól főleg az mdulóvag_ányra 1?kJuk, így gányokban végződne! De így Is különbözteti meg, hogy a fel- m�gtaka�itjuk az attételt. Az-

ennek köszönhetjUk, hogy brihúzás ugyanabból az irányból elott 12 oral szolgálat alatt át-
történik, amerre a gurítás, lag � vonatot tudtunk re�- gádom átlagosan 101 százalé
nincsenek fényjelzőberende- dezn1, most 10-12 vonat felhu- kos eredményt ért el eddig a 
zések és nem irányvágányokra. zása és h?ntása lehetséges „ a felszabadulási versenyben, 
hanem fogadóvágányokra gör- vonatok k1- és behaladása koz- hogy az előirányzott havi 25 
dUlnek a kocsik. De hallgas- ben, .. mert -:: mint emlit':ttük irányvonat helyett 28-at tud
suk meg, mit mond a domb - �ozve�lenul a fogadó-, i llet• tunk vállalni, hogy menet
munkájáról, illetve előnyeiről v� mdulovágányokra rendez-

, rendszerinti indítási tervUnket Sallai elvtárs és Balogh Sán- zuk a vonatokat. 120 százalékra teljesítettük s, dor elvtárs, kocsimester. - Kezdetben - mondja Ba-
1 

hogy a Záhonyba irányuló Ures 
- Nyíregyháza állomás ré- logh elvtárs - a gyakorlatlan- kocsikat gyorsan, pontosan g! adottságaival nem győzte ság miatt voltak nehézségek, tudjuk elkUldeni. 

JÁTÉK A JÁTÉKKAL 
Mond;ák, hogy az ember „á:tterheli" a göngyöleget, • 

soh4sem felejti el egészen, rakomány újra !kocsikra száll 
hogy gyermelc is volt valaha, és !kiköt a főváros valamely 
felnőtt korciban, sőt deres fej- más pontján, az Országos "tr
jel is megőrzi játékos kedé- tékesítő mint lkiskereskedel
lyét -, de azért ezt sem sza- mi vállalat valamelyik köz
bad túlzásba vinni. Mcirpedig ponti raktárában. 
az alább elmondandó esetet a 
játllzási. szenvedély túlzásá
na.k tartom, s ezért felhívom 
az illetékesek figyelmét, hogy 
akadályozzák meg a megis
métlődését. Sőt, az sem árta
na, ha megtalálnálk a felelős
ségrevonás m-0d;át ezek/kel a 
játékoskedvii f€lnőttelkkel 
szemben, mint ahogy a gyer
mek sem kerüli el a bünte
tést, ha játékával !kárt okoz. 

* 

- Halló, Szállítmányozási 
Vállalat? Itt a miskolci Jci
tékárum,ár beszél. Kérem, már 
tegnap beadtu!k a diszpozíció
lka,, szíveskedjenek a ládálkat 
mielőbb elszállítani, me-rt a 
Fővárosi Nagykereskedelmi 
VáZlalat már többszö, is sür
gette. 

Délután öt óra körül jár az 
idő, amikor a Kovács-brigád 
11árom lovaskocsija, 84 láda 
játé!káruval toronymagasan 
1n.egrakva a teherpályaudvar 
feladási Taktárához ér. Lera
kás, mérlegelés, vonatbara
tkás, indulás Pest felé. 

Ujra szünet, amíg a kis• 
ker. áruforgalmi osztályán v-a
lallcinek eszébe nem jut a 84 
láda játék és már megy is a 
diszpozíció - a na.gykanizsaí 
füik,na.k. A ládák ú;ra 1/wcsi
ra, mérlegre, vasúti kocsiba, 
vasúti raktárba., lovaskocsira, 
bolti raktárba kerülnek és 
gyű;tik hátwkon az állomási 
bárcákat, az átragasztott cím
zéselket, no meg az flyen meg
próbá!tatásc1kkal járó sérülé
seket. Egy !kis késéssel meg.-.. 
érkezik G- ,,göngyöleg-átter
hetés" is, mire a. nagykani
zsai fiólkvezető expressz aján
lott levélben jelenti, hogy ne
ki bizony nincs szülksége a. 84 
láda játékra. 

Röpke 2-3 hét és már meg 
is é!1k.ezik az újabb diszpozí
ció. A 84 láda játélk ú;ra ko
csira kerül stb., stb. (lásd az 
eUíző körforgást), ,s még sze
rencse, hogy ezután már újabb 
k.erülő nélkül megérkezik -
szülővárosa állomásának Talk• 
tárába. 

Az állomáson a szállítmá
nyozási forgalomircinyító ki
osztja a brigádok !között a na-

Ugyanezen idő alatt a Já- pi munkát és a fuvarlevele
télkárugyár hivatalsegédje a lket. A Kovács-brigád !kocsijai postára baktat és feladja azt is a raktár elé állnak, a 84 
a levelet, amelyben a. gyár a láda játékot felrakják és inszaknyelven gönQyölegnelk ne- dulnak vele a város ;áték-vezett. ládákat „átterhe!i" a boltjai felé, mintha közben mi címzettekn�k. se-m történt volna. De hiszen 

A ládák megérkezn.e'k a fő- csa!k rövid két hóna.p;a múlt, 
városba., kirakják az állomás hogy a miskolci Játélk.árugyár 
ra!ktárába, onnan ismét lovas- játékos útjáTa indította a 84 
kocsikra, a 1/wcsikról a na.gy- láda játékot. 
kereskedelmi válla.lat vala- * 

melyik raktárába. 
Kis szünet után működésbe 

lép a nagu ker. és átdiszpo
nálja a 84 láda játékot az Or• 
szágos "trté!kesítő Vállalathoz, 

••. Es csak a 
van ez így? •.• 

játékáruval 

Benedek Miklós 
Miskolc 

.,.. 
, ,.. ,· , �, , 

VASUTUNK ES VASUTASAINK A FELEMELKEDES UTJAN 

A ferencvárosi új qurltó UJJUpltett mozdony Az &szaki J,,rmi1Javlt6 finommechanikai milhelyében, 
(Kovács Géza felvétele! 1 



• SZOCIALISTA VASOTtltT 1 955 fooruu ... 

Székesfehérvár az élüzemszintet ostromolja J E G Y Z E T E K  

Három brigád vetélkedik Az okot ismerik az állomáson, 
egymással Székesfehérvár ál- ismerjük meg mi Is. Látogas
lomáson. Mindhármat jól is- sunk el a i űtőházba. 

nevelt, mindent megtesznek a 
tervek túlteljesltéséért. Ok 
azOik, akik rendszeresen ma
guk javítják gépeiket a for
dulóállomá�okon, !hogy köny
nyítsék a műhely munkáját. 

Megesik, hog11 felejt az em
ber. Rajtam is megesett. Még
pedig olyanféleképpen, hogy 

merik a vasutasok, hisz ne
vük állandóan ott szerepel a 
versenytáblán. Január hónap
ban a Csonka-brigád tört az 
élre 117 százalékos átlaggal s 
mögötte maradt a másik két 
brigád, pedig azoknak sincs 
szégyenkezésre okuk. Az Al
mádi- és a Miklós-brigád 111, 
Illetve 10� százalékkal dicse
kedhet. 

E három brigád eredménye 
lényegében az állomás egészé
nek teljesítményét is mutatja, 
amely jelenleg így áll; fajla
gos kocsimozgatás 104, teher
vonatok terhelése 106, menet
rendszerínti vonatind.ltás 107, 
kocsikifutás 106, gőztartás 128 
százalék. Egy tényezővel van 
baj: a kocsitartózkodással. Ez 
tényelegesen 96 százalék a 
gyakori géprevárások miatt. 
Ha nem lenne géprevárás, ak
kor itt is 106 százalék lenne 
az eredmény, vagyis az állo
m.dB minden tén11ezőnél siker
rel harcolna a vállalt élüzem 
cím eln11eréséért. 

A géprevárások tehát meg
nehezítik a munkát. És érde
kes, ellentétben a máshol ta
pasztaltakkal, az állomás nem 
okolja a fűtőházat. Sőt, dí
cséri ! Dicséri, mert a fűtőház
zal megjavult a kapcsolat. El
tüntették a munkát nehezitó 
salakheweket, ti 24-es számú 
ideiglenes leadási vágán11 mel
lett Vi!lan11hálózatot építettek, 
hogy éjjel is lehessen rakodni, 
növelték a vágán11ok között 
;avított kocsik .számát - csak 
éppen a géprevárásokat nem 
tudják megszüntetni. Miért� 

Miért van géprev6r6s ? 
egyik csomagom megválására - A KOLUNOS ISMER-

, 
- FIATAL HAZASOK JU• 

csak a Baross-téren eszméltem TETÖJEL" című új magyar TOTT A K  OTTHONH(!Z. Deb-
rá. film felvételei a józsefvárosi r,ecenben 23 garzonlakast adta1' 

Hogy miért Van gépre- •1 d pa'lyaudvaron folynak. A film- at vasutas dolgozóknak. -

f Irán11 vissza a pa yau varra, várás? Erről sokat lehetne be- R6bai K6ro Y, de a vonatnak már hüli helye. ben a vonatot indító forgalmi 
szélni. Elkezdhetnénk a mar-

h /d ké No, bottal üthetem a nyomát szolgálattevö aktív vasutas, 
tonvásári, várpalotai, bodajki, a fűtő 6z pé O pe 

a jó falusi disznóságnak, v,- Temesvári Henrik állomás-mórl, pusztavámi, vagy akár verten bandukolok, amikor elöljáró. Vasutasok alakítják 
a ferencvárosi ácsorgásokkal - Rábai Károl11, lángboltépító 

T a kocsivizsgá!ókat, jegyvizs-k- - -1 1 szembetűnik egy felírás: ,. a-világosít fel Na'"' LaJ·os moz- omuvesro meg egyenesen e-
k gálókat is. S miközben kitud-'"' dák t él k E · lált tárgyak". Ej, próbáljun donyvezető - és folytathat- gen a mes ne · z a szi-

szerencsét! ja hányadszor megisl:nétlődik 
nánk a még sokkal súlyosabb kár, idős munkás hőse a fűtő- a próba, a teherpályaudvaron 
anyaghiányon. háznak, fáradhatatlansága, le- Bizonvtalanul állítok be, de zavartalanul bonyolódik le a leményessége példaként áll alig nézek körül, látom ám, Tehát az ácsorgásokat anyag- mindenki előtt. A minap fon- ho!TII ott húzódik az én csoma- forgalom. 
hiány tetőzi. Győződjünk me� tos anyagokért Pe$tre küldték gom a polcon, táskák, szatyrok ITEL/i/a�

g
d'r�shl;f;�;}:S�t�f arról, hogy fgy van-e. A fűtő- a Landler Járómújavítóba. és egyebek szomszédságában. ság Bakonyi Imre MAV alkalházban három darab 411 soro- (Sajnos a szertárban nem le- Jó! elnyúlik a „kádereús", ma.zottat, aki multh.v májusázatú mozdon11 áll féktuskó h<"t bízni, azt mesélik, ha rájuk amíg kezembe vehetem a húte- tól októberéig hétezer forint 

hiányában. Ugyancsalc féktus- várnának, minden anyag há- len jószágot. Mégi.s olyan 3ól- értékű árut lopott a teherva-
kóra vár eg11 330 sorozatú gép romszoros Idő alatt jutna el cső érzéssel távozom. gdnokból Orosháza á!lomáson. 
és szerkocsija. Négy gép- nem hozzájuk.) Rábai elvtárs mi- Bűntársát, Nag11 M-iMly MAV 
mehet a forgalomba féktuskó után megkapta a Landlerban * kocsirendezőt kétévi börtönre 

záll , k · t ítélték. hiánya miatt. De ugyanakkor az anyagokat, s ítoesz bz SiófOik .  . . Barna fiatalasz- _ AZ UJPESTI VASUTI nincs rézhuzal, gond a csap- keresett és hosszabb futkosás szony lép a fülkébe, fürgén el-
IDD vasszerkezdfnek szereágyférn, egyes csavarfajták és után mindössze egy 4 kerekű helyezkedik, de egyszerre ijed-
lói elérték a Népszigetet. A még sok más. ke'zikocsihoz i·utott - a Déli- ten felkiált :  a sálam! Izgatot- , h tan elkezd motozni a csoma- MAVAG hidászai azert ar-

Széntakarékossági tervüket pályaudvaron. Nem esett két- gok között, aztán kiszalad a eolnak, hogy május l-én át
samott és lángbolt-tég!a hiánya ségbe. Kihúzta a kocsit a fülkéből, pár perc mulva már haladhasson az elsö vonat az 
nehezíti. Még a múlt eszten- Landlerba, s onnan megrakva a perronon látni karcsú új hidon. 
dőból „tartoznak nekik" 263 vissza a Délibe. Ez a „kis alakját . . . - A TARSADALMI TU-
darab samotté1!lával és az elsó séta" minte{711 28 kilométer. Kis idó telik el s jön vissza LAJDON e!lopásáért eljárás 

- AZ MNDSZ MEGALA• 
KULASANAK 10. évforduló
ja alkalmából február 11-18-
ig ünnepi műszakot tartanak 
a vasúti főosztály és a buda-< 
pesti igazgatóság nödolgozói. 

- IRODALMI, MODELLE
ZŐ ítS MÜSZAKI TOV ABB
KÉPZŐ KŐR indul a nagyka• 
nizsai kultúrotthonban. A szin,, 
játszó-csoport a „Bújócska„ 

elóadására készül. 

- ÖRIZETBE VETI'E a 
vasúti rendörség társadalmi 
tulajdon ellen elkövetett so
rozatos lopás és sikkasztás 
miatt Horváth Károly MA V 
ellenört, Lengyel József, 
Hirschler László terményfel
vásirlókat és búnvádi eljárást 
indított Horváth László MA V 
váltókezelö és Szandi József 
terményfelvásárló ellen. Ne
vezettek Mesterháza állomá
son megdézsmálták a gabon-a
küldeményeket, 

- · Le I indult Steiner Ferenc gépko-negyedévre sem kapták meg az Hát ilyen ember Rábai Károly az asszony szomoruan. ü · csivezetó, nagyatádi la kos el- UKASCSERE 
igényelt mennyiséget. Emiatt kőműves, akiről azt tartja és Egy bácsika éppen nekikezd, 

len aki a nagyatádi állomásrn Elcserélném - úl!V ténvle· 
h t ' "k l ' b l 'lk "l kö nem is túlozva Rajnyá·k Fá- hogy kifejtse véleményét az 

em- érkező két traktor dinamóját !!esnek. mint l!azdálkodnl akaró a gepu a,ig O t ne u z- beri gyarlóságról, amikor . . : nyul!dilasnak l11:en alkalmas -lekedik, pazarolja a szenet, g bián fűtőházfőnök: párját rit- Amikor megszólal a hang- ellopta. mezőtúri kétszobás összkomfor· a fútőháznak meg kell elé-
, 

kítja a vasúton. szóró: Figyelem, figyelem! Az MSZT SZERVEZET tos lakásomat budanest!ért. val?V 
gednle 7,3 százalékos szén- Ilyen emberekkel, való igaz, állomás területén egy sálat ta- AT,AKULT Tapolca állomá- Budapest kOrnvékiért. A mező• 

A 'j " t -ség komoly tűri lakáshoz nvárl konvha. �az.. megtakarítással. lehet jól dolgozni - és a láltak - átvehető a forgalmi son. z u ve,.� 0 óaság! me!léképü!etek, gazdasál!1 

Az ilyen körölmények erő- fűtőház az utóbbi időben be irodán! tevékenységet fejt ki a Ma- udvar és 1<vümölcsös tartozik, 
A ba- s"·a zavartan félbe =. ar-S:.ovid Barátsági Hónap C!m·. Dávid Ger1<elv. Debrecen. sen fékezik a munkaversenyt. is bizonyította ezt. Kilométer- e "' · - '" 1 1  

Pedig lelkesedésben, öntevé- tervét 105, javítási költség- hagyja kezdődő „k_1s_
e_1_
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kenységben nincs hiány a tervét 114 szzázalékra telje
fűtőházban. Sági József, Far- sítette, miközben 28 036 ton
kas III. József, Kovács Jenő, na túlsúlyt továbbított. 
Nag11 Lajos és még lehetne Ezért beszélnek elismeréssel 
sorolni a hozzájuk hasonlók a fűtőházról - az állomáson. 

7 :  0 a bürokrácia iavára 

-------------------------

Nem akarunk jogtalan éri!e
meket szerezni magunknak, de 
a túlzott szerén11ség látszatába 
sem kivánunk esni, ezért az 
olvasó meg!télésére bf,:zuk: 
sikerült-e tökéletesen ÖSl!Zeál
lítanunk a rendeletkészités re
ceptjét? De mielőtt közkinccsé 
tennénk, szabadjon szerényen 
megjeg11ezni, hog11 huzamos 

,.aláírás", ,.kibocsátásn, .,fel
tüntetés", ,,vonatkozás" stb, 

stb. A masszát kissé hagyd 
állni, majd ilctasd, terjeszd elő. 
avrobáltasd, add lci és - meg
etetheted vala7'ivel." 

fontosságának magyarázatát, 
amely világot vet arra, miért 
is tartotta szükséqesnek a 3. 

szakosztál11, hogy 1949-ben há
romszor, 1950-ben, 52-ben, és 
53-ban egyszer-egyszer, 1954-
ben szintén egyszer megetesse 
szegény gyengegyomrú, elő
adókkal ezt a rendeletet. A 
magyarázat i'111 hangzik: ,.A 

rangok és beosztások megjelö
lésének elhawása egyrészt el
lenkezik a vonatkozó rendele
tekkel, másrészt lazaságot 
eredmén11ez." 

Nyílt levél 
Szeged állömás• lolgoníiho1 

Kedves Elvtársak! Budapest
Nyugati-állomás dolgozói 1954. 
augusztus 20-ig párosverseny
ben álltak Pécs és Szombat
hely-állomás dolgozóival. So
kat tanultuhk egymástól, ta
pasztalatcseréken vett,ünk 
részt, új munkamódszerek�el 
gazdagodtunk. A nemes vetél
kedést azért nem folytattuk, 
mert úgy gondoltuk, hogy új 
versenytársalcat keresünk, s 
így újabb ismeretekre teszünk 
szert. Ezért hívtunk ki titeket 
Szeged-állomás dolgozóit 1954. 
augusztus végén versenyre. El 
is küldtük a feltételeinket és 
kértük vezetóiteket, ismertes
sék veletek és értesítsenek a 
válaszról. Sajnos, választ nem 
kaptunk. Időközben eredmé
nyeitek alapján elnyertétek a 
búszke élüzem címet. Bizto
san sokat tanulhattunk volna 
tőletek. Nem tudjuk, hogy 
felhívásun.kat miért nem kö
zölték veletek, de meggyőződé
sünk, hogy ti, akik nagyszerű 
munkahőstetteket vittetek vég
hez, szívesen átadjátok tapasz-

talataitokat. Ezért kérjük, vá
laszoljatok felhívásunkra. 

Nyuga-tl.-állomás dolgozói 

Uj lakásba költöztünk 

Nedves, penészes lakás volt 
hosszú ideig lakóhelyünk. 
Gyertyafény mellett rontottuk 
szemünket. Egyik gyermekem 
súlyosan megbetegedett. Most 
pártunk és kormányunk sze
rető gondoskodása folytán 
egészséges otthonhoz jutot
tunk. Nehezen találok szava
kat, amikor köszönetet akarok 
mondani. Igérem. hogy tettek
kel, jó munkával fogom bebi
zonyítani hálámat. 

Gál Sándor fűtő 
kiváló vasutas, Pécs 

Hallgassák meg 

a dolgozók véleményét 

1953. november l-én állítot
ták fel a pályafenntartási 
szakszertárakat. Ezek a szer
tárak nem váltak be a gyakor
latban, ezért most átszervezés
re kerülnek. Kérjük felsőbb
ségünket, hogy az átszervezés
nél hallgassák meg a pálya-

Jólesik a forró feketekávé ... •· . 

A Kámán Kató Füt6holzban Csoma Ferenc debreceni mozdonyve,etö 
és brlqádja feketeká'116t „v6telez" öz'II, Gyulai Ferencnétöl, A hosz

szú út uU1n bizqnv fól esik a meteq Jtaf. 
(KovS.:s G6za fel'II.) 

előtanulmán11okat fol11tattunk fenntartási szakszolgálatot és 
a bürokrácia boszorkán11konyazok anyagosainak véleményét. 
há;án vállalva a mérgezés veSzerintem az a':yagellátási ne- 1 szélyét (elég ba;, hogy a bü�ézségeknek reszben a szak

é
-

rokrácia konyhájának dolgozói 
idegen személyzet és vezet 5 immunisak a hasonló nem 
az oka Helyes lenne, ha az 

egyszer súlyos ki.;enetelú 
anyagot_ azok kezelnék, akik mérgezésekkel szemben).' Ez-használJák. után íme a recept · Halász György anyagos 
Ferencváros pályafenntartási „Végy egy-két marékra való 

főnökség számot (minél több, annál za
matosabb a rendelet), keverj 

Hét elveszett munkaóra hozzá hasonló mennl/Íségú 
nag11betűt. Ezt gyúrd masszá-

A MAV Villamos Felsőveze- vó., szórd belé a következő ték tpítésvezetőség dolgozói szavakat (esetleg többször is): 
mind nagyobb lendülettel 

„ügyirat
'·

• ,.hivatkozással', 

Holtbiztos, hogy ilyen recept 
szerint készült az a 7 (hét) da
rab rendelet is, amely lén11e
gében ugyanazt mondja -
hétféle szám alatt. Irjulc csak 
ide a rendeletek számát: 
321.57411949. (I.) 3. A., 332.294,I 
1949. (I.) 3. A., 332.967/1949. (1.) 
3. A., 7803/137 /1950. (I.) 3. A., 
1/63/1952. (I.) 3. A., 2/61/1953. 
(I.) 3. A., 1/85/1954. (I.) 3. A. 

Miről is szól ez a hét azonos. 

Jts végül, hogy c&attanón ae 
kelljen törni a fejünket, mag11 
a rendel�t szolgál vele. U Q11an,. 

de évről évre visszatérő ren- is a rendelet szemléltetően n.n. 

delet? Arról, hogy az előadók tatja, hogy be nem tartása mi• 

tüntessék fel az ügyiratokon és lyen „lazaságot eredmén11ez": 

jelentéseken a nevüket, rang- a végén szépen fel van tüntet• 

jukat, telefonszámukat és be- ve az ügyintéző neve és tele

osztásukat. s még lássuk a fonszáma, de rangját és beosz• 

használati utasítást, illetve. bR
csánat, a rendelet rendkívüli 

tását hasztalan keresed . •  , 

Fáy Endre vesznek részt a felszabadulási 
versenyben. Ezért tartom szük
ségesnek, hogy beszámoljak az 
alábbi esetről. amely fékezi 
versenyünket. Február 8-án 
egyiJc szerkocsi.nlmak fontos 

-------------------------
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:�;:�:�:;:� Néhány megjegyzés a Lokomotív kézilabdatornáról 
kellett mennie. Reggel 5 óra- Országos sportegyesületilnk �z 
kor kértünk engedélyt Kőbá- Idén űJszerü kilrással lepte meg 

f 1 -tői M.k á ó ák legjobb kéz!!abda•csapata!nkat, nya- e so · 1 or m r r 

I 
kilrta az 1955. fv! Lokomotív "". óta ácsorogtunk és az állomás pát. Ez a mérkőzéssorozat alkat-

forgalmi szolgálatánál haszta- :::!i0�i;
ú

l
t
é:i�·:�ct!�!I0!;;.1 

or
�!f lan sürgettük az engedélyt, kozzanak. 

az igazgatósághoz, majd a bal- Lo!o��'j<�
z
t!��;(1 

a
úi

e
����!�� parti menetirányftóhoz, végül nokában rendezik. A kevesebb 

a főmenetirányftóhoz fordul- �!:t
á
"roin

é
J:;\;���dlk

a 
;;;!'.;,,

at
�a� tunk, de hasztalan. A válasz lálkoznak egymással, de akkor 

mindig az volt: ,.marad a mo- ��s�:rre két fordulót bonyol!ta-
tor" - de indoklást, hogy mi- Eddig mind a rért!ak, mind a ért, nem kaptunk. A hatvani nők csoportjában négy rordulót 
vonal felsővezeték építés! bonyoUtottak le. A közönség ér-deklődése, a nagyszera küzde!· munkálataihoz nélkülözhetet- mek, . mind azt bJzonyftJák, hogy 
len anyagokért csak u óra 36 8 kéz,labda•sPort vasutasa!nk kö• rében Is nagy tért hódított már perckor tudtunk jelentkez- A közönsé.1< érdeklődését bizO: ni Budapest-Déli-pályaudva- nyf!Ja. ho,rv eJ<V-e<rv mérkőzé• 
ron. Közel hét óra esett ki a �=!:rn�'i,�knek b!zonvul a torna• 
szerelókocsin lévő kilenc dol- Elsősorban a férfiak mezőnyét 

gozó munkaidejéből. Hogyan kell megdicsérni. A rákospalotai, 
békéscsabai, debrecent. szolnvkl, tudjuk ezt pótolni most, a fel- győri, budapesti, sztál!nvárosi és 

szabadulási versenyben, ami- �t{��f;��=� ��i!���o��
1

}a�!\k';; 
kor minden perc drága? Több taps, az Izgalmas, szlnvonalas 
megértést, lelkiismeretességet, ;."�1���k:J!���fse�!g

1
��

n. 
má� 

felelősségérzetet kérünk Kő- nem beszélhetOnk Ilyen magas 
bá f J ő f al · · á ft „ szfnvonalról. A mezőny Itt két nya- e 8 org mi ir ny 01- részre szakad: a miskolci, debre-tól, valamint a menetirányító cenl, békéscsabai. váci és gyllrl 
szolgálattól. 

Szetel Dezso �::g::,, ";��
a•:�el:,e'afi:'_6ny többi 

Természetesen helytelen lenne motorvezető elhallgatni a hibákat, mert azok 

Is akadnak. ílyen például, hogy és hideg öltöző áll a csapatok az elmult vasárnapi fordulóra a rendelkezésére. A terem eléggd szombathelyi csapat nem Jelent sötét és röleg hideg. Ez pedig meJ?. íJ?v a békéscc:Ab:1.i és a e-vő- igen veszélyes a Játékosok egész ... rl csapat Jáh�k nélkül szerezte ségére. hiszen a Játékban telhemeg a két pontot. Az egyUttes vűJt. lecserélt Ját�kos a hitleí!hcAn minden Indok nélkül maradt ott- könnyen súlyos betegséget szehon. az �gyetlen „Indokuk• . rezhet. A jövőévi kupakilzdelrnehogy a mezőny erős számukra. kip: helyes lenne, ha a FererH"·· Ez ll!en, helytelen álláspont. l!:1- városi LokomoUv SK vezetősége sösorban: a mezőny erősségét nagyobb gondot fordftana torna• már hamarább is Ismerhették, csarnokának rendbehozására másrészt pedig örillhctnéne!c, A Lokomotlv Kupa sikert ara· hostv Jobb csapatokkal szemben-
1 

tott, a kezdeménvezés _ vasu· as állva Javlthatják, cslszolgathat- kézllabda-csanata!nk ro„lalkoztaJák tudásukat. tása - Igen helyesnek bizonyult Másik hiba a teremmel van. A 
I 

Bebizonyosodott. hogy spo,:tkö: tornacsarnok nem felel meg tel- reinkben egészséges talaJr
_
a ta• Jes mértékben az tlyen nagy ren- lált ez az egyre nagyobb nt--nszedezvény lebonyolftására. Kevés rüségnek örvendő csapatjáték. 

Követendő pelda 
Tavaly augusztusban a Békés-

, 
Az új  sportlétes!tménv - mely. csabai Lokomotív vezetósége el- nek re!épftésében áldozatkész határozta. ho(l'y sporttelepén el- munkM vég�ztek többek között sósorban saját ereJ.éb/11. társn,Jal- Mák, Gerlai, Klivényi, Fodor, Kan• ml munkával. öltozőket és fOr- 1 c-slk, Ambrus, Tuskó. Heqedüs, dőt épít. A vezet6ség kezdemé- Tasnády, Soós. Ballanqó, Szécsk,1 nyezését nagy örömmel rogndták és Lipták elvtársak - l OP. OOO a sportolók. hisz eddig egy öltö- ror!nt értékil. z/lben két vagy több csapat is A Békéscsaba[ Lokomotív kénytelen volt szorongani é@ a e 151 , ver 

versenyek végén alig volt lehet-S- s nyz moS! uJabb nagy rei· 
sé.cz a tlszt�lkodásra adatra vállnlko1:tak Hrz7�J-u,-•, 1p. 

A békéscsabai · snortolól< fo nek egy atlétikai pálya épftésédoI,,mzók szor.1<almas munkáb� hez. melvnek során 80 OOO rorlnt kezdtek s allll( öt hónap multán. értékO társ„dafm! munkát végez• ezév januárf,lban . felavatták az n k E II tt 200 •'Jonnan épült három 16 négyzet- e · me " s11g�rje„enyót, 
méteres öltözőt és az úi .  nvo!c 1 00 törpe•gömbakácot Oltetnek 
zuhannyal. hlrl.eP"-m"ler,vfz szol- el a sportpálya körí\1. és parld� gáltatássat ellátott tilrdélt. rozzák az épületek környékét. 

HOCIALIST4 VASl!Tf!RT - A v_.6N "nc-UIT h o Vuuta9ot Subur .. ,�net he«l■pla. - lllei!jefenft minden szombaton. SUfkeottf o ozer k.,.tll!btmttsllR Lo�tul•!don<>s: o K�>lekerlé,.. � PostaO,m •lfnts,t�rfu,w 1. VHúll PbiUln a a Va91Jfo_,,. Stak„enereie. k•k-tö��: Ruda Peti V1 .. StUttn-ót II.! 11. - Telelon: 22S-'!91l 42'-.117. 428-332 01em! telefon, 16-76 39-49. Klailób!vatol: VU„ R4kóczl-út 54. _ 18 OOJ péld,li,w lillira L■DDY<lllld■. 8ud1i,e,,t. Vili. Rökk Szilárd--. 1. Felelős nyomdave.et6: Kulcsár Mlná!y, 
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/A FELSIABADULASI VERSENY MOTORJA 
A PÁRT! 

Másfél hónapja folyik a 

vasúton a felszabadu
Jási verseny. Eredményei éke
sen bizonyítják a vasutas dol
gozók munkalendületét, haza
szeretetét. A verseny során 
számos szolgálati hely, többek 
kö,ött Ferencváros állomás, 
fűtőház, Veszprém-külső állo
más már a legtöbb versenyté
nyezőnél teljesítette az élüzem
szintet. Az eredmények, ame
lyek harcban, nehézségek le
győzése közepette születtek, 
azt igazolják, hogy a vasutas 
dolgozókban rejlő tehetség, 
lendület, szorgalom és munka
szeretet az elmúlt tíz év álatt 
kibontakozott és a felszabadu
lási verseny során az egész 
nép, az ország, a haza ügyéért 
folytatott harc lendítőerejévé 
vált. 

Az elért sikerekben legna
gyobb szerepe a kommunisták
nak, a pártszervezetek szerve
ző, felvilágosító, nevelőmun
kájának van. Szeged állomás 
pártvezetósége például rend-
8Zeresen értékeli a felszabadu
lási verseny eredményeit, hiá
n11osságait, s a kollektív veze
tés alapján a helyt vtszon11ok
f4 alkgJffl4Zva &zab;a meg a 
feladatoko.t, s azok megoldá-
11ára aztán a pártbizalmi és 
népnevelő elvtársak mozgósí
tanak. A jól végzett munká
nak meg is érett a gyümölcse: 
Szeged állomás újból, harmad
szor is élüzem lett. Ott ragyog 
az állomás homlokzatán az él
üzem-jelvény és rövidesen át
veszik megőrzésre a miniszter 
és a szakszervezeti központ 
vándorzászlaját. A jó eredmé
nyek eléréséért dicséret illeti 
az olyan népnevelőket, mint 
M�száros József kocsimester, 
aki brigádjával példát mutat
va élenjár a kitűzött célok 

megvalósításában. Brigádja a 

fajlagos kocsimozgatás terén 

108, az átlagos terhelésnél 110, 
a kocsitartózkodási idő csök
kentésénéi pedig 103 százalé
ltos e�nyt ért eL 

Az eredményeket vizsgál-
va, általában megálla

píthatjuk, hogy a felszabadu
lási verseny politikai munká
jában javulás mutatkozik leg
több szolgálati hely pártszer
vezeténéL A javulá� azonban 

még nem kielégítő, vannak 
még olyan dolgozók is, akik
hez nem jutott el a párt szava. 
Vésztő állomás dolgozóinak 

csak 18 százaléka tett egyéni 
vállalást. És sajnos Vésztóhöz 
hasonló szolgálati hely akad 
több is a vasút területén, azt 
bizonyítva, hogy egyes párt
szervezetek, a kommunisták 

tnég nem mindenütt váltak a 

verseny motorjává. 
Nem igaz. hogy Vésztő, vagy 

a többi lemaradt szolgálati 
hely dolgozói gyengébb tudású 
vasutasok. hogy nem képesek 
olyan eredményekre, mint a 

ferencvárosiak, szegediek, vagy 
a szombathelYiek. Az az igaz
ság. hogy a felvilágosító szó, 
a kommunista példamutatás 
maradt el elsősorban ezeken a 
helyeken. 

Vajon érzik-e a lemaradt 
szol!!álati helyek pártvezetősé
gei és kommunistái. hogy a 

pártmunka gyengeségéért fe
lelősséggel tartoznak a dolgo
zóknak is. akik elváriák. hogy 
·a kommunisták példát mutas
sanak. A Központi Vezetőség 

határozatai, de a pártonkívü
liek bizalma i5 azt követeli, 
hogy sürgCsen javítsák meg a 
pártmunli,_t.t az elmaradt szol
gálati helyeken, amely felté
tele annak, hogy valamennyi 
dolgozó munkája legjavával 
vegyen részt a felszabadulási 
,·crsenyben. A felszabadulási 
verseny sikere egyben 1955 
első negyedévi tervének ma
radéktalan végrehajtását is 
jelenti. A terv teljesítése pe
dig biztosítja életszínvonalunk 
fokozatos és állandó emelé
sét, megteremti a második öt
éves terv biztos alapját. 

Ha azt akarjuk, pedig azt 
akarjuk, hogy a felsza

baduhísi versmy célkitűzése 
maradéktalanul megvalósul
jon. nem állhatunk meg az 
eddigi eredményeknél. A siker 
érdek�ben akad tennivalónk 

b5ve:-i. Vajon beszélhetünk-e 
arr61, hogy a menetrendsze
rinti közlekedés terén minden 
rendben van? Nem! Még min
dig solcat késnek személy- és 
munlcásszállító vonataink. Ja
nuár hónapban a személyszál
lító vonatok 27,1 százaléka, a 
munkásvonatok 22,8 százaléka 
ké1ve közlekedett. Ezek a szá
mok azt jelentik, hogy sok
százezer forinttal károsítjuk 
meg népgazdaságunkat, ren
geteg bosszúságot okozunk 

dolgozótársainknak az esetek 
többségében hanyag, laza mun
kánk miatt. 

A felszabadulási versenyben 
a pártszervezetek fő feladata, 
hogy a felvilágosító munka kö
zéppontjába állítsák a menet
rendszerinti közlekedés meg
javítását. A menetrendszerú
ségnél a vasutas becsületről 

van szó, arról, hogy kiérde
melj ük dolgozó népünk, pár
tunk és kormányunk elisme
rését. 

A legfontosabb cél, a vonat-· 
késések csökkentése érdeké
ben a verseny hátralévő szaka
szában minden dolgozóval 
egyénileg beszélgessenek el a 
kommunisták, az aktívák. 
Sajnos az eddigi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy népneve
lőink szívesebben alkalmazzák 

a csoportos megbeszéléseket, 
kisgyűléseket. Helyes ez a 
módszer is, de nem pótolhatja 

az egyéni, a közvetlen agitá
ciót. A személyes agitációban 
mutassanak példát a párt- és 
szakszervezet vezetőségi tag
;at, valamint a szakvonali ve
zetők. Folytassák nap mint 
nap a felvilágosító munkát, 
járjanak élen a „Kommunis· 
ták az élre, kommunisták a 
tömegek közé" jelszó megvaló
sításában. 

A felszabadulási verseny 
minden eredménye hozzájáru
lás népünk jólétének emelésé
hez. A felszabadulási verseny
ben való részvétel a párt iránti 
szeretetet és bizalmat is kife
jezl A kommunisták példa
mutatása a versenyben egy
ben bizonyítéka, hogy a nép 
ügye elválaszthatatlan a párt 
vezetésétől, a kommunisták 

munkájától. A párt célkitűzé
seinek megvalósítása a dol
gozók kezébe van leté
ve. A győzelem legfontosabb 
feltétele. hogy minden párt
szervezet és párttag váljon a 
fels:r.abadulási verseny motor
jává! 

A l"EJ.SZABADUI.ÁSI VERSENY SIKERÉÉRT 

Egy közepállomas .élete es problémái 
Nehéz feladat egy állomást elvtárs is nyilván úgy értette 

I 
tásunk alatt nem tudtunk sza

úgy bemutat.ni, hogy néhány ezt, ahogyan mi: odavaló, lel- badulni attól a kényszerkép
mondatból megközelítőleg hú kiismeretes, nemcsak szorga- zettól, hogy Kunszentmiklós,
képet kapjon róla az olvasó. lommal, hanem kedvvel is dol- Tass állomás munkája csak
Mert mit mond például a gozó vasutasokra van szükség. nem egyenlő az állomásfőnök 

név: Kunszentmiklós-Tass? Persze, az állomás létszáma munkájával. Erthetőbben: 
Annyit talán, hogy jelentős elég magas ahhoz, hogy ilye- nem az állomásfőnök hibájá
forgalmú középállomás a bu- neket is találjunk. Ott van ból, hanem a dolgozók pasz
dapest-kiskunhalasi vonalon, például Tóth Lajos forgalmi szivitása miatt az egyszemélyi 
a budapesti és a szegedi igaz- szolgálattevő, Magyar Mihály vezetés túlzott és egészségte
gatósá2 határán. Valamivrl naplózó, az állomás legfiata- len elfajúlásával találkoztunk. 
többet tudunk meg az állo- labb dolgozója, egyúttal a A verseny állása után érdek
másról, ha megnézzük telje· kunszentmiklósi gimnázium lődtünk - csak az állomás
sítményeit: átlagos eredmé- kitűnő előmenetelű tanulója, főnök tudott felvilágosítást 
l!Ye 112.8. a kocsitartózkodási Hun,1adi István váltókezelő adni. (Könnyen lehetséges, 
egységidó kivételével vala- Szabó Imre gépkísérő, Rozma: hogy az egyetlen versenytáb
mennyi versenyt.ényezőt túltel- nit Sándor raktári dolgozó, lára is ő írja fel az eredmé
jesítette. S a koa;itartózko- Bebők András szerelvényőr, a nyeket.) S ugyanígy ő igyek
dá&nál mutatikozó kilenctizedes közkedvelt Télapó" aki min- szik felrázni az egykor igen 
lemaradásba sem akarnak be_ dig ott var:,' ahol 'segítségre élénk, de több mint egy éve 
lenyugodni. mi,nt Vidovics van szükség, s vegyük be a mélyen s�nnyadó kultúr
Lá&Zló elvtárs. állomásfőnök névsorba Pátyi Sándorné ta- életet, anu azt jelenti, hogy 
mondja: ,,11:ppen ez a kilendi- karítónőt is, akinek hálásak a zenekartól konfettiig és büfé
zed az. ami embert kíván. dolgozók a tiszta munkahe- ig, Csokonai-emlékünnepély
Mert 99 százalékra mi,nden lyért é6 az utasok a gondosan től filmvetítésig mindenről ő 
különösebb erőfeszítés nélkül takarított várakozóhelyisége- gondoskodik. 

sehol. Az üzemi bizottság el• 
nöke vonatvezető, idejének 
csak egész csekély töredékét 
tölti az állomáson és a kiala• 
kult vélemények szerint igen 
kétséges, hogy vajon több 
hasznot hajtana-e, ha gyak
rabban látnák. Nyílt kérdés 
az állomáson, hogy a területi 
bizottság miért halogatja rég• 
óta esedékes leváltását? A 
szakszervezeti bizalmiak léte
zéséről is csak akkor vesznek 
tudomást a dolgozók, amikor 
a tagdíjakért jelentkeznek. De 
nem elég erős a pártszervezet 
sem. Szabó Ferenc elvtárs, a 
párttitkár, tevélkeny, lelkes, jó, 
és azt lehet mondani, egyet• 
len segítőtársa az állomásfő
nöknek, de ő is egyedül van, 
Hiányoznak a jó népnevelők. 
És amilyen kevés gondot for• 
dít a területi bizottság az it• 
teni szakszervezeti és kultúr• 
életre, ugyanolyan csekély ér• 
deklódést mutat a pártélet teljesíteni tudjuk a tervet, de kért. De ez a névsor még akkor 

ha minden egyes kocsira ki- is szegényes, ha néhány pon
terjed a figyelmünk, el tud- tos, lelkiismeretes dolgozó ki 
juk érni a 100 százalékot." ! is maradt belőle. Ezért volt 

Hol az Uzemi bizotts6g? után a politika, osztály, a · szakvonali problémák iránt az 

,,Embert kíván" - a főnök azután az, hogy egész látoga-
Joggal kérdeztük ezekután : 1 igazgatóság. Például igen nagy 

hol az üzemi bizottság? Hát szüksége lenne a nagyforgal• 
mú állomásnak hangosberen„ 

"Régen volt ilyen versenyünku 

1 
dezésre; az ígéret meg is van, 
csak éppen a hangszóró hiány• 
zik. Ueyancs11k régi kérés a.a 
lizemi konyha felállítása. 

A győri pályafenntartási fő- föld és olajszállítmányok útját. 
, 

A pályafenntartási főnökség Lehet hogy úgy tűnik, 
nökség dolgozói büszkék ered- �z V. szakasz .Huny�di-brigád- dolgozói tehát becsülette; áll- olyan 'problémákat érintet• 
ményeikre. ,,Régen volt Ja egy nehez vagányzáras nak helyt a felszabadulási ver- tünk amelyek látszólag nem 
ilyen versenyünk" - mondják munkát zuhogó esőben, . �zél-

, senyben. Illene, hogy több fi- fü�ek össre közvetlenül a 
és örömmel elevenítik fel a ben, a megszabott hatandőn gyelemmel és szeretettel hall- . 
verseny elindítása előtt tartott belül, Jó minőségben elvégez- gatnák meg kérésüket. Meny- t1;lsz�baduláSI ver�einyel. __ Pe
gócponti értekezletet, ahol az te. Egyre-másra tűnnek fel a nyire szembeötlő az alumí- dig bizony nagyoms _

osszefu
�

g


értekezlet hangja, de a dolgo- versenyben a példamutató, nium-, mész-, vagy cement- nek. A. versen�yilvánossag, 
zók hozzászólása is a verseny- társaikat magukkal ragadó művek korszerű 1 kt 

. . a dolgozok lelkesitése, a pezs• 
hez egészen más volt, mint ko- brigádok. a anya�a gő kultúrélet, a fiatalok tevé
rábban. A felvilágosító munka Horváth József felépítményi mellett gubbasztó szegénygu- keny bekapcsolódása, a párt• 
is meghlttebb volt, a közöm- brigádja az öttevényi XVII-es ny_ás pálramunkásl�ktanya. szervezet és a szakszervezet 
bösségnek nyomát sem lelték. szakaszon a vágányszabályo- H_arom éve ,gértek nekik a ".á- egészséges munkája, mind, 

Az eredmények azt mutat- zásnál 130 százalékos ered- g�nykarbant�rtáshoz szovJet mind motorjai a versenymoz-
ják, hogy tartják is adott sza- ménnyel büszkélkedhet. Bedi gepeket, edd_ig csak egy moto- galomnak. Sokkal szebb ered• 
vukat. Horváth János, Tata- Ferenc a hegyeshalmi XX-as ro� talp!afurógépet kaptak. ményeket lehetne elérni Kun• 
bánya-felső fópályamestere el- szakaszon egyénlileg 134 s7.áza- Mmdennel fontosabb lenne szentmiklós-Tass állomáson, 
érte a versenyben hogy a pá- lékos teljesítményt ér el fel- az?nban egy mot?ros pá�yako- ha a dolgozók kimozdulnának 
lyafenntartás hibájából egyet-! é�ftményi m�án ... _yá�s cs1, hogy a :'ona�i m�nk� fo- saját kis körülhatárolt mun
len vonatot sem tartóztatnak Janos lakatos, tobbszoros uJ!- lyamatosságat b1ztos1tam tud-

katerületükről és felfedez� 
fel. Puskás Sándor, �lmásfü-

, 
tó, a XV-ös sz�as�on 1�8 ják. Megérdemel_nék ez�k- _az 

nék, hogy az egységesebb, kö
zitő főpályamestere jo 11;unká- százal�os . átl�gt�lJes1tinénye- embere� hogy tobbet torodJe- zösségi munka szülőanyja a 
val biztosította a füzitoi tim- vel tun,t ki társai kozül. nek veluk! jobb eredményeknek. Külö

Hogyan dolgozik az operatív bizottsag 
nösen kedvezőek az adottsá
gok a forgalom és a vontatás 
együttműködését illetően, 

Ha Kecskemét állomás ja
nuári teljesítményét összeha
sonlítjuk a februári első dekád
dal, akkor a legszembeötlőbb 
változást a fajlagos kocsimoz
gatásnál látjuk. Ez a változás 
nem számszerűsége miatt fel
tűnő, van jobb eredmény is az 
állomáson, sót szinte vala
mennyi tervtényezőnél maga
sabb a százalék. 

Hogy mégis miért legszem
beötlőbb a 110 százalék? Mert 
a fajlagos kocsimozgatást a 

mult hónapban csak 93 száza
lékra tel;esítették, viszont a 
többi teljesítmények számai 
akkor is felül voltak a szá
zon. E „frontáttörés" magyará
zatát keresve ismerkedtünk 

meg az operatív bizottsággal. 
Az operatív bizottság három 

tagú. A pártszervezetet Némedi 
László, a szakszervezetet Szo
moru István, a szakszolgálatot 
Börcsök István képviseli. E bi
zottság néhány hete alakult 
azzal a feladattal, hogy köz
vetlen 1111akor!att útmutatások
kal segitse a felszabadulási 
versenyt. Ok hárman vizsgál
ták meg a fajlagos kocsimozga
tás helyzetét is, majd· több ve
zető és dQlgozó bevonásával 
megvitatták a tapasztaltakat, 
feltárták a lemaradás okait: 

A váltásnál 25-30 percet áll 
íl munka. Lemaradást okoz !lZ 
iS, hogy nem körültekintő a 

tolatási műveletek szervezése, 
előfordult például, hogy vonat 
ki- és bejárásnál egyszerűen 
leálltak, holott ez idő alatt el 
lehetett volna végezni az ipar
telepek kiszolgálását. 

A hi.bák megbeszélése ered
ményesnek bizonyult. Azóta 
bevezették a „melegváltást", 
azaz folyamatosan, anélkül, 
hogy a munka megállna, ve
szik át a munkát. A tolatásve
zetők körültekintőbben szerve
zik a munkát. Látszatra nem 
nem történt semmi rendkívüli 
és meg,s 93 százalékról 110 
százalékra emelkedett a telje
sítmény. 

A 751-es gyorstehervonat 
tartózkodását szinte állandóan 

meghosszabbították Kecskemé
ten. Késtek az elegyelőkészf
téssel, hosszú ideig tartott a 
raktárhoz való ki- és bejárás. 
A bizottság javaslatára a tar
talék elsőnek végzi el a 151-es
hez szükséges tolatásokat. 

A raktári be- és kijárást le
hetőség szerint csökkentik. 
Egy kocsit állítanak a 751-es 
mellé és itt végzik el az áruk 
kezelését, k!iküszöbölve a rak
tárhoz történő be- és kijárást. 
Legutóbb a kísérlet sikerült és 
hosszú idő után először ment 
menetrendszerint tovább a 
gyorsteher. 

Az operatív bizottság sok 
egyébbel is fo�lalkozott. Je
lenleg a menetrendszerinti vo-

natindításnál mutatkozó lema- nemcsak azért, mert a fütó
radások okát vizsgálják és házi kirendeltség is az állo
megoldást keresnek arra is, másfőnök vezetése alá tarto
hogyan tehetnének könnyen zik, hanem azért is, mert a 
értékelhető, konkrét felaján- kis fütőház valóban dicséret
lásokat a kezelők. Minden bi- reméltó eredményeket mutat 
zonnyal ez a munkájuk is si- fel, nem méltatlanul lett ta• 
kerrel jár majd, mert a bizott- , valy az első, a legutóbbi érté-
ságot lelkesen támogatják a kelés szerint pedig második 
dolgozók. az igazgatóság területén. 

Gyakorlati kiképzés 

Németh Lajos Intézi!, Doroq állomás 0ktatótl1ztJe lelkilsmeret•

foqlalkozlk az újonnan felvett dolqozókkal. 

CFerkls Emll lelv,J 



2 SZOCIALISTA VASűTtRT 

A VASÓTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Emeljük a pártoktatás eszmei színvonalát, 
szilárdits uk meg a tanulási fegyelmet 

- A FELSZABADULÁSI 
VERSENY során a tehervo
natok terhelési tervét 111 ,3, a 

vasúti főosztályon, Majoros és fajlagos kocsimozgatás tervét 
Porkoláb elvtársak Tatabá- 104, a személy- és tehervonat 
nya-felső állomáson, Szabó menetrendszerinti indítását 
Renő elvtárs Almásfüzitőn, 100 százalékra teljesítette Vi

Oszlár Béla elvtárs Vác állo- da Lajos forgalmi szolgálat
máson és még igen sokan, tevő és brigádja Ajka állo
akik lelkiismeretesen felké- máson. 

Az új szakasz politikájának zottsáQ t,aq;a.i, az allapszerve
végrehajtását csak az a párt- zeti veut6aégek, a propagan
szervezet tudja eredményesen dűták, a pártcsoportbizalmi
segíteni, melynek aktivistái, ak, va.14mim a néJ>11,evelők vál
párttagjai ismerik az előttünk lalá.!t tettek az oktatás hiá
álló feladatokat, a párt és nvouágainak megszüntetésé
kormány határozatait. Párt- re. Az eredmény máris mu
szervezeteink többsége helye- tatkozlk: a VII, XIV. és XVl
sen ismerte fel a pártoktatás os alapszervezetekben számos 
szerepét, jelentőségét ezen a politikai iskolán és konferen
tkren is. A kongresszus anya- cián a hallgatók megjelenése 
gának tanulmányozását fel- százszázalékos volt és több
használják arra, hogy a vas- ségükben jól felkészültek a 
utas dolgozókkal necsak meg- szemináriumra. Az eredmé
ismertessék a határozatokat, nyek elérésében komoly sze
hanem mozgósítsák is őket 11 repük van a jól dolgozó pro
határozatok végrehajtására. pagandistáknak: Nao11 La.jos-

A Landler Járműjavító üV nak, Wágner Jánosnal<, D. 
pártbizottsága például moz- Szabó Jánosnak, Ríeder 
galmat indított a propaganda- Lászlónak, valamint Peszlen 
munka elvi színvonalának Pál és Adamik Gt1uláné párt
emeléséért és a pártoktatás csoportbizalmiaknak, akik 
szervezeti megszilárdításáért. nemcsak pélC::át mutatnak a 
Fővárosunk felszabadulásá-

1 
tanulásban, hanem személye

nak 10. éves évfordulója tisz- sen is segítik elvtársaikat a 
teletére a párt-végrehajtóbi- tanulásban. 

Igen sok múlik a pn,pagandistálon 
A Landler Járműjavító pél

dája mutatja, hogy a helyes 
propagandamunl:a érezteti 
hatását a szakvonali munká
nál is. A vállalat dolgozói a 
múlt év utolsó negyedében 
harmadszor érdemelték ki a 
megtisztelő élüzem címet. 

dekében, hogy valamennyi 
párttag me�ismerje a kong
resszus határozatait. A hibát 
súlyosbítja, ha a pártvezető
ségi tagok és aktívák sem 
mutatnak jó példát. Például 
Császárfürdó állomáson 7 
pártbizalmi és népnevelő kö
,;ül csak három, a Keleti mű
szakhál 88-ból 42, Szob állo
máson 17-ből 9, Rákos fűtó
háznál 35-ből 18 vesz részt az 
llktívisták közül az oktatás
ban. Tennészetes, hogy ilyen 
körülmények között nem har
rolhatnak eredményesen sem 
ll határozatok végrehajtásáért, 
sP.m a dolgozók neveléséért. 

szülnek a szemináriumok ve- EGYRE NAGYOBB 
zetésére, résztvesznek az elő- Veszprém állomás diszesei kö
készítő, illetve propagandista zött a politikai munka iránti 
konferenciákon. vonzódás. A fiatalok növekvő 

Az ilyen elvtársakről példát aktivitása Csapó elvtársnő 
vehetnek többek között a munkáját dkséri. 
Nyugati tömb propagandistái, - A „PETTYES" CIMO 
akik közül sokan rendszerte- SZINDARABOT tanulják Ta
lenül vesznek részt a propa- polca állomás és fűtőház 
gandista konferenciákon. 

1 
színjátszói, Ezzel indulnak 
majd a vasutas kultúrverse-

Neteljiik a. dolgozó�at _hch1állésra, 1 
ny

�
. 
ONNEPll:L YESEN FEL-aldozatkeszsegre i AVATTÁK Sztálinváros átlO-

máson a DISZ-szervezet zász-
A kommunista prnpagandis- 1 lóját. Az ifjúsági szervezetet 

táknak nagy a felelősségük. A Petőfiről ne,rezték el. A fiata
pártsze_rvezetek munkájának !ok megfogadták, hogy a nagy 
credmenyessége múlik azon, kölüi nevéhez méltóan becsü
ismnik-e a pá.rttagok a kong- lettel állnak helyt a munká
resszus liatároza�ait, látják-e . ban és tanulásban. feladatukat _en�ek t�!<rében. j _ A DISZ KÖZPONTI VEA propaga�d1_stak lelkuemere-

1 
ZETőS:E:GE vándorzászlajáért tes munkáJa 1s előfeltétele an-

1 tovább küzdenek Várpalota nak, hogy a párttag_ság és a . fiataljai. Az !fi-tur a menetvasutas dolgozók egesze fok�- J rendszerinti indítást 100, a kozott kedvvel, nagyo?_b lendu- 1 csitartózkodást 109, a fajlagos l<;tt�l dolg?zzon az UJ szakasz kocsimozgatá.,si tervet 1 17 szácelkit�zésemek megvalósítása zalékra teljesí1ette. érdckeb!m. A kongresszus ha-
tározata kimondja: .,Olyan - HÁROM I!I. BR!GAD 
lcommunistáTcra van szüksége alakult a s�toralJauJ_hely1 pá
a pártnalc és az államnaTc, 1,Y.afe�nt_artas taggyulésén. Az 
akiknek nemcsak a feje, ha- 1 UJ bngadok versenyre keltek 
nem a szive is a helyén van, j egymással. A DISZ-szet";'.ezet 
akiknek helytáHá.,át a nehéz elhatározta, hogy a gyoztes 
hcly2<1te1c csalc szilárdabbá te- ' brigádot fényképalbummal ju
szik, akik szívósan, engesztel• talmazza. 
hetetlenüt és eredményesen - HETENK:E:NT Kf:TSZER 
harco!nalc a bajo1c, hibák el- baráti összejövetelt rendeznek 
len". Ilyen kommunistákat - határozták el küldöttvá-

Hasonlóan foglalkozik a 
pártoktatással Budapest-Déli
pályaudvar pártszervezete is, 
ahol az oktatási munka 
sikere főleg annak köszön
hető, hogy a vezetőségi ta
gok, a pártbizalmiak és nép
nevelők példát mutatnak a 
tanulásban, s emellett figye
lemmel kísérik a tagság ta
nulását is. Gyakran előfordul, 
hogy két szeminárium között 
felkeresik a szemináriumveze
tők a hallgatókat és segítik 
azok felkészülését. Igy dolgo
zik például Gt1őri Márton és 
SOTos Imre szemináriumveze
tő. A pártszervezet és az ak
tívák jó munkájának ered
ménye, hogy az oktatásba be
vont hallgatóknak legalább 80 
százaléka mindig jelen van a 
foglalkozásokon. Nagy lelke
sedéssel és igyekezettel tanul
ják a kongresszus anyagát 
számos más szolgálati helyen 
is, többel" között Tatabán11a
felső állomáson, Vác állomá
son és pálya!enntartásnál, 
Székesfehérvár fűtőháznál, 
Aszód állomáson. 

Az oktatási munka eredmé- kell nevelniök a propagandis- lasztó taggyúlésükön a diós
nyessé tételében komoly !el- táknak is, ezért kell állandóan győri fiatalok. 
adatuk "lan a propagandisták- emelni a pártoktatás eszmei _ RUBINSZKI ELVTÁRS nak, akiknek többsége érzi is színvonalát, megszilárdítani a DISZ-brigádja a Miskolci Jár-
a do!go!'6k nevelésével járó 

I 
tanulási fegyelmet. műjavítóban a legutóbbi tag-

felelosseget. Számos olyan pro- _ , 
1 

gyűlésen vállalta, hogy tervét 
pagandista van, mint Kiss 

I 

Sl.Dl.on Lasz!Ji, 120 százalékra teljesíti. A bri-
Réla elvtárs Szolnok állomá- a budapesti vasútpolitikai gád vállalását túlteljesítve, 
son, Mohai Mátyás elvtárs a osztály munkatársa. - 162. százalékot ért el. 

Fiatalok ünnepe a MÁV Felépítményi Vasanyagjavítónál 
Bensőséges, szép ünnepségen 

l 
deményezése nyomán bontako

vették át a MAV Felépítmé-
1 

zott ki a vállalatnál a mező
nt1i Vasan11agjavító fiataljai a

j 
gazdaság megsegítésének moz

DISZ központi vezetőségének , galma. A fiatalok társadalmi 
vör& vándoná.szlaját. Jó mun- 1 munkában, mintegy 10 OOO fo
ka jutalma ez a szép kitünte- rint értékben készítettek mező-

Ezek örvendetes eredmé- tés, a vállalat fiataljai az el- gazdasági szerszámokat hulla
nyek, de, sajnos, még több 
olyan pártszervezet van, ahol múlt félévben példát mutattalt dékanyag felhasználásával. Ter-
nem ismerték fel az oktatás anyagtakarékosságban, önkölt- melési tervüket is túlteljesítet
mozgósító erejét, keveset tö- ségcsökkentésben és a mező- ték, 2000 féksarut. sok contai
rődnelc a propagandamunká- gazdaság megsegítésében. Ují- ner-szállítótartályt, pályakocsival, a tanulási feo11elem javi- tásaiknak jelentős része van kat készítettek. tásával. Helytelenül értelme-
zik a tanulás önkéntességének abban, hogy a vállalat másfél- A vállalat diszlstái nevében 
elvét, nem folytatnak meg!e- millió forintos ön'költségcsök- Pfecl!!ka Mátyás DISZ-titkár 
lelő nevelőmunkát annak ér- kentést ért el. A fiatalok kez- megfogadta az ünnepségen, 

A vasutak kialakulásának törléne!e* 
6. A Hállítójárnuireh fejlődése 

A vasúti kocsik kezdetben 
alig különböztek a közúti jár
művektől, mert a lóvontatás
nál a kocsik súlyát is a von
tatóerőhöz kellett arányosítani. 
A vasúti kocsik sajátos kiala
kulása a gőzvontatá.ssal vette 
kezdetét. Az első mozdonyok 
15-20 LE teljesítőképessége 
lehetővé tette nagyobb, nehe
zebb kocsik építését, de egy
ben szükségessé is tette erő
sebb járművek előállítását. 

Az első személyszállító ko
csik az egykorú postakocsikhoz 
hasonlítottak, két-három sza
kaszból álltak. és szakaszon
ként 4-6 személyt voltak ké
pesek befogadni. A kocsik 
szekrényét kezdetben - a köz
úti kocsikhoz hasonlóan - tel
jesen fából készítették. Amint 
azonban növelték a mozdonyok 
teljesítőképességét és a vona
tok sebességét, úgy kerillt elő
térbe a kocsik szilárdabb épí
tése, és inkább acélt és más 
fémeket ha�ználtak fel a ko
csik zyártásánál. A sze,nélv
szállító kocsik még a múlt szá_ 
Z"d negyvenes éveiben Is nyi
tottak voltak, legfeljebb tete• 
jük volt, {gy az utasok védte-

• Cs&n.fid1 Gyö„oy: ,,�sút1 
Ozem" cfmll kllnyvib„I. 

lenek voltak az időjárás vi
szontagságaival szemben. A 
kocsik berendezése csupán fa
padokból állt. 

A személykocsik kezdetben 
4-5 m hosszúak voltak, ten
gelytávolságult 2,5-3 m volt. 
A mozdonyok teljesítőképessé
gének és sebességének növeke
désével a k'éttengelyes kocsik 
tengel11távolságát es hosszúsá
gát a nyugodtabb járás céljá
ból növelték. A kocsik mére
teinek növelésével nagyobb 
lett a kocsik súlya is, ezért 
szaporítani kellett a tengelyek 
számát háromra, négyre, majd 
századunkban hatra is. Száza
dunk elején a 11é1111tengel11es 
17t1orwonati személyko"sik 
ttosszúsága 18-20 m, súlya 
05-42 tonna volt, többnyire 
100 km/ó. sebességgel való 
közlekedésre voltak alkalma
sak. A koc&ik 1últ1át részben 
a na�yobb méretek és a na
gyobb sebesség miatt szüksé
ges szilárdabb építés, részben 
a forgalombiztonsági és ké
nyeltnl berendezések, az át
menő fékrendszerrel, fűtési és 
világítási berendezéssel való 
kiegészítésük miatt kellett 
növelni. Ma a legkorszerűbb 
hattengelyes kocsik onsúlt1a 
75--80 tonna, befo�adóképes
ségük 80-90 személy. 

A kocsiknak egy utasra eső 
önsúlya kezdetben 100-150 
kg-ot tett ki a négytengelyes 
kocsik súlyából egy ülőhelyre 
400-800 kg, a legújabb hat
tengelyes kocsiknál pedig 
800-1000 kg jut. 

A kocsiszekrényt a múlt 
század végéig favázzal, a szá
zad elején szegecselt, majd 
hegesztett acélvázzal készítet
ték, újabban az önsúly csök
kentése érdekében alumínium
vázas kocsik építésével is fog
lalkoznak. 

A kalauz- és a pogg11ászko
csik építése általában a sze
mélykocsik fejlődésével tar
tott lépést. 

A poggyászkocsikhoz hasonló 
kivitelben készültek a posta

kocsik, amelyek a posta levél-, 
értékcikk- és csomagforgal
mát bonyolítják le. 

A teherkocstknak rendel
tetésüknek megfelelő szer
kesztése a személykocsikkal 
szemben hamarabb kialakult. 
mint a gőzmozdonyok szer
kesztése személy- és teher
szállítás szerint. A teherko
csik fő típusai a nyitott, fe
dett, tartály. és különleges 
rendelletésú kocsik. Az első 
teherkocsik 2 tengelyűek, 
1 ,5-2 tonna raksúlyúak vol
tak. A szállítást gazdaságo
sabbá tették a nagyobb, 10, 15, 
majd 20 tonnás raksúlyú ko
csik építésével. Európában a 

hogy a zászlót - amelyet a 
Debreceni Járműjav!tótól nyer
tek el - további jó munkával 
megtartják. Szavait újabb vál
lalással erősítette meg: a fel
szabadu!ási versen11ben jelen
legi 188 százaléka& teljesítmé
n11ét 195-re e1Mli. Vállalása 
nyomán számos fiatal tett fel
ajánlást, Nagy Zoltán például 
200 féksaru terven felüli elké
szítését vállalta. Valamennyien 
megfogadták, hogy tovább küz
denek az anyagtakarékosságért, 
az önköltség csökkentéséért. 

teherkocsik nagy része kétten
gelyes, 20-25 tonna raksúlyú, 
de különleges célra épültek 4 
tengelyes, 40-60 tonna rak
súlyú kocsik is. A kocsik ön
súlya 10-25 tonna. 

A teherkocsik szekrényváza 
kezdetben fából készült, ké
sőbb szegecselt acélból, a leg
újabb kocsikat többnyire acél
vázzal, acél-bádog burkolattal 
készítik. 

A különleges kocsik közül 
kiemelkedők a hűtőkocsik, 
amelyeket kezdetben jégtölté
sú kivitelben építettek, újab
ban - különösen a távolsági 
forgalomban önműködő 
hűtőberendezéssel látnak el. 
A nyitott kocsikat különleges 
szállítmányok (érc, szén) ré
szére önkiürítős kivitelben is 
készítik. 

A tehervonatok közlekedé
sének meggyorsítása és a for
galom biztonságának fokozása 
céljából a vasutak a teherko
csikat folytatólagos (lég-) fék
kel, illetőleg átmenő légveze
tékkel látják el, vonókészülé
kii.ket pedig a nagyobb vonat
terhelésnek, illetőleg a moz
donyok nagyobb vonóerejének 
megfelelően nagyobb teherbí
rásúval cserélik ki. Megkez
dődött a teherkocsik kapcso
lószerkezetének önmüködő 
kapcsolóberendezéssel való ki
cserélése is. A szovjet vasutak 
e téren Is az élen haladnak. 

(Fol11tatjuk.) 
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Severgyin szot1jet mérn8k újít,ása 

A pályamunkások sok időt 
vesztegetnek azzal, amíg a sín
szálakat a pőre-kocsikra rak
ják. Ez nehéz és körülményes 
munka. A pályafenntartási 
dolgozók igyekeztek új mód
szerrel könnyíteni ezt a mun
kát. Két dolgozó áll a pőre
kocsin, kettő lent, egy pedig a 
darunál. A kocsi mellett álló 
pályamunkások fogókkal dol
goznak, amelyeket sodronykö
telekhez erősítenek. A sín ha
rapófogóba való szorítása után 
az emelőnél dolgozó munkás 
hajtani kezdi az emelőt, és a 
sín egyenletesen emelkedik 
felfelé. A pőre-kocsin lévők se-

gítik a megfelelő >helyre, 11 már
is újabb sínszálért Indulnak 
vissza a fogók, hogy egy per
cen belül ismét fent legyen a 
kocsin a következő darab. 

A munka megkönnyítésére 
V. A. Severgyin, kujbisevi fő
mérnök pneumatikus emelóda-
1 ut szerkesztett. Az emelő a& 
anyagvonat mozdonyától ka
pott súrltett levegővel műkö
dik. Két emelővel 12 és 25 mé
teres síneket könnyedén rak• 
nak fel, és mindössze öt em
ber munkáját igényli. A nor
ma szerinti idő fele szükséges 
most, telbát 30 másodperc egy
egy sínszál felrakásához. 

N&UET DEHOKBATIKIJS KÖZTÁRSASÁG 

Német t,"OSutasok gazdasági közlekedési 
konferenciája 

A kö:!elmúltban Magdeburg
ban találkoztak a kelet- és nyu
gatnémet vasutasok. A baráti 
találkozón egyhangúlag üdvö
zölték a szovjet kormány nyi
latkozetát a W;firmacht feltá
masztása ellen, és tiltakoztak 
a német újraf�lfegyverzés és 
a, pári7;si. e.;irez:nények meg'kö
tese m1a, t. 

A nyugatnt'met vasutasok 
küldöttei résztvettek a febru:ír 
elején Lipcsében tartott gazda
sági. közlekedési konferencia 
ülésein. Az értekezlet a taka
rékosság, a gazdaságosság kér
désével foglalkozott, s különö-

India 

sen kiemelte a 'keletnémet moz• 
donyvezetók jó munkáját, akik 
a vontatási technika mesterei
nek bizonyultak.. Ennek alátá
masztására elmondották, hogy 
amíg 1950-ben 100 százalékos 
közlekedési teljesítmény mel
lett a szénfogyasztás is 100 szá• 
zalékos volt, addig 1954-ben 
107,5 százalékos szénfogyasz
tásra már 126 százalé!k0& telje
sítmény esett. 

Az országos konferencia h&
tározatot hozott a garoaságos
ság még fokozottabb elősegité
sére. 

Sztráj1.-olók 200 kilométeres gyalogútja 

Indiában, a raniguni1 vasuta-
, 

ba, a vasútvállalatok l<özpontt 
so!t joggal elégedetlenkedtek a székházába. A töm�g a 200 ki
brit igaze;at.ás alatt álló vas- lométer hosszú utat tíz nap 
út igazgatóinak bérpolitikája alatt tette meg. A V!'sút-lgaz. 
miatt. Már hetedik hónapja gatóságot meglepte a szívósság
tl!rtott a sxtrájkjuls., a.mikm:.eey nak ez a példája, s még a tün• 
100 főnyi vasúti rnunkáskül- tetés napján megegyezett a 
döttség begyalogolt Kalkuttá- munkásküldöttség�d. 

ANGLIA 

A világ legnehezebb mozdonyát készítik 
a kelclaf rikai vasútak számára 

Az e�yik manchPsteri moz- méter hosszú vonalon k5zle
donygyár megbízást kapott a kednek, alhol 15 ezrelékes emel
világ legnehezebb és eddig is- kedések vannak. Az új moz
mert legerősebb gőzmozdonyá- dony kazánjának 85 százalékos 
nak elkészítésére. Jelenleg 34 nyomása mellett a gép vonó
ilyen gép elkészítése van folya- ereje közel 4000 tonna. A me
ma�b1l:n., Ujítás, hogy egy váltó redek szakaszokon - a gél) seg1tsegevel a vontatáshoz - 1 - t • b 1 é t 1445 to szükséges tapadás még fokoz- s�_ya ts to

e
k

e r ve 
t
-

th t ;.1: ható. 

1 

n= vona at von a a . nz. 
A mozdony teljes súlya 255 eddigi legnagyobb terhelés, e 

tonna. A mozdonyok a Mom- rendkívül nehéz szakaszon 702 
basa-Nakaru közötti 528 kilo- tonna volt. 

Kanada 

Egy évi kísérlet után áttérnek a Diesel-t1ontatásra 

Montrealból jelentik: A ka
nadai államvasutak igazgató
sága egy évi kísérlet után kö
zölte az utazóközönséggel, hogy 
takarékossági okokból az ösz
szes transzkontinentális sze
mélyvonatoknál kiküszöbölik a 
gőzvontatást. Az április köze-

pén életbelépő nyári menet• 
rendben már kizárólag Dlesel• 
mozdonyokat alkalmaznak.; 
Amint a közlemény megjegyzi. 
a kísérletek bebizonyították, 
hogy a Diesel-vontatás előnyö
sebb a gőzvontatásná1 

A moszkvai rendezöpályaudvarou 

A szovjet fpar és mez6qazdasáq tenr,ékef qazdaqon áramlanak • 
Moszkva-rJazanyJ vasútvonalon. Képünk a vonal moszkvai reft
dez6pályaudvarán készUlt. Az el6térben lévó váqányróf a ZISZ-qyir 
új bfllenös teherautólnak százai Indulnak a kommunizmus nacw 

épltkezésefhez. 
(Foto A. MokleeeY) 
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ÚJ ÉLÜZEMEINK 
A z  195•. negyedik negyedévi teljesítmények alapján a közlekedési miniszter és a szakszervezet központi vezetőségének vándorzászlajával kUünteteU éllizemek: 
Szeged állomás, Ves%p1'ém

külsó állomá&, Budapest-Nvugati műszaki kocsiszolgálati 
főnökség, Bátaszéki fűtőház, 
Szombathelui Járműjavító 
VV., Budapest-Terézvárosi pá
lvafenntartási főnökség, Deb
receni rakodási főnökség, Pé
csi TBKE, MAV Vasúttervező 
vv. 2lüzem címmel és pénzjutalommal kUü.nteteU szolgálati helyek: 

Eger állomás, Kazincbarcika ál.!omá.s, Pécsbánva rendező állomás, Dorog fű.tőház, 
Zalaeger&zeg fűtőház, Csepel 

BEV vontatási főnökség,
l 

példái szocialista építésiink 
Debreceni Járműjavító ÜV., legfőbb eszközének, a verseny
Vác pályafenntartási főnök- mozgalomnak. Üdvözöljük a 
ség, MAV Spitési géptelep versé-ny új hőseit, az új él
főnökség, Komló rakoclási fő- 1 üzemeket! Győzelmük éppen 
nökség. Debreceni TBKE, Bu- arra az időre esik, ami
dapest surel.ésvezetőség, IAnd- kor az új esztendő első ler Jenó osztószertár, Köz- negyedében egy még na
pont; oszt6szertár. gyobb verseny, a hazánk felV ezérigazgatól elismerésben és pénzjutalomban részesített szolgálati helyek: 

Kóny állomás, Nagymaros 
állomás, Pusztamonostor állo
más, Szekszárd állomás, Sze
ged-Rókus szertár, Püspök
ladány szertár. A dolgozók szorgos, kitartó, hozzáértő, alapos munkájával érték el ezek a szolgálati helyek a legnagyobb kitüntetést, a büszke élüz.em címet. A vasút jelesei ők, irdiwtmutató 

szabadulása 10. évfordulójára rendezett felszabadulási mun
kaverseny folyik. Az a kitűntetés, amelyet az é!üzemek az elmult esztendő utolsó negyedében szereztek, serkentse őket arra, hogy a felszabadulási versenyben is élenjárjanak. A többiek pedig példájuk nyomán törekedjenek arra, hogy szintén az élvonalba jussanak és ott legyenek a felszabadulási serlegért, az I. negyedévi élüzem címért folyó küzdelemben, 

------------------------

Komáromban még akad javítanivaló 
Denk Dezső elvtárs, Komárom állomás főnöke láthatólag nem örül, amikor a versenyeredmények felől érdeklődünk. Meg is mondja becsületesen: - Egyelőre nem sok dic�ckedpiv_filónk van. Legalábbis ami a januári eredményeket illeti. Aprilis 4-re tett vállalásaink teljesítésétől az első hó-napban· m<?ssze elmaradt'unk. Kocsitartózkodásl tervünket a vállalt 102 százalékkal szemben csak 90 százalékra, a kocsimozgatást 105 helyett 102-re teljesítettülc. A kocsikifutást 102 százalékra vállaltuk, te!jesítésünk !16 százalék. A tertelésnél 104-91 a vállalás és a teljesítés aránya. A men:>trendszerinti indításnál 70 százalékot tudtunk elérni. - Pedig vállalásaink, am.!lyek a dolgozók fe!ajánlásaira épültek, reálisak. Jól meg is tárgyaltuk, mit tudunk V3.ll31-ni. Először műszaki konferencián és csak aztán vittük termelési értekezlet elé, ahol dolgozóink alaposan megvitattak minden pontot. 
- Mi hát akkor a magyará, 
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.,nagytakarítás .. - Nem volt elég gép. A javítások valahogy mind január második felére estek. Be csak bejöttek a vonatok, de aztán a gépek leálltak javításra, s két 
hét alatt tökéletesen bedugult 
az állom,ís. Amikor láttt.:k, hogy komoly veszély fenyeget, felsőbbségünkhöz fordultunk segítségért. Maga Arató igazgató elvtárs, de az igazgatóság III., IV. osztálya is segített. Először is a belső mozgás meggyorsitásárn három tartalékunk mellé január 28-án köz
beváltó tartalékot kaptunk. Igy most a munka egy pillanatra sem áll le. Lehetóvé vált az is, hogy ha nincs gőzmozdony a sztálinvárosi, pecs1, vagy dombóvári elegyhez, akkor vmanymo1..clony viszi el Budapest-Kelenföldre és onnan továbbítják a céiállomásra. Nagy kerülő, az igaz, de így mégis harnaxabb jut el az elegy rendeltetési helyére, mint ha Komáromban torlódik. - Február első napjaiban sikerült is ilyen módon „kita
karitanunk'' az állomást és azóta javulnak eredményeink. A kocsitartózkodási mutatónk például elsején már 139 százalékra ugrott, másnap 129, har• madnap 109, majd 111, 14-t és 120 százalék volt. A kocsikifutást elsejétől he_tedikéig átlag 118 százalékra, a terhelést ugyanez idő alatt 103 százalékra teljesítettük. A menetrendszerinti indítás is javult. Az állomás helyrebillent egyensúlyának jele, hogy a közbe
váltó tartalekot éjszakára már 
Ze is mondtuk. 

Elég.e az ilyen 

versenynyilvánosság ? Az eredményeket szolgálatátadáskor ismertetik a dolgozókkal, a sztik-séges megjegyzésekkel kísérve. A verseny
nyilvánosság egyéb formáit 
azonban ::,ak nehezen, vagy 
sehogysem lehet felfedezni az 
állomáson. A felvételi épület falán lévő nagy, fekete, úgynevezett igazgatósági versenytábla a januári eredményeket hirdeti. A különböző 

munkahelyeken kifüggesztik Február sem indult valami ugyan a napi friss eredménye- bíztatóan, mert Komárno már ket, műszakonként részletez- az első héten 49 jó és 3 hibave, de csupán negyedrétalakú, pontjával nagy előnyt szerzett hivatalos gépelt iromány alak- a 35 jó pontos, 14 hibapontos jában, úgyhogy könnyen át- Komárommal szemben. siklik rajta a szem. A felvételi Igaz ebben része van annak épületen található még két is, hogy a komáromi vonatok színes plakát, min?kettő „El�- 1 indításánál a munkafolyamat, re � _f e;fzab�dulási veraeny s;- a rendészet, a vámhatóság és a 
kereert szoveggel - egymas vasút munkája még nem elég mellett, ahelyett, hogy külön- egybehangolt. A munka zök· böző helyen lennének több kenőmentes folyamatossága más mozgósító felirattal együtt. érdekében már tartottak meg-A személyudvaron nincs beszélést és elhatározták, hogy hangosbemondó. Az üzemi bi- a rendészet, a vám és az állozottságnak volt, de elromlott más komple:xbrigád-szerződéu és már régen hallgat. A ren- köt az indításnál adódó mundezőpályaudvari hangosanbe- kafolyamatok szoros összekapszélő közli a versenyeredmé- csolására, hogy a vonatok ponnyeket is, itt viszont - ninc• tosan indulhassanak. 
versenytábla. De ezenkívül is van tenni-

Verseny 

a Barátság-hídon íít 

Pedig itt volna ám rá szü1;
ség igazán/ Itt kellene a versenynyilvánosság minél élénkebb, mii:iél sokoldalúbb kifejlesztésével felpezsdíteni a versenyt, minél. ._iobb eredményekre lelkesiteni a dolgozókat. Komárom állomás dolgozói ugyanis - mint ismeretes - az új vasúti Duna-híd forgalomba helyezése óta versenyben állnak a csehszlovák 
Komár-no vasutasaival. A verseny célja, hogy a Barátság
hidon át minél gyorsabban, minél tökéletesebben bonyolítsák le a két baráti ország közti áruszállítást. Ez a mun
ka magyar részről sajnos elég 
gyöngén folyik, amint az eddigi eredmények mutatják. A januári eredmények a következők : 1. Komárno 119 pont 2. 
Komárom 54 pont, 

' 

való bőven. Tóth Pál elvtárs, Komárom állomáson szolgálatot teljesítő komárnoi kocsivizsgáló például azt kifogásol
ja, hogy gyakran kell az induló 
vonatból az utolsó pillanatban 
kísorozni műszaki, vagy ke
reskedelmi okból visszautasí
tott kocsit. Ha a hibát a komáromi kocsivizsgálók már a gurítasnál figyelnék és észrevennék, ez elkerülhető lenne. 
Hrabovszki CSD-mozdonyvezető elvtárs a hídig megállapított 8 perces menetidőt kevesli. Különösen nedves, csúszós időben ritkán lehet betartani, mert a gép csak nehezen tud felkapaszkodni a híd előtti emelkedőn. A két állomás dolgozói között különben megértő, baráti a viszony. De ez a barátsái: csak erősödni fog, ha a lrnmáromiak úgy dolgoznak, hogy nem maradnak el a csehszl,,vák elvtársaik mögött a versenyben, hanem igyekeznek őket megelőzni. 

,,Minden törekvésünk, 
l,ogy túlszámyaQuk versenytársunkatu 

Baja állomás dolgozói olvasták a Szocialista Vasútért február 7-i számában Hódmezővá
sárhely állomás dolgozóinak & felszabadulási versenyben elért szép eredményeit. Minket, bajaiakat mindig érdekel, hogyan dolgoznak a vásárhelyiek, mert párosversenyben vagyunk velük. A távolság ellenére élővé, elevenné szeretnénk tenni a versenyt. és minden törelkvé
sül'l!k arra irán11Ul, hogy nemes 
vetélkedésben túlszárnyalju'k 
versenytársun!kat. Eddig ez nem sikerült. Allomásunk a múlt év második negyedében elérte az élüzem-címet, utána azonban 

hosszabb ideig visszaesés következett. A felszabadulási verseny első hónapjában dolgozóink lelkesedése, versenykedve segítette tervünk teljesítését. Az élüzemszinttől csak a fajlagos kocsimozgatásnál és a kocsikihasználásnál maradtunk el. Aruszállítási tonnatervünket 107, irányvonati tervünket 155 szá
zalékra teljesítettük. Február első dekádjában tovább javultak eredményeink, de még tovább kell javítanunk a menetrendszerinti közlekedést. Keresztes Gyula J3aja állomás vezetője 

--------------

Ami késik - nem múlik 
Budapest-Ferencváros cso- 1 felszabadulási verseny hátralémóponton kishíján megtörtént, vő részé6en mind B három ami még nem fordult elő szo!g�lati ág J:M,n11 nélkü� megegyetlen csomóponton sem: ja- felel3en az eluzem felt_e,te!e�nuárban 4 pályafenntartás nek. Az állo?:lás éJ a fiokmu-. , , hely dolgozo1 erosen fogad-m��en t�nyezőnel

_ elé�te az koznak, hogy februárban naéluzem szintet, az allomas csu- luk is minden tényezőnél megpán a menetrendszerinti indí- lesz az élüzemszint és ezt az tás�an, _a_ fútőhá;- pedig a ko- eredményt a pályafenntartásc�!Javftasi tervn!l maradt ez a sal együtt márciusban is megkovetelm:ény�kt�l-, A menet- tartják, hogy a százalékos telrends_ze1:11,ti mditásb�n 95, a jesftményük az egész negyedkocsiJav1tasnál pedig 100,4 évben elérje az élüzemszintet. száza��kos ere_dményt érte� el Jól tudják a dolgozók, hogy a az elo1rt 100, illetve 105 szaza- felszabadulási serle11et csak az lék helyett. a csomópont nyerheti el, amely 
A ferencvárosi dolgozóknak az élüzem feltételt minden té

most minden erejükkel arra nyezőnél teljesíti, márpedig a 
kell töreT,edniök, hogy eltün- ferencvárosiak meg akarják 
tessék ezt a szépséghibát és B nyerni a serleget. 

A szocialista tulaidon védelme 

minden dolgozó kötelessége Népgazdaságunk fejlődésé- becstelenségből. egyéni szenben 1953. évvel új szak 1sz vedélyeik kielégítése céljából kezdődött : a szocializmus épi- - kihasználva a meglévő sza
tésével párhuzamosan emelni bálytalanságokat is - megkell a dolgozók életszínvona- zavarja az áruk továbbítását, 
lát. Ennek előfeltétele az áru- árt épségüknek, a fuvarozá�alap növelése. Minél több áru- ra feladott árukból eltulajdoval rendelkezünk, annál ol- nít. csóbban és nagyobb válasz- A vasúton 1953. év elején tékban vásárolhatják �t meg indult meg az erőteljes harc a a dolgozók. dézsmálók ellen. Ebben az év-Az árualap gyarapítása fel- ben több nagy „dézsmáló-tételezi az ipar és a mezőgaz- banda'' (10-15 fő) lepleződöLt daság tem,e!ésének fokozását. le, mint például a rákospolaE szellemben iparunk és me- ta-újpesti, a szolnoki, a m1szőgazdaságunk mind több kolci, stb. 1954-re a kiseob árut termel, növeli az áruala- ,,dézsmáló-bandák'' (4-6 tol pot, a társadalmi tulajdont. A leleplezése a jellemző, sőt millld társadalmi tulajdon nagy ré- több volt az „önálló" tolvaj !esze helyváltoztatással ke!i11 leplezése. Az árulopásért e:rendeltetési helyére. Az áruk ítéltek száma 1954. évben az helyváltoztatásának zöme & 1953. évivel szemben csókvasút segítségével, bevonásfi- kent. Ez azt mutatja, hogy az val történik. 1953. évben megindított erő-A vasutasok többsége be- teljes harc helyes mederben csülettel végzi a fuvarozásra folyik, mutatja, hogy a megtéfeladott áruknak a rendelteté- vedtek az elítéltek esetéből t3.si állomásra történő gyors, ép nultak, kezdenek gondolkozni, és biztonságos továbbítását. A és jó útra t;ér,ni, vonatkozó utasítások szelle- Mi az eltulajdonítások kő-mének megfelelően őrködnek az áruk épsége felett, hogy vetkezménye? azokban hiány, vagy sérül:!s Csökken a társadalmi tulajne következzék be, ne ka!lód- don nagysága, kevesebb áru janak el, ne semmisüljenek kerülhet eladásra. A tolvaj meg. 'A becsületesek jó mun- mellett dolgozó becsületes káját számtalan példa mutat- vasutas megérdemelt fizeté-ja, különböző korm.iny- és séért kevesebb árut tud vásászakvonali kitüntetések, elö- rolni saját és családja szükléptetések és jutalmak bizo- ségleteinek kielégítésére. A nyítják. Elég az őszi és t�li tolvaj azzal, hogy a közösség forgalmak feszített munkáj;i- tulajdonát lopja, nemcsak a ra, harcára gondolni, s máris közösség nagyszerű jövője, haelóttünk a becsületes vasuta- nem dolgozó társa, barátja jösok hősies munkájának képe. vője ellen is tör. Saját és =-A vasutasok egy része azon- ládja ellenségévé válik. A ban a többség becsületes mun- társadalmi tulajdon !opásával ikája közben, fondorlatból, saját és családja számára ha-

sonlóképp csökkenti az áruk mennyiségét, amelyekhez becsületes úton hozzájuthatnanak. Előbb-utóbb biztos, hogy le• lepleződik bűnös tevékenysé-ge. A bíróság előtt kell felelnie tetteiért, megkapja méltó büntetését. Családja megtörve, férj és apa nélkül új életet kénytelen k�zdeni. A pil!ana:nyi anyagi előnyt az egész család társadalmi megvetése követi. Minden vasutasnak látnia kell: a lopással sem a közösség, sem a saját, sem a CS3.• ládja helyzetén nem segít; minden tolvajt utólér a kó-zösség becsületes élniakarása, az igazságszolgáltatás. 
Megalakult a vasúti rendőr� 

ség, a vasút áruvédelmi e!ó• 
adói harcolnak e becstelen 
tettek e&en. Csak idő kérdése. 
hogy az, aki ma még lop, mi• 
kor fog lelepleződni és bíróság 
elé kerülni. A társadalmi tulajdon tár• sadalmunk pillére. Eltulaj.:lonítása a pillérek gyengítésP.� jelenti. A társadalmi tulajdon lopása a szocialista társadalom elleni támadás. Tehát a lopások és az ellenük folyó harc az osztályharc vonalába ta1• toznak. Ezért a lopások nem• csak egyszerűen szakvonaU, vagy nyomozati. hanem mindenekelőtt politikai ügyek is, Az ellenük folyó harc a vasut összes szakmai és mozgalmi szervének feladata. Ezeknek a szerveknek együttes, hatékony fellépésére van szükség a lopások teljes megszüntetése érdekében. Tőzsér Ernő 

-----------•-------------

A mezőgazdas·ág segítesere is jutott idő 
(Tudósítónktól.) A dombó- esztergá!yosokéra. Pedig a 1 3  darab traktorhajtóágyöntést van fűtőház dolgozóinak a gépállomásnak is éppen eszter- javított és esztergályozott felszabadulás 10. évfordulójá- gályos kellett volna. Bár- meg. Elkészített 18 darab korra tett vállalásai között sze- mennyire égetett azonban ott- mánygömbcsuklót, hozzá 12  repel az is, hogy az  eddiginél hon a javítási munka, a do!- darab csapszeget, 3 darab fokozottab erővel patronálják gozók elhatározták, hogy te!- trl!ktordugattyút és megjavía dalmandi gépállomást és gé- jesítik a mezőgazdaság .segí- tott két darab villanymotort. peit. előkészítik a tavaszi me- tésére tett vállalásukat. Máté- De -ami a legfontosabb, átzőgazdasági munkára. Január- Míhály esztergályos vállalko- adta munkamódszerét a gép• ban és február elején lett zott rá, hogy elvégzi a gép- állomás dolgozóinak. volna időszerű ennek a válla- j állomáson szükséges munkát, Ezalatt a fiókműhe!y eszter-lásnak teljesítése, csakhogy 

I 
társai pedig azt vállalták, hogy éppen ekkor a fiókműhelyben ők addig a fiókmúhelyben gályosai fokozták te!jesítméösszeszaporodtak a mozdony- állnak helyt Máté elvtárs he- nyüket. Kovács Imre példaul javítások is. Szükség volt lyett. Máté elvtárs többi kö- 180 százalékos teljesítményt minden munkáskézre, főleg az zött 21 darab ekeféltengelyt, ért el. 

, , 

A FELSZABADULASI VERSENY HIREI SZEGED ÁLLOMÁS, 1 ben komplexbrigád-szerző-· 1 'Jt d '  . t 1 . dést kötöttek a fuvaroztató ame Y mu negye eVl e Je- vállalatokknl. sítményei alapján - mint la-punk más helyén jelentjük - AMIT VÁLLALTAK, elnyerte a miniszter és a vas- TELJESITE�K, 
nítését és fekszín szabályozását az időjárással dacolva, a forgalombiztonság szem előtt tartásával végezték el. Dicséret illeti ezért Józsa István előmunkást és öt fóből álló utas szakszervezet vándorzászlaját, február első felében is 

tovább tartotta jó eredmé
nyeit, Különösen a terhelési terv 116, a kocsikifutási és kocsitartózkodási terv 112  százalékos teljesítésével ért el 

csaknem kivétel nélkül Mendt brigádját. 
kimagasló eredményt. SZAJOL ÁLLOMÁS januárban 122 százalékra teljesítette tervét. A felszabadulás évfordulójára tett vállalásaikat minden tényezőnél túlteljesítették, kivéve a kocsimozgatást és az anyagtakarékosságot. Teljesítményük azonban ezeknél a tényezőknél ii; jó: 110, illetve 114 százalék. SZIGETSZENTMIKLOSGYÁRTELEP ÁLLOI\IÁS dolgozói január folyamán a fajlagos kocsimozgatásban 110, a menetrendszerinti indításban 105, a kocsitartózkorlásban 107, a vonatforgalmi tervaél 112 százalékot értek el. TÖRÖKSZENTMIKLOS ÁLLOMÁS dolgozói a felszabadulási ver· senyben pára.versenyre léptek Hajdúszoboszló állomás dolgozóival. Kocsitartózkodási tervüket eddig 115,2, kocsikihasználási tervüket 129 százalékra teljesítették. Lemaradtak a fajlagos kocsimozgatás-· nál és az áruszállítási tonnatPrv teljesítésénél, de mindent elkövetnek, hogy behozzák lemaradásukat. Ennek érdeké-

állomás dolgozói. Január folyamán: csupán a kocsitartóz· kodásnál maradtak el a vállalástól, de teljesítésük itt is jó: 123 százalék. Egyénileg 
Kókai János forgalmi szolgálattevő és brigádja, valamint 
Kovács Józsefné kereskedelmi brigádja dolgozik kiemelkedően. A pályafenntartásnál a II. pályamesteri szakasz dolgozói a hóolvadás következtében elázott, lesüppedt három kilométeres pályarész víztele-

PUTNOK ÁLLOMÁS jóval megelőzte Kál-Kápolnát a párosversenyben. Eredményeik összehasonlítva a következők: fajlagos kocsimozgatás 116-75, menetrendszerinti indítás 96,1-80, áruszállítási tonnaterv 111,6-67, kocsiki• használás 92,8-86 százalék. A kálkápolnaiak, hogy pótolják elmaradásukat, tapasztalatcse
rére mennek Putnok állomás-
ra. 

Sztahanovista tolatásvezető brigád megbeszélése 

Németh István pusztaszabolcsi sztahanovista tolatásvezető bri· 

qildJa olyan mint eqy kla család. Mer;iértlk egymást és összeszokott, 
gyors munkával, éberséqqel, balesetmentesen látják el szolgála· 

tukat. (l'arkla Emil felv.) 
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Használjuk fel a jutalmazást 
a munka/ egyelem megszilárdítására 

A múlt nyáron, amikor a 
bérrendezés alkalmával új ju
talmazási rendszert vezettek 

be, a vélemények - a jutal
blazási rendszer alaposabb is
meretének híján - megoszlot
tak. A szakvonaU vezetők 
azonban kezdettől örömmel 
üdvözölték az új intézkedést, 
nemcsak azért, mert hatáskö
rük szélesítésének tekintették, 

hanem főleg azért, mert a a szakvezetés együttesen tár
munkafegyelem biztosításá- gyalja a jutalmak odaítélését, 
nak, megszt/.árditásának leg- helyi célkitűzéseket állapíta
hatékonyabb eszközét látták nak meg, az üzemi bizottság 
benne. Valóban, a jutalmazás gondosan mérlegeli az elért 
új rendszere szinte kfnálko- eredményeket. Sok helyen 
zott, hogy segítségére legyen a azonban az üzemi bizottság 
szakvonali vezetőknek a mun- sem igyekszlk latbavetni a 
kaíegyelem megerősítéséért, a szavát, magára hagyja a szak
termelés fokozásáért, a ver- vonali vezetőt, nem harcol az 
seny élénkítéséért kifejtett egyenlősdi ellen. Ehhez a hi
munkájukban. bához társul az is, hogy az üze

Miért v6lf a jutalmaz6s lizetéskiegészíféssé 
mi bizottságok a jutalmazáso
kat nem használják fel a ver
senyszellem fokozására, a ver
scnynyílvánosság teljesebbé 
tételére, a jó eredményt elért 
dolgozók népszerűs!tésénél 
nem tüntetik fel, hogy az illető 
mikor, mílyen jutalomban ré
szesült. 

Jól felhasználták-e a szak
vonali vezetők ezt a segítsé
get? A válasz az azóta eltelt 
hónapok tapasztalatait leszűr
ve nemleges. A kezdeti felbilz
dulás, hogy a jutalmak oda
ítélésével a jól dolgozókat még 
jobb munkára, az elmaradó
kat, fegyelemsértőket pedig 
jobb belátásra, hibáik levet
kőzésére serkentsék, csak
hamar hajótörést szenve
dett. Miért? Elsősorban azért, 
mert a szolgálati vezetők 

megijedtek attól, hogy elvesz
tik népszerűségüket, ,.rossz 
fiúnak" tünnek fel azok előtt 
a dolgozók �lőtt, akiket látszó
lag ők rekesztenek ki a jutal
mazásokból, holott inkább azt 
kellett volna megmagyaráz
niok, hogy a jutalomra nem 
méltó önmagát zárja ki a ju
talmazásból. Igy a jutalmazás 
elvesztette jellegét, sok eset
ben fizetéskiegészítéssé vált. 
Nem egy helyen rendszerré 
vált, hogy ebben a hónapban 
a dolgozóknak a fele, vagy 
egyharmada kap jutalmat, a 
következő hónapban pedig 
majd a dolgozók másik fele, 
vagy harmada. Ebből követke
zik az is, hogy a jutalomkere
tet fe!aprózzák, hogy minél 
több dolgozónak jusson belő
le. Jut is, de ez már sokkal 
inkább borravaló, mint juta
lom. Nagy hiba az is, hogy a 

szolgálati vezetők többnyire 
nem csinálnak problémát a ki
osztandó össze[Zek megál!apf
tásából, egyforma összegeket 
írnak be a dolgozók neve mel
lé. 

A jutalmazások „beüteme
zése". az .,euveri!/>SdL�' éppen 
e!!<ml:ező hatást ér el. Mi búz
dítsa a dolgozót jobb munká
ra, amikor tudja, hogy fgy is, 
úgy is ennyi és ennyi jutalmat 
fog kapni ekl:"or és ekkor. De 
az egyenlösdi nem serkenthe
ti azt a dolg,n5t, vagy brig'3 
dot sem, aki, vagy aml'-1:,ik 
tudja, hogy bármilyen jó mun
kát is vcéaez, hogyha hónapn'I 
hónapra jól L•ljc-s!•i i! tervét, 
akkor sem részesülhet juta
lomban a következő hónapban, 
hiszen erre a hónapra volt 
„beütemezve". Nagyon ritka 
az olyan eset, amikor egy-egy 
huzamosabb időn át kiváló 
eredményt e!éró dolgozó, vagy 
brigád többször egymásután 
kap jutalm:it. 

Az Uzemi bizoffs6gok 
teendője 

A rossz gyakorlat során ki
alakult hiányosságoknak n�m 
szabad megkövesedniök. Az 
üzemi bizottságok a legtöbb 
esetben jól látják, hol vannak 
a hibák, mégsem igyekeznek 

kiküszöbölni azokat, nem hív
ják fel rájuk a területi bizott
ság, vagy a szakszervezeti köz
pont figyelmét. A szakszerve
zeti központ munkatársai 
értve elsősorban a bér és ter
melési osztály munkatársait 
- nem figyelnek !el időben a 
helytelen jelenségekre. 

A hibák kijavításánál az az 
átfogó szempont álljon a szak
vonali vezetök és az üzemi bi
zottságok előtt, hogy a jutal
mazás minél nagyobb serkentő 
erőt jelentsen, elsősorban a 
munkafegyelem megszilárdí
tásában, de a versenyszellem 
fokozásában, a tervek túl telje
sítésében is. Csak ezeknek a 
követelményeknek az állandó 

A tapasztalatok bebizonyí- szemmeltartásával töltheti be 
tották, hogy sokkal egészsége- az új jutalmazási rendszer azt 
sebb a jutalmazási rendszer a feladatot, amelynek érdeké
'?tt, ahol az üzemi bizottságok ben létrehozták és amely an
is rendszeresen foglalkoznak nak idején a szakvonall veze
vele. Például Szombathely ál- , tök teljes megértésével talál
lomáson az üzemi bizottság és kozott. 

--
--------- ------------

A tettek es a szavak emberei 
Né� levél, két vélemény. 

Mínd a négy a szakszervezet 
elnökségéhez futott be. Kettó 
a tettek embereit a sza
vuknak helytálló vasutas dol
gozókat dicséri, azokat, akik 
magukénak érzik a mező
gazdaság fejlesztésének célki
tűzéseit, akik értik az össze
függést saját felemelkedésük 
és a m�zőgazdaság megselti
tése között. 

A karcagi Táncsics Terme
lőszövetkezet levelében el
mondták a dolgozó parasztok, 
hogy még 1953. őszén jelent
kezett náluk a szolnoki fűtő
ház kollektívája. Fő feladatuk 

politikai munka megjavítá
sa volt. ,,Ennek érdekében -
frjá.k az elvtársak - a fú.tő
ház vezetői és a dolgozók 
közül is sokan rendszeresen, 
szinte naponta Látogattak 
szövetkezetünkbe és hatásos 
politikai felvi/,á,gosító munká
val működtek közre a ter
melőszövetkezet megszt/.árdí
tásában." Tavaly tavasszal 
már a gazdasági segítségadás 
szerepelt túlsúlyként. A fűtő· 
házi dolgozók derék munkája 
kereken 430 OOO forint értékű 
segítséget jelentett. Kell en
nél nagyobb dicséret a szol
noki fűtöház patronáló mun
kájáért? Azt hisszük, nem. 

A batidai Állami Mező
gazdasági Gépál!omást a sze
gedi MAV Felépítményi Vas-

anyagjavító patr.onálÚ már 
második esztendeje. Mint fr
Ják: .,Most már második éve 
segítenek jó munkájukkal, 
támogatnak bennünket. Mióta 
idejárnak, sokat változott a 
környékünk. A téli gépjaví
táshoz is igen nagy segítséget 
adtak. Enélkül most, a felsm
badulási versenyben, az utol· 
sók között lennénk. Az ő se
gítségüknek tudható be, hogy 
a megyében a második helyen 
végeztünk és harminc nappal 
hamarább fejeztük be a gép
javítá.sokat. A mi meglátá
sunk az, hogy ilyen önzetlen 
segítséget még nem kaptunk, 
pedig az elmúlt évben más 
üzem is patronált bennün
ket." 

Amennyire büszkék lehe
tünk az ilyen értesülésekre, 
annyira nem örülhetünk a 
másik két levélnek. A batyki 
Vörösmező TSZ elnöke ar
ról értesíti a szakszervezetet, 

hogy a zalaegers:regi fűtőház 
szellemi és fi7.ikai dolgozói 
nem tettek eleget patronálo 
munkájuknak és arra kérik 
őket, hogy legalább politikai 
és kulturális vonatkozásban 
adjanak segítséget. A takta,. 
harkányi Állami Mezőgazda-
sági Gépüzem gépállomásá
nak igazgatOJa pedig arról ír, 
hogy a Miskolci Járműjavító 
csak bizonyos mértékig felel 
meg a követelményeknek és 
inkább a gépállomás keres1 
fel a járműjavítót, mint for
dítva Ha pedig segítenek, 
olyan ,;rezsikulcsokkal" ter
helik meg a gépállomás szám
láját, hogy a javítá� többe ke
rül, mintha más vállalattal 
végeztették volna el a javí
tást. Hiányolják az elvtársak, 
hogy kul,turális segítséget 
sem kapnak. 

A négy levél - kétféle vé
leménye megmutatja: kik a 
tettek és kik a szavak em
berei. 

Vasutas tanácstagok 
Wiedner Antal mavez. Duna- 1 Landler Jenő Járműjavító űV. 

haraszti vont. Visnvel József 
áll. vez. Dunaharaszti áll . Volo
slnovszkl Mthálv mks. Köbánva
relsó viii .. Záhonvl Elek áll. vez. 
Ollö áll .. Zelenka Gvula músz. ell. 
Szentendre vont .• Zonzel Pál vez. 
mks. Ferencváros Cth. 

Jankó Sándor lakatos Vll. ker . 

AZ ÜZEMI KONYVTARBAN 

Kadosa János kl5mGves Alsól!öd. 
Eré!,; Józser marós XV. ker. Ku
rucz János kaz. kov. Felsól!öd. 
Orosz Józser eszterl!. XIV. ker .. 
Tlnka Gvörl!V MEO-s Vác. Pleska 
Pál lakatos Ceo:lédbercel. l\To
csal János lakatos Klsnémed. Kiss 
Ferenc lakatos, IV. ker.. Juhász 
János eszterg. Göd., Bán
he.i?vl Józser eszter11. Fót. J\.lbertl 
Gyula abroncseszto:. Fót. Ferenci 
Mihály lakatos Felsö11öd. Jakslcs 
Józser lakatos XV. ker .. Ladlán· 
szid István Cil110:. VB-ta11 

Vasútépítő Vállalat, Központ. 

Somlói László könvvelö XV 
ker.. Bernáth István mkvédelml 
előadó Bla-Torbáo:v. 

Vasanyagjavító űV 

Pázsit! Ödön váll. vez. XV ker .. 
Mezei Gyula esztero:. XV. ker .. 
Szászlk Jst,ván kaous. Pilis. 

f:szakl Járműjavító ŰV 

Sas Józser mozd. o. vez X. ker 
'l'arnal Sándor mavezetl5 Vll .. ker. 

Mind tbbbcn u többen lzlellk meq az olvad• plhenteUI, azórakoz- Magasépítő Vállalat, Központ 
tat6 •• müwl6dést nyuJtó el6nyelt. KépUnk a Landle.- J;trmOJavltó 

kultúr"otthona könyvtAriban készült. Pálmai István 11. normacsoo 
(Kov6ca G6za felv.) vez. 1:':rdll11eL 

Fébnilliú forintos megtakarítás 

a futópróhák elhagyásával 
Mint ismeretes, a gépészeti rékosságot eredményezett ed- , 

futópróba eló�észítésére szánt 

szakosztály intézkedésére, a dig a futópróbák elhagyása, időt is a kocsik minőségi J�

járműjavító vállalatok és a hanem közel 100 OOO forintos vítására tudják fordítani ; 

fiók.műhelyek öt hónap óta a személyzeti költségmegtaka- csökkenti a kapkodást, ami 

kocsikat futópróba nélkül ad- rítást is. Ehhez hozzá kell szá- különösen a hóvégi futópró

ják át a forgalomnak. Eddjg mítani azt is, hogy azok, akjk bák velejárója volt. 
futópróbákra azok a kocsik eddig futópróba előkészítésé- A forgalmi szolgálat is lé
kerültek, amelyeket vagy fő- vel f�glalkoztak, más rnun- nyeges segítséget nyújt az
vizsgálat végett küldtek a kát vegeznek, tehát kereset- által hogy a műhelyből kikerü· 
műhelybe, vagy a futóművü- veszteség nem érte őket. _ ' 

" k "k t • · • 
kön kellett javítást esz- Az önköltség ilyen nagy- lo :• nyers ocs, a ugy 

_
ira-

közölni. mérvű csökkentésén kívül nyitja, hogy azok a rakodohe-

A futópróbák elhagyása lé- rendkívül fegyelmező és ne- lyig tul_aj��?képpen egy kis 

velóereje van a futópróbák el- ,.futóprobat �a_r�nak. Kár, 
nye�esen csökkenti a MAV 

hagyásának. Jellemző, hogy hogy az utóbbi idoben erről a 
önköltségét. Az elmúlt idő amíg a futópróbák idején 1000 gyakorlatról kezdenek leszok
alatt 1650 tonna effektív kijavított kocsiból 1 1  került ni, különösen Miskolc térsé
szénmegtakarítást értünk el. vissza a műhelyekbe utánja- gében. 
Ez teljesn,ek tekintendő, mert vításra, most 1000 kiadott ko· Az eddigi tapasztalat azt bi
elmaradtak a futópróba vé- csiból 9 került vissza futó- zonyítja, hogy a futópróbák 
gett bevezetett vonatok. He- múutánjavítás végett. Ez ab- elhagyása rendkívül hasznos 
lyettük más vonatok közle- ból származik, hogy a dolgo- intézkedés volt. nemcsak az 
kedtetése vált lehetővé zók é.zik azt a felelóss�get, önköltség csökkentés-:-. de a 
ugyanezzel a szénnel. De 

I 
ami a futópróbanélküli üzc- minőségi munkák tekinteté-

nemcsak 1650 tonna széntaka- meltetéssel jár. Az, hogy a ben is. 

Csökkentsük a tehervon tok menetidejét 
A népg�zcla�ág érdekét néz- ! kés2ülnek fel a vonatok foga- A megemlített egy-két téni·e-

ve, mondhatnám percről perc-
! 

dására, emiatt sok vonat meg- zóből láthatjuk, hogy a menet
re tetemes kárt okozunk az7.:il, áll a jelzőnél, megbénítja az rend betartása, vagy be nem 
hogy vasútüzemünk !egfonto- 1· ut:'ma következő személyvona- tartása, milyen sokoldalúan hat 
sabb minőségi ten·ét, a menet- . tok haladását. a vasút termelékenységére és 
rendet ne_m tartju� be. 

1 A tehervonati menetrend önköltségére. Hatással van a 
� szemelyvonato'.' mct;kér�c-1- nagy hatással van a kocsifor- népgazdaság minden termelő 

tctcsével a dolgozok nem Jt•t- , d 1 • •ct· 1 k g á h szektorának termelékenységé
nak el ideJ"ében a mt•nk�he!i• ' u .o-t O a a. '-' • 5 ra. A te er- re, e·s o··nko··1tse·gére, az életszln-. . · "-- - 1  vonat kés,•se növeli a kocsik-re. "}- i-�ses a termelrsben m:1�- na¼: a vo�:itban töltött idejét. vonal alakulására. 
kakiesest, zavart okoz, la�,t,'l l , 1 • 7 

Törekedjen a felszabadu
a munkafegyelmet. A dnli;nzók · Az e)eID csal;ako-ás. elmaradá- lási verseny időszakában és 
pihenőidejének ily,m ·módon ! sa miatt 7 atm�neh állom�so- azon túl is minden vasutas 
történő elpazarlása c:si\kkcn'i ;, ! �on koc?iQcso�gast okoz, 1:1°. a_z 

dolgozó a menetrendi terv. mint 
munkaképességet mc v a n>"!l- atmeneti kocs,tartózkodási ido. a legfőbb teendő betartására. 
gazdaság termelő' sn:ktnrai���: A �satla!�ozáSt mulasztott elegy Szoktassuk hozzá a szállíttató 
termelékenységére és az öri- ��, art okoz az állomás mu�ká- üzemek dolgozóit is, hogy szál
költség alakulására is kih1tás- Ja�:in, feleslegesen foglalJa a lítási feladataik teljesítésénél a 
sal van. vá„ányt. menetrend legyen a munkájuk 

Még rosszabb a helyzet a te- A menctrendtlíl eltérően köz- alapja. 
hervonatoknál, melyek zöme lcl:cdó tehervonatok felborít- Természetesen ezt csak ak
nem közlekeclik menetren,.1 s7e- ják az állomás kocsibeállítási kor követelhetjük meg, ha 
rint. Legtöbb tehervonat több- tervét. lassítjálc azok beállítá- odaadó munkával mi is bizto
órás késéssel indul, s e:,;t a ké- sát, kihat:i�sal vannak a kocsik sltjuk vonataink menetrendsze
sést a vonalon alig törekszünk kirakiisára, újra megrakására, rű közlekedését. 
csökkenteni vagy megszüntet- növelik a fel- és leadási kocsi- Molnár István 
ni. tartózkodási időt. intéző, Kecskemét 

A legdöntőbb ok a körülte- ----------------

Akik�öl eddig kevés szó esett kinté szolgálalvégzés hiánya. 
"'Pm tekintik fontosnak a te
hervonatok .menetrendszerű 
közlekedését. Pedig- a tehervo- A fateli'tó do1g07..ókról álta- TI. Sándor 149. Benes Jánoa 
nati menetrend be nem tartás::i lában kevés s7.6 esik a nyíl- 146 százalékos átlageredmény
csökkenti legjobban üzemünl, vánosság előtt. Pedig megér- nyel vesznek részt a felszaba
termelékenységét, felborítja a dernlik, hogy beszéljünk ró- dulási versenyben. Vannak 
tervszerűséget, zavart okoz luk, mert ők is nagy igyeke- olyan dolgozók is, akik huza
nemcsak a vasút termelésében, mos idő óta tartják magas 
hanem a népgazdaság más te-

zettel végzik felelősségteljes teljesítményátlagukat. Ki.ss 
rületén is. munkájukat a vasúti szállítás Lajos a szakma kiváló dolgo-

Igen sok dolgozónk akinek tökéletesítése érdekében. A zója egy esztendő óta 165,4 
munkája szorosan öss�efügg a Piispölcladányi Fatelító UV százalékos átlaggal dolgozik. 
te_h�1:'.onatok kiszolgálásával -1 dolsfo�ói például :1 .  felszaba- Istvány Ferenc 163,7 százalé
kulonosen a kereskedelmi szol- 1 dulas1 verseny eddigi tartama kos hathavi átlagával érte el 
gálatnál - nem ismerik azok 

1
. ala'.t 137,7 százalékos teljesít- , az üzem kiváló dolgozója cí

menetrendjét sem. Lassú a da- ményi átlagot értek el. A do!- met. Nemes József 152 s7.áza_ 
rabáru-k':zelés1 a vonat vár az 

1

. gozók k?zül Iványi József 156, 
I 

lékával tett bizonyságot arról, 
elegy elokész1tésére, gyakran Ferenczik Ferenc 156, Nagy hogy másodszor is érdemes a 
bárcázásra; számadásra. Nem Béla 155, Egri Béni 153, Nag-y sztahanovista oklevélre. 

KONTOR GYURKA HŐSTETTE 
Van egy kis falu a tapolcai 

vonal mentén: Csajág. 
Kantor Gyurka - e törté

net hőse - itt lakik az egyik 
vasúti őrházban, mivel édes
apja már több mint huszonöt 
éve váltóőr ezen az állomáson. 
Gyurka most tizenötéves. Min
dennap Veszprémbe jár be a 
reggeli vonattal az általános 
gimnáziumba. 

Január 28-án az iskolából 
hazatérve, Miklóssal, kilenc
éves öccsével beszélgetett. 
Rendet tettek a szobában, 
mert 11ny1uk reggel Bodajkra 
utazott. 

- A félhetessel jön anyu? 
- kérdezte Gyurka. 

- Azzal. Apu már el is 
ment elé - felelt Miklós1,a. 

Ketten üldéigéltek a sötét 
szobában, nem akartak vilá
gosságot gyújtani. Gyurka egy 
Mátyás-király történetet me
sélt. Miklóska szájtátva 
figyelte, bár ő is hallott már 
valamit Mátyásról. 

Már tgészen sötét lett, s 
Gyurka felkattantotta a vil
lanyt. Megnézte az órát: hat 
múlt ttz perccel. Előszedte a 
könyveit, tanulni akart . . . De 
valahogy nem ízlett a tanulás. 
Letette a könyvet és kiment 
az őrház elé. 

Miklós is követte. A hideg 
jól esett a meleg szoba után. 
Mind!cettő.1üknek jó kedve tá
madt. Játszani akartak, de 
Gyurka meglátta a Szabad
battyán felol jövő félhetest és 
megszólalt· 

- Jön anyu . • •  
A vonat közeledett. A Zám-

pája, mint két szem világítot
ta az utat. A ködös esti órá
ban azonban nem láthatott 
túl messzire a mozdonyvezető. 
A két gyerek ott állt a vágá
nyok mellett. Egyszercsak te
herautó búgásáTa lettek figyel
mesek. A falu felől jött és tel
jes sebességgel nekihajtott a 
nyolc méter hosszú sorompó
nak. 

Az autó mindkét sorompón 
átrohant és meg sem állt. A 

sorompók eltörtek, az egyik a 
sinekre esett. Gyurka pillana
tok alatt átgondolta a helyze
tet: a mozdonyvezető esetleg 
nem veszi észre az akadályt, 
kisiklik a vonat . • . Az anyja 
képe jelent meg előtte . . .  Ta
valy májusban is történt egy 
ilyen karambol, akkor is a sí
nekre esett a sorompó és ép
pen a félhetes előtt. 

Akkor ott volt az apja is, 
ketten húzták !e a vonat elől 
a sorompót. 

A vonat már csak néhány 
száz -méten-e lehetett. Megkap
ta öccse vállát és együtt ro
hantak a sinekre. Megfogták 
a sorompót és húzni kezelték 
a kövesút felé. Közben kiabál
tak az állomásra: 

- Jelziiőőt visszaaa! 
Emelni és kiabálni nem 

könnyű egyszerre. Gyurka 
szuszogott, de a harmadik ki
áltás után megkönnyebbült: 
vi.�sza1, ú.zták a jelzőt . . .  A vo
nat lassult. Gyurka teljes ere· 
jéből megmarkolta a sorom
pót és húzta le a sínekről. Rö
vid erőlködés - nem is tudta 
honnan vette hirtelen azt a 

nagy erőt - és a sín mellett 
feküdt a sorompó. 

- Szabad! - kiáltott visz
sza az állomásra. 

Újra zöld lett a jelző és a 
vonat megindult az állomás 
felé. Gyurka még mindig ott 
állt, s amint elhaladt mellette 
a mozdony, tisztelgett is ·neki 
a mozdonyvezető. Gyurka ís a 
sapkájához kapta a kezét és 
futni kezdett a vonat mellett 
egészen az állomásig. Az any
ját kereste. Kontomé reszket
ve fogta meg a fia kezét: 

- Jaj fiam, mi történt? Ep 
vagy? Jaj, nekem! 

Gyurka megcsókolta az any
ját. 

- Ne énmiattam rémüldöz
zön édesanyám, hiszen maga 
ült a vonaton. Valami részeg 
soför nekihajtott a sorompó
nak/ 

Odajött az állomásvezető !-�, 
kezet fogott Gyurkával. Apja 
büszkén meg-.Yeregette a vállát: 

- Va!l egy kis vasutasság 
l;,enne. Nem is csoda, hiszen 
az apja már harmincöt éi:e 
vasutas . . .  Úgy veszem észre 
a fiamnak is lesz kedve hozzá. 

A vonat elindult, a Kontor
c&a!ád hazafelé tartott. Kon
torné a kisebbik g11ereket ka
i-olta, ők mentek elől, Kontor 
pedig a nagy fiával utánuk . . .  

Nem be.�zéltek. A csajáQi 
ember kevés szóból ért. Ami
kor a kövesút mellett elhalad
tak, menlátták a földön fekvő 
ké_t sorompót a gyerekek, 
mintha egy kicsit jobban ki
húzták volna magukat külö-
nösen Gyurka. 



1955 február 21. SZOCIALISTA VASOTERT s 

A magyar - szoviet barátság hónapiára készülnek 

a MÁV Építési Géptelep dolgozói 
BÉKÉT, BÉKÉT A VILÁGNAK! 

Most még egy kopott Mária 
utcai bérház második emele
tén húzódik meg a MÁV 11:pí
tési Géptelep OV főnöksége, 
kicsi, zsúfolt szobákban - de 
néhány hónap múlva átköltö
zi]s Kőbányára, a befejezéshez 
közeledő, tágas, világos, két
emeletes irodaházba. Már eb
ből a tényből is következtetni 
lehet arra a fejlődésre, ame
lyen ez a vállalat megalakulá
sa, 1949 óta keresztülment. De 
sorolhatnánk a Iejlódés sok 
más jelét. kezdhetnénk azzal, 
hogy öt évvel ezelőtt a gépja
vító műhely felszerelése mind
össze egy fúrógépből és két 
esztergapadból állott, ma pe
dig már a legkorszerűbb gé
pek sorakoznaTt a megna1711ob
bodott. most is bővülő mű
hel11ben. 

Kiv616 

ííi szovjet gépekkel ... 

azért is, mert a vállalat dolgo
zóinak a főnökségen, a mű
helyben, a külső munkahelye
ken egyaránt állandóan vissza
térő beszédtárgya a fejlődés, 
az eredmények növekedése, az 
élüzem-cím másodszori elnye
rése. Az eredmények a felsza
badulási verseny során tovább 
növekedtek és a dolgozók 
most további jó munkatelje
sítményekkel kívánják üdvö
zölni a magyar-szovjet barát
ság hónapját. 

- Azt hiszem, nem mondok 
sokat, ha kijelentem, hogy a 
Szovjetunió segítsége, a kiváló 
új szovjet gépek nélkül még 
ma is ott lennénk, ahol meg
alakulásunkkor voltunk -
mondotta Péter János elvtárs, 
akinek esztergapadja fölött 
büszkén hirdeti a tábla: 210 

százalék. S ugyanilyen szere
tettel beszél hatalmas gépéről 
Ambrus Lajos elvtárs, a föld
nyeső gép kezelője, aki jó 
munkamódszerátadásával a 
fiatalokban Is szeretetet éb
reszt a nagyszerű gép iránt. 

Az egyik erős, határozott 
betűkkel, a másik lágy, kerek 
vonalakkal írta alá a nevét. 
Sokszáz aláírás, sokszázféle 
név, és ahány név, annyi em_ 
ber, annyiféle jellem - még
is egy gondolat, egy érzés, 
egy elhatározás bírta őket 
arra, hogy ráírják nevüket a 
békeívre: egységesen tiltakoz
nak Nyugat-Németország fel
fegyverzése ellen, követelik az 
atomfegyverek betiltását. 

A nevekkel teleírt ívek vas
tag könyvvé tornyosultak 
már ezen az egy helyen, Kecs
kemét állomáson is. 

Egy id&ebb, fehérhajú elv
társsal, Kecskemét állomás 
békebizottságának titkárával, 
Szécsén11i Károllyal beszélge
tünk. ő beszél a békelvekről, 
az aláírásokról és a számos 
név mellé írt szövegről. 
Mert sokan úgy érezték: gon
dolataik, gyászos emlékeik is 
odakivánkoznak a békeívre. 

Volt, aki gyereket látott 
meghalni az anyja karján -
bombaszilánktól, volt aki asz
szonyokat látott összezúzva ki
csiny házak romjai alatt. Má
sok a szétrombolt vasútra, a 
felrobbantott mozdonyokra, a 
kirabolt országra gondoltak. 

Ahány ember, annyi emlék, 
annyi keserVes idézet a háború 
szörnyűségeiből. Erről beszél
nek az aláírások és erről be
széltek sokan azokon a kis
gyűléseken, melyeket a béke
bizottság szervezett. Nyolc kis
gyűlést tartott a békebizottság 
különböző időkben, az állomás 
különböző munkahelyein, ho2V 
mindenkihez eljusson szavuk, 
mindenki me/i:ismerje az alá
írások jelentőségét. 

S a kisgyűlések után a béke
bizottsál( aktivistái személyesen 
beszélgettek a dolgozókkal. 
Nem, nem azért, mert bárki is 
vonakodott volna aláírni a bé
keíveket. Hanem azért, hOffll 
mindenkiben meger&ítsék a 
béke megőrzésének lehetöségét, 
hogy mindenki higyjen al' alá• 
írások óriási erejében. 

A .békebizottság felvilágosító 
szava túljutott az állo,!lláson, 
megkeresett sok vasutas a;a
ládtagot is. Igaz, arra nem ju
tott idejükból, hogy lakásról 
lakásra menjenek. Másképp ol
dották meg. A kecskeméti 
vasutas kultúrházbi!n két csa
ládi békeestet rendeztek. Mei
hitt, baráti beszél2etés volt ez 
a vasutas dolgozókkal és c�a-

ládtagjaikkal. az emberí�IJ 
legszentebb ügyéről, s bár a 
beszélgetés közben sok minden 
szóbakerül t, de a legtöbb szó 
mégis a békéről, a béke meg
védéséről esett. 

Az alálrásgyújtés már be
fejeZÓdött. A békebizottságot 
most új tervek foglalkoztatják. 
A napokban, február 26-án ül 
öMze a IV. magyar békekong
resszus, mely kifejezésre jut
tatj,a a magyar nép tiltakozá
sát az atomfegyverek haszná
lata és l!I. nyugatóélhet felfegy
verzés ellen_ A béke-bizottság 
most azon munkálkodl�, hogy 
növelje az aktivisták számát, 
felkészüljön a békekongreMzus 
határozatainak széleskörű is
mertetésére. 

Nagyszerű, nemes feladat 411 
a békebizottság és valamenn,i,i 
aktívája előtt: felvilágosító 
szóval es példrmutató tettel a 
békéért 'folytatott harc élvona
lában küzdhetnek és az embe
riség legszentebb célját tl'.lz.
hetik jelszóként zászlójukra, 
melyet Petőfi fgy fogalmazott 
meg: ,,Béket, békét a világnak. 
de nem zsatnoit kén11éb6l, bl!
két csupán a 3zabadsác, fel
szentelt kezéből." 

A külső építési munkákon 
dolgozó gépek állománya is 
250 százalékkal nőtt és érté
kük a kezdeti ötmillió forint
ról közel 30 millió forintra 
emelkedett. A vállalat vala
mennyi dolgowja büszke a 
hatalmas, négyköbméteres 
szovjet fö!dn11eső gépre. A te
lep egész teljesítményét óriási 
arányban emelte a három új 
Sztálinyec traktor. Nemcsak a 
telep dolgozói, de minden vas
utas ismeri legalább hírből az 
4láverő és á(711azatrootáló gé
peket, amelyek a legnehezebb 
fizikai munkától mentesítik a 
pályafenntartási dolgozókat. 

Ezek után nem nehéz meg
magyarázni, hogy a vállalat
nál évek óta igen jó az MSZT
szervezet munkája, a főnök
ség MSZT-szervezete tavaly a 
barátsági hónap alkalmával az 
első lett a VIII. kerületi i;zer
vezetek között. 

egyébként is állandó a kapcso
latunk - szeretnénk, ha min
den héten legalább egyszer 
műsoros előadást rendezhet
nénk. Tavaly nagy sikere volt 
az előadásoknak, a központi 
kiküldöttek megállapították, 
hogy a mi rendezvényeink 
voltak a leglátogatottabbak. 
Az előadásokon kívül rendsze
res sajtómegbeszéléseken is
mertetjük a Szovjetunió életét, 
a technikai eredményeket -
egyébként is igen gazdag szov
jet szakkönyvtárunk van -
irodalmi esteket tartunk a 
szovjet irodalom alkotásainak 
bemutatására. Az ünnepségek
nél, rendezvényeknél segítsé
günkre van a pártszervezet is. 
Valamennyi dolgozónk tagja 
az MSZT-nek és közülük igen 
sokan nemcsak hallgatók, ha
nem szereplők is a rendezvé
nyeken. Az idén különösen ün
nepivé kívánjuk tenni a ba
rátsági hónapot, mert egybe
esik a felszabadulási verseny 
befejező szakaszával. Az a ter
vünk, hogy meghívjuk elő
adóknak az új szovjet gépe
ken dolgozó elvtársakat, hogy 
mondják el, milyen jó teljesít
ményeket értek el a gépekkel. 
hogyan tudták azok �egítségé
vel túlteljesíteni a felszabadu
lási versenyben tett vállalásai
kat. Az ilyen megbeszélések, 
tapasztalatátadások igen ser
kentően hatnak majd a ver
senyre. 

Orvosaink sokat tehetnek 

Korántsem teljes ezzel a fej
lődés képe, de legalább ennyit 
el kellett mondani, már csak 

16 le/készülés, 
gazdag program 

- Az idén sem akarunk 
gyengébb eredményt elérni -
mondja Miskolci Já.JIOS elvtárs, 
az MSZT-szervezet titkára. -
Ezért most még szorosabb ösz
szeköttetésbe léptünk a kerü-
leti MSZT-szervezettel 

A vállalat MSZT-szervezete 
március 4-re, a barátsági hó
nap ünnepélyes megnyitására 
már teljes, kidolgozott prog
rammal áll a dolgozók elé s 
bizonyos, hogy a jó, gondos fel
készülés legalább olyan szép 
eredményt hoz, mint tavaly. 

Meddig fart egy vona·t összeal/ítása 
Meddig tart egy vonat össze

állítása? Nem könnyű rá a fe
lelet, mert Gubacson nem egy
szer más az „elméJ�_t" és ,;n_;í.s 
a gyakorlat. Nézzük például, 
hogyan készült el február 16-án 
a 2872-es. 

Reggel 8 óra felé, amikor 
körülnéztünk Gubacson, már 
ott álltak a kocsik a 2-es, 3-as 
és 4-es gurítóvágányokon. A 
gurításról elismerően beszélt 
Pákozdi Jenó elvtárs térfőnök. 
De miért nem dolij,znak · még 
8 órakor sem a kocsik között, 
amikor menetrendszerint 8 óra 
28 perckor már indulni kelle
ne? 

Az egyik elvtárs azt mond
ja: késik a kocsik vizsgálata • • •  

- Késik? - kérdi a térfó
nök, s perceken belül kiderül, 
hogy a kocsikat már rég meg
vizsgálták, ettól ugyan folyhat
na nyugodtan a munka. 

az órát, mert biztos, hogy ez
zel a lendülettel talán fele idő 
alatt állították össze a vona
_tpt. P�fljg )qizqen mennyi aka
dályt kellett elhárítani ! Nagy 
volt a mozgás, vonat húzott a 
guntódombra, kisebb átcsopor
tosításokat is végrehajtottak. 
De hiába, most már késő, ki
csit elkéstek az igyekezettel -
fél 10 volt, amikor kitették a 
vonatot a kihúzóvágányra. De 
szintén a vonatmozgás miatt, 
várni kell a betolásra. A köz
ben megérkezett vonatkísérő 
szakasz, Kaiser János brigád
;a azonban nagyon igyekszik. 
Már kint megkezdik a felírást. 
Ennek eredménye, hogy mire 
10 óra 10 perckor betolhatnak 
a 4-es indulóvágányra, már lé
nyegében elvégezték a felírást 
és azonnal hozzákezdhetnek a 
csavarkapcsok összehúzásához, 
a tömlők összeakasztásához. A 
vonatkísérők egymást siettetik 
és hogy minél előbb végezze
nek, ez idő alatt megkezdi a 
számadás átvételét Kaiser elv
társ. 

Hagyjuk ott a vonatot, men
jünk Kaiser elvtárs után. Van 
elég gondja. A számadást ki
válogatva kellene mec,kapnia 
- ehelyett kap egy halmaz pa
pírt s váloitathat közöttük 
hosszú percekig. Az idő pedig 
hajt, bár már messze elmaradt 
a menetrendszerinti indulás 
ideje. Most már más oka van a 
sietségnek - 1 1  órától 15  
óráig vágányzár lesz és  ők sze
retnének elmenni még a vá
gányzár előtt. Sajnos, minden 
hiába . . .  Mire végeznek 1 1  óra. 
Igy tehát a 8 óra 28 perckor 
induló vonat legjobb esetJen 
15 órakor indul útjára. 

Valószínű, hogy kirívó eset, 
melynek szemtanui voltunk, 
hisz Ferencváros januárban 
első lett az elsócsoportú állo
má.sok között. De a 2872-es 
vonat példája azt bizonyítja, 
hogy lehetne jobban is dol
gozni, tudnak is jobban dol
gozni, csak állandósítani kell 
a lendületet, még szilárdabbá 
kell tenni a munkafegyelmet. 

- Más a baj - magyarázza 
a térfőnök. - Ez forda=t 
és a mozdonya kinn van vala
hol a vonalon. (De kár, hogy 
nem hallatszik ide a forda
mozdonyvezető káromkodása, 
aki már reggel 6 óra óta vo
natra vár.) Eltelik néhány perc 
és a telefon hírül hozza Gu
bacsra a térfőnöknek is, hogy 
van mozdony, erre sem kellene 
várni. 

Kazincbarcika tartja az élüzemszintet 

Ilyen előzmények után egy
szerre megindul a munka. Egy 
perc alatt szinte minden meg
változott. G11ors, pattogó intéz
kedések, szaporán dolc,ozó em
berek btzon11ítják, hog11 na1711-
3zerűen tudnak itt do!c,ozni -
ha látják, nincs ok a késleke
désre. Kár, hogy nem néztük 

Amint arról lapunk más he
lyén beszámolunk, Kazincbar
cika állomás is ott van az 
élüzemcímmel és pénzjutalom
mal kitüntetett szolgálati he
lyek között- Az állomás dol
gozói múlt esztendei utolsó ne
gyedévi kitűnő teljesítményük 
u-tán sem engedtek a verseny 
iramábó! és januárban, vala
mint február első dekádjában 
is tartották az éliizemszintet. 
Januárban a következő ered-

Indulás előtt 

Naqy József tehervonatvezetd a szerel -1ény bdulásá előtt vöna.t 
lqazolványt álllt ki Budapest•Anqya lóöld állomáson. 

(Ková,a Géu felv.) 

ményeket ért.ék el: átlagos 
terhelés 134,8 százalék, fajla
g05 kocsimozgatás 125, menet
rendszerinti indítás 114,6, ka-
csitartózkodás 126, áruszál!i
tási tonna,terv 107,5, kocsiki. 
használás 101 százalék. 

Ezek az eredmények bizto
sítják, hogy a szuhavölgyi 
szénmedence szene gyoman és 
nagymennyiségben jut el a 
rendeltetési helyekre. 

Kitüntetések 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa Budapest felszabadu
lásának 10. évfordulója alkal
mából kiváló szakszervezeti 
munkájuk elismeréséül Beró 
Józsefnek, a Keleti Műszaki 
Kocsiszolgá!ati Főnökség, Em
ber Ferencnek, a Déli pálya
udvar, Adám Jánosnak, a 
MAV Magasépítő ŰV., Takács 
Sándornak, az Utasellátó ŰV., 
Petövári Lászlónak, a Landler 
Jenő Járműjavító OV. üzemi 
bizottsági elnökének, Popo
vics Miklósnak, a Vasutas 
Dolgozók Szakszervezete mun
katársának a „Szocialista 
Munkáért t:rdemérem", Szé
csényi Gézának, a Keleti állo
más OB-elnökének a „Munka 
Erdemérem" kitüntetést ado
máinyozta, 

a munkafegye lem megszi lárdítása érdekében 
A szakszervezet központjá

ban nemrégen megtartott 
üzemorvosi és balesetvédelmi 
értekezlet hosszú idöre meg
szabta üzemegészségügy! szer
veinknek és orvosainknak fel
adatát. 

Az értekezlet elött is, de 
különösen az értekezlet utá.n 
orvosaink megértették, hogy 
ma minden dolgozó számára 
kétszeres kincs· az egészség. 
OrvosainlknaJt· éppen· ezért 
egyre fokozottabban kell 
ügyelni a dolgowk egészségé
re, küzdeniök kell az egész
ségvédelem állandó javításá
ért, mert az szorosan össze
függ az élebkörülmények ja
vulásával, elválaszthatatlan a 
térmelés fokozásától, a mun
kafegyelem megszllárilításától 

A lelkiismeretes, gyógyító 
és betegségmegelőző munka 
mellett orvosainknak együtt 
kell harcolniok a szakszerve
zeti aktívákkal. a munkafe
gyelem megerősítéséért. Aho
gyan az igazi betegek gondos 
gyógyítása orvosaink legfon
tosabb feladata, nem kevésbé 
fontos az álbetegek, a táp.., 
pénzcsalók elleni küzdelmük. 
A múlt évben betegség miatt 
több mint kétmillió munka-

nap esett ki a termelésből és 
ennek egyrésze a lógósok 
miatt történt. A kiesést a be
csületes dolgozóknak kell _pó
tolniuk, ezért találkozunk a 
vasúton havi 400-450 órás 
szolgálati idővel is. Ez a dol
gozók szabadidejének elrablá
sát jelenti. 

Egyes ellenőrző orvosok be· 
tegállományba vételi módsze
rében még mindig nagyfokú 
liberali:zmus tapasztalható, 
amit bizonyít az is, hogy egy
egy központi felülvizsgálat al
kalmával a berendelt dolgo
zók 25-30 százalékáról ki
derül, hogy munkaképesek. A 
keleti fűtőháznál tartott vizs
gálat alkalmával a bere.�é.�l
tek 25, a Nyugati páilyau.:iva
ron '34, Ferencváros lillorrtá-' 
son pedig 27 százalékát talál
ta szolgála1lképesnek az ellen• 
őrző főorvos. 

Szakszervezeti társadalom
biztosításunk nagy tSZéretettel 
gondoskodik a beteg dolgo
wkról, de megengedhetetlen, 
hogy ezzel a gondoskodással 
egyesek visszaéljenek. Az ál• 
betegek elleni harcban leg
többet az ellenőrző orvosok 
tehetnek. A lelkiismeretes 
vizsgálat leleplezi a szlmulán-

sokat. ,A liberális v!zsgálait, az 
álbetegek mentegetése nem 
használ az orva;ok népszerű• 
ségének. Csak az az orvos szá• 
míthat a &7.akszervezet és • 
becsületes dolgozók segítségé. 
re és támogatására, aki bát• 
ran kiáll a dolgoz6k ügyéért, 
aki a becsületes munkások 
érdekeit védi, a csalókkal, a 
lógósokkal szemben. Dolgo.. 
zóink szemében az az orovos 
népszenl, aki tudása javát ad
ja, aki szívvel-lélekkel bete
gei mellett áll és ugyana�or 
határozottan szembeszáll a táp• 
pénzcsalókkal. 

Hiba volt, hogy a szaksttr
vezet amellett, hogy tisztában 
volt azzal, hogy komoly, nö
vekvő feladatáik vannak. Of• 
vosainlthak is 'á munkafegye
lemért vívott harcbán, l)l!ri1 
nyújtott megfelelő segítsé
get feladataik ellátásához. 
Sokkal több támogatást )tell 
hogy ad)a,nak az üzemi s.zer
vek az egészsf,gügyi és beteg
látogatá:si albizottságok, t:nlln
kájának javításával . ellehőr
zóorvosaink munkájához, az 
egészségvédelem további javí
tásáért és a munkafegyelem 
megszilárdításáért folyó mun• 
kában. Pásztor Géza 

Segítsük gyengéi,/, teljesítményű dolgozótársainkat 
Timár JánOlJ lakatos. alig 

több mint egy hónapja ·került 
a komáromi fűtőházba. Képzett 
lakatosként szegódött a vasút
hoz. de biZ0111y hamar észre 
kellett vennie, hogy nem bol
d•J;tu'.. Más ez a mozdonymun
ka, mint amit eddig végzett. 
Nem akar menni, még akikor 
sem. ha a csoportvezető elv
társ elmagyarázza. Amikor né
hány nap után kiszámította a 
keresetét, el volt keseredve_ 

„Semmi baj, í1711 szokott az 
lenni" - vigasztalta Opri.s elv
társ, aki maga is fiatal ember, 
de már „öreg" mozdonylakatos, 
hat év óta a fűtőház dolgozója. 
Mégpedig egyik legjobb dolgo
zója. Saját 140-145 százalékos 
átlagteljesítménye mellett 25 
gyengén teljesítő tár6át patro
nálta eddig, olyan eredmény
nye!, hogy valamennyien ha
rr.arosan túllépték a 100 száza
lékot. Most is nyomban meg
beszélte Körmendi főműveze
tővel, meg Tóth csoportveze
tővel: pártfogásába veszi Ti
már elvtársat. Alig telt bele 
pár nap. Timár elvtárs más
ként kezdte nézni a világot a 
fűtőházban. Minden nap tanult 
valamit patroná!ójától, minden 
dekádban emelkedett a száza
léka és a januári eredmények 
összesítésénél már 115 százalé
kos teljesítménnyel szerepelt, 
azóta pedig elérte a 120 s.ro.za

lékot. 
De nem Opris elvtárs az 

egyetlen a komáromi fiók.mű-

helyben, aki segíti gyengén tel
jesítő társait. A fútöháznáZ e(lll 
pillanatra sem szűnő, élő moz
galom a patroná!á.,. Timár elv
társsal csaknem el!yídőben öt 
esztergályos is belénett a fűtő
házhoz - lakatosnak. Esztergá
lyosa van elél( a fiókműhely
nek a két padhoz. lakato&ból 
pedig sosem elég. Az elvtársak 
vállalták a lakatosmunkát, per
sze - mint várhat6 volt -
eleinte nem ookat használtak. 
Tóth csoportvezető vette őket 
pártfogásba, hogy lakatost fa
ragjon belőlük. 

Persze a patronálás nem
csak arra jó, hogy az eszter
gá!yosokibóJ lakatosok !egye
nek, hanem arra is, hogy a 
kisebb képesséc,ú eszterc,ál11os
b6l élenjáró esztergál11os vál
jék. Tanu erre Ptukás János 
esztergályos, aki eleinte bár
hogyan igyekezett, a 1 18-120 
százaléknál sehogyan sem tu
dott feljebb vergődni. Amikor 
aztán Dián Ferenc segíteni, 
tanítani kezdte, egyszeriben 
felszökött a százaléka és 
majdnem utolérte mesterét. 
Dián elvtárs januárban 159 
százalékot teljesített, Puskás 
elvtárs pedig 152-vel már ott 
van a nyomában. 

ban, hogy a fűtőház a wk úJ
felvétele& ellenére 378 darab 
futójavítást, 7 darab három
havi viz.sgát, 4 darab hathavi 
viu;gát, két darab részlegvizs
gá t vé�tt el és ezzel 130 
százalékra teljesítette januári 
motdónyjavításl tervét. 

A vontatási szolgálatnál fó
le,t az újfelvételes fűtök ki• 
képzésénél ért el jó eredmé• 
nyeket a fűtőház. Ujvári An,. 
tal mozdonyvezető és fűtője 
Caonlc4 Un-16 az elmúlt két 
hónapban -n11olc eüőtel:e.! ftltó
nek adta át tapasztalatait, 
úgy hogy pártfogoltjaikat az. 
óta vonali szolgálatra lehetett 
beosztani. Cifrtk Mikló.., moz. 
donyvezetői szolg'álatot teljesítő 
isegédkezelő öt fűtőt képeT-ett 
k1 a télen. A mozdonyvj;lzető
gyakornokok fő patronuu 
Kürt&i Zsigmond elvtárs. 
Maga mellé veszi őket gépére 
és azok néhány út után már 
tudással gyarapodva térnek 
VJSSZa. Januárban négy új 
mozdonyvezető és nyolc fűtő 
tanuló kikép� kezdQdött 
meg. Kürt&! elvtáni és a fűtő
ház többi tal)asztalt .motdony
vezetőfe ebből Is szervezetten 
kiveszi a részét. Emellett má
guk is jó teljesítményeket éi:-

Nem ismeretlen .a patroná- nek el- Hogy mást ne mond
lási mozgalom a ka.z6nko,vá- lunk, januárban 12-en érték el 
csoknál, a bádoc,osoknál sem. a sztahanovista szintet, közil• 
Pintér elvtárs helyettes főnök lük Horváth József és Clfrlk 
szerint feltétlenül része van a f Mikléx! már ll. hónapja tartJá¾ 
patronálásl mozgalomnak ab- ezt a színvonalat. 

p 
VASUTAS D OLGOZÓK! 

vLŐ-l(e a /eliK.abaduláii ierle9é,l f 
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S P O RT 
Meddig tart még a megnemértés ? 

A határozat óta - amely kimondja a Lokomotrv, az Előre és 
a Postás sportegyesület összevonását - több mint hdrom hónap tett el. Száz nap nem sok !dö 
ugyan. de arra, hogy az össze
vont erők a magyar sport vér
keringésébe belekapcsolódva. 
megtalálják a hety0ket, éppen 
elég. A szomorú az, hogy e nagy
erejü új egyesület mlndezldeig 
n�m talált rá arra a helyes, közös űtra, amely együttes erővel 
a sikerekhez vezel. 

Hol a hiba? 

A kérdés egyszerúoek tünlk. A 
felelet azonban Igen nehéz. Kü
lönösen akkor. ha a választ olyan 
sportvezetőklől várjuk, akik az 
ö,;szevonás előtt nemcsak lelkiis
meretesen, hanem érzd szívvel Is, 
Igazi vezetőként álltak sportolóik 
mögött. A sziv azonban nem min
dig jó tanácsadó. Gyakran az ész 
közelebb visz a célhoz. 

Valahogy !gy áll ebben a kér
désben az űj, összevont egyesü
letet jelenleg országos viszony
latban lrány!tó szervezú Iroda el
nöksége is. 

Az egyesülés előtt Mrovcsák 
József sz!ve a vasutas-sportoló
kért. Biró Bódis Józsefé a pos
tások sikeréért, Beszterczin J á
nosé pedig az Előre rlataljalért 
vert jobban. A határozat után há
rom hónappal olykor-olykor még 
!gy ver ez a három „csalóka" 
szlv. 

A sok közül csak egy példa: 
sok-sok ór�t emésztett már Cel az 
a kérdés: ml legyen az új sport
egyesület neve? (A határozat ezt 
megállapltotta.) Milyen legyen a 
clmer? Terv, ajánlat és ötlet egy
mást követte, de a döntés egyre 
csak késik. 

Ennyire fontos lenne ez a kér-

�•A
s

�i��:"�:l
k

� lén�!� �
i

��
ü

�� 
ilyen részletkérdések nem akadá
lyozhatják. 

Sportegyesületünkben nem a 
név vagy a c(mer formája a fon
tos. hanem az eredmények, ame

lyeket sportolóink csak ésszerű, 
a közös érdekeknek egyformán 
megfelelő vezetés mellett érhet
nek el. 

Jól tudják ezt az országos szer
vezőiroda tagjai Is, de talán oly
kor elfelejtik. Ha a kissé még so
viniszta sz!vet · elcsltltják. és he
lyette az észre hallgatnak, akkor 
úgy cseh)k;zcnek, mint tették 

január elején, azon az emlékeze
tes értek<?}:lctcn, amelyen a Szép 

Ilona villamos-pályaudvar addig 

Igen eredményesen müködc'l sport- De ehhez bizalmat, lelkes és cél
köri elnökét rávezették a helyes, szerü munkát v�rnak minden 
követendll útra. sportköri vezetőtől. 

jut:' eset tanulságos, tehát lelr- Ebből világosan kltünlk, hogy 

A sportköri elnök ezekkel a 
hol van az a terület, ahol !oko

szavakkal kezdte bemutatkozó be-
zott munka vár a csúcsvezetóség

szédét: .. üdvözlöm az űJ megbl- re: a sportkörök meggyőzése az 
zott összvezetőséget, de nem űj helyzet helyes felismerése ér
örömmel " Majd kiCejtette, hogy dekében. Meggyőzni természete
azért nem örül, mert eddig min- sen csak űgy lehet. ha a megden Jó volt, de ezután !élc'l, hogy győzni akaró rendületlenül hisz 
nem így lesz. Valahogy lgy hang- annak helyességében, amit hir
zottak akkor az országos szer- det. Először tehát az országos 
vezőiroda Jelenlegi vezetőinek szervezc5Jrodán kell megtenni min
válasz szav.11: dent a tökéletes egység klalakl-

Miért kell félni a Jövőtől? Ta- lása érdekében. Ha Itt az ész 
lán azért. mert a név megválto- egyet gondot, lassan a szív is egy 
zik, vagy esetleg a clmerben a ütemben fog dobogni. Ha ez be
villamoskocsi mellett vasűti moz- következik, akkor már csak régi 
dony és postakürt is díszelegni álom lesz a hajdani Lokomoliv, 
fog? Ez nem ok. A vezetők ugyan- Postás és E!6re (bocsánat a sor
úgy s ha lehet, még Jobban fog-

, 
rendben nincs semmi ro�szindu

nak gondoskodni az irányitásról, lat) napjainkban még kissé sovl
mlnt eddig. Segllö kezük elér niszta !zü részletkérdések oly ne
majd a legkisebb sportkörlg is. héz összehangolása. 

Közös teremnek . . .  

Veresegyházán a váróterem 
egyik sarlcában helyet kapott az 
Utasellátó sőntése. A váróterem 
azóta mocskos. kövezetét szemét 
borltja, Miért? Mert az állomás 
űgy vélekedik, hogy most már 
takarítsa a várótermet az Utas
ellátó, az Utasellátó viszont úgy 
vélekedik, hogy a takarltás to
vábbra ls az állomás feladata. A 
közmondás úgy tartja: Ha ketten 
veszekednek, egy harmadik örül. 
Ezűttal a harmadiknak az 
utazóközönségnek - semmi oka 
az L"--ömre. 

Ha van szén, 

miért nincs meleg 

Ere�, til1omlison a retv�tell 
épület !Olésére a szenet a ror
galml Iroda elült táro!J..k. Van 
ugyan szénpince, dc „fáradsá
gos•· dolog lenne a szenet le
hordani. Az nlasok most azon 
vitatkoznak, hogy ha mrtr ott 
éktelenkedik a szén a perronon, 
akkor miért nem ralik legal�bb 
a várótermet? Az állomásiak 
nyílván űgy gondolkoznak, hogy 

a szegény utazóközönség ha már 
Cagyoskodnl kénytelen, legalább 
a perronon lásson egy kis til· 
zelőt 
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Ki a ludas? 

Közel egy esztendeje, hog? 
elkészült a nagykanizsai rak· 
tárban a mosdó- és fürdőhe
lyiség. A modern fürdőt sok 
mindennel felszerelték, csak 
éppen vízzel nem. A dolgozók 
el6ször kérték, később minden 
lehetőséget kihasználva, köve
telték a drága pénzen elkészí
tett fürdő üzembehelyezését. 
Novemberben két vízcsa;;,ct 
végre felszereltek, volt tehát 
víz, lehetett inni, kezet mosni, 
de hidei:( vízben még Nagyka
nizsán sem szeretnek fürödni. 
különösen télen nem. A víz
melegítőnek a mai napig is 
csak a helye van meg. 

A raktárfőnökség gondosko
dott arról, hogy a drága épít
mény ne heverjen parlagon. 
Itt tárolják a használaton kí
vüli targoncákat. Ezek olyan 
„áldott" szerszámok, hogy nem 
kérnek sem meleg, sem hid�g 
vizet. Szépen meghúzódnak és 
drukkolnak, hogy eszébe n� 
jusson valakinek a fürdő el
készítése, mert akkor kiker;_il. 
nek a kellf'mes kis helyiség
ből. Nem így vélekednek ,, 
dolgozók. Szeretnék megtalál
ni azt, aki ludas ebben az ügy
ben, bevinni a félkész fürdőbe 
és - meleg víz hiián - rá
engedni a hideg zuhanyt. 

Rontó Béla, 

a Vasutas Dolgozók Szakszer

vezetének munkatársa 

Haszn6liuk lel 

a hulladékanyagot 

lehetne használni. A rako-
1 szervezet segítségével az üze

mányt a szentendrei kocsi- mi bizottság rendez. Nemcsalt 
gyár adta fel. Az üzemmel a a dolgozók, hanem családhg
kapcsolat felvétele és a vont,;- jaink is érdeklődéssel hallgat
tás részére használható anyag ják. Dr. Burján János tiszti
átszállítása nem lenne körül- főorvos, a járási tanács tagja 
ményes, a baj az, hogy a von- arról t�rtott előadást, hogyan 
tatási főnökségnek nincs joga lehet a gyermekeket megóv,,i 
ilyen természetű beszerzésre. a betegségtől. Nincs olyan szü
Ugy vélem, hogy illetékeseit ló, akit az ilyen téma ne é,·
találhatnának megfelelő mó- dekelne, különösen, ha az elő
dot a probléma megoldására. adás olyan színes és érdekes, 

Kertész u. István, m_int !tt volt. Hasonl? ét:dekli'1-

BEV villamos mozdonyvezető des kísérte Zabó Lászlo isko

Miért késik a v6lasz? 
laigazgató előadását az iskolai 
és szülői nevelésről. Legszí
vesebben szóról-szóra leírnám, 

Várpalota állomás dolgozói hogy lássák a vasutas szülők, 
részére 1954 december 15-ig az hogy egy hazájához hú peda
üzemi konyha 2.80 forintért gógus miként látja az újtípus1 
készített vacsorát. A vacsoráz- e�ber nevelését. Sok orvos, 
tatást felsőbb utasításra be tanító él hazánkban, akik ös.7,
kellett szüntetni, hogy miért, szeforrtak a néppel és szíve
nem tudjuk. Ez az intézkedés, ! sen tanítanak. Ezt a mi pél
mintegy 30--40 dolgozót érint i dánk Is bizonyítja. Fogadjnk 
és különösen azért sérelmes, 1 szívesen a segítséget és kö
mert az állomás személyzeté- j v�ss�:"t el �indent, hogy mi
nek, minte„,y 80 százaléka 1110 , nel tobben resztvegyenek eze
-200 kilométerről jár ide dol- ken a hasznos előadásokon. 
gozni. Panaszunkkal jártunk Orbán József 
már a szombathelyi igazgató- párttitkár, Hajmáskér 
ságnál, kértük a politikai osz
tály és a szakszervezet seg1 t
ségét is, de ígéreten kívül mást 
nem kaptunik. úgy tudjuk, 
hogy kérésünk a Szabad Né
pen keresztül január 5-én el
jutott a vasúti főosztályhoz is, 
de válasz onnan sem érkeze�t. 

Mi igyekszünk mindent el
követni, hogy szolgálatunkot 
pontosan ellássuk, kérjük, tel· 
jesítsék a mi jogos kívánsá
gunkat is. 

Jelenleg a Szovjetunióban 
lévő 55 OOO filmszínház közül 
37 OOO a falusi lakosságot lát
ja el filmekkel. 

Többször olvasunk a sajtó- 1 

ban a hulladékanyagok gazda
ságos felhasználásáról. Az or
szágos vasgyűjtés alkalmával 
megnéztem egy ócskavass,ll 
mee:rakott vasúti kocsit és lát
tam, hogy sok olyan any'l·� 
van benne. amelyeket a szent
endrei vontatásnál igen jól fel 

Göller György 
párttitkár 

Horváth László 
OB-elnök. Várpalota 

Ismeretterjesztő 
elóad6sok sikere 

Nagy sikerE: van állomá�un
kon az ismeretterjesztő elő
adásoknak, amelyeket a párt-

A Szovjetunió nagyobb vá
rosaiban február 28-tól cseh
szlovák filmhetet rendeznek. 

A hivatalos statisztikai ada
tok szerint 1954. második ne
gyedében Franciaországban 5 
százalékkal csökkent a mozi
látogatók száma, az elmúlt év 
hasonló időszakához viszonyít. 
va. 

Hollandiában 42 szovjet fil
met vetítettek 1954-ben. 

- Diszes oklevelet adomá
nyozott az Országos Béketa
ná...s Orosháza járás legjobb 
békeharcosainak. A kitüntetet
tek között van Pataki J ózseí 
vezető főellenőr, a „Szocialista 
Vasútért·• orosházi levelezője. 
Pataki elvtársat küldöttnek 
választották a IV. Országos 
Békekongresszusra. 

- A R1::0I SZAKSZERVE
ZETI TAGOK tiszteletére 
műsorral eg11bekötött emlék
estet rendezett a Vasutas 
Dolgozók Szakszervezete az 
:Eszaki Járműjavító kultúrott
honában. Az ünnepi beszédet 
Gáspár Sándor elvtárs a 
szakszervezet elnöke tar
totta. A régi szakszervezeti 
harcosokat emléklappal tün
tették ki. Az ünnepség ismer
tetésére Visszatérüink. 

- Közvetlen vasúti össze
köttetés létesül Bp.-Ferencvá
ros és a Dunapart között. Az 
összeköttetés 10 évvel ezelőtt 
szakadt meg, mert a fasiszták 
felrobbantották a vonal há
rom hídját. A MA VAG dol
gozói még ebben a hónapban 
átadják a harmadik helyreál
lított hidat is. 

- A DOLGOZÓK NEGY
VEN SZAZAL:EKA résztvesz 
a színjátszócsoport munkájá
ban a Piispökladányi Fatelító 
OV-nál. Nagy sikerrel mutat
ták be a környező falvak dol
gozó,n.ak a „Bttborékok"-at. 
A csoport lel/,es vezetője Su
lyák Gyula művezető. 

- Teadélutánt rendeztek az 
:f:szaki Járműjavító lakótele
pén az MNDSZ megalakulásá
nak 10. évfordulója alkalmá
ból. 

B:EKEGYÜL:EST TAR-
TOTTAK Debrecen állomá
son 200 dolgozó részvételével. 
ElhatároztáT,, hegy február 
26-27-én, békemúszakot tar
tanak. A lelkes légkörben 
lefolyt gyűlésen számos mun
kafelajánlás született. 

- "Az ingycnélók" címú 
színdarabot bemutatták a falu 
dolgozóinak a hajmáskéri vas
utasok. A bevételből labda
rugo és röplabdafelszerelést 
vásárolnak. 

- NEMZETKÖZI M:ERETÜ 
tekepálya épült a tapolcai kul
túrotthonban. Az építkezés
hez szükséges 26 OOO forintot 
a kultúrotthon bevételeiből, a 
vasutasok társadalmi munká
jából és a szakszervezeti köz
pan.t hozzájárulásából fedez
ték. A megnyitón a Veszprém 
megyei bajno1:, a Pápai Vörös 
Meteor tel.:ec�apata 101 fával 
legyőzte a Ta.polcai Lokomoti
vot. 

- A 10 évl"s gyPrmekl'k ré
szére nagysikerű müsort ren
deztek az :f:szaki Járműjavító 
és a Landler Jenő Járműja
vító kultúrotthonaiban. 

- VZEMBEHELYEZIK Ceg• 
lédbercel-Cserón és Isaszeg 

-GödöLlö között Bisztray Dé• 
nes MAV mérnök újításával 
készült hazai gyártmány(, kii• 
Lönleges jelfogó berendezést. 
Az újítás feleslegessé teszi o 
régifajta jelfogókhoz szüksé
ges "Permaloy C" elnevezésű 
különleges acélan11ag behoza
talát. 

- Kétezer forint jutalmat 
kapott éber szolgálatMrt 
Csiszás József fómunkamester. 
1954. december 4-én Zalaszent
iván és Nagykapornok állo
mások között az 1421-es szá
mú vonat egy térközbe került 
az 1471-es számú tehervonat
tal. Az 1421-es számú vonatot 
a 87-es számú pályaőr - Csi
szás József fómunkamester -
öntevékenyen az 1471-es szá
mú vonattól 300 méterre kéz
jelzéssel megállította. 

- SIKERREL SZEREPELT 
a váci �,asutas dolgozók Z:? 
tagú. zene7,ara a városi tanács 
által rendezett felszabadulási 
ünnepségen Karsai Gyula kar
nagy vezetésével. A zenekar 
látta el a járási kultúrházban 
sorozatosa1n bemutatott „Gül 
baba'' cimű operett zenekisé
retét is. 

LAKASCSERE 
Egerben lévő kétszobás, kony• 

hás, pincés családi házamat llu• 
dapesten hasonló beköltözhetöért 
elcserélném, vAg-y hasonlót ven• 
nék. Armegjelölést kérek. Cl rn: 
Pászti Józser MAV Intéző Eger, 
Vályi István űt 8. szám. 

Néhány szó a vasutas hivatásról 
A közvélemény elé kíván

kozik Gallai István hatvanj 
mozdonyvezető esete. 

A közelmúltban a fiatal 
mozdonyvezetőnek egy hosz
szú „K'• szerelvényt kellett 
volna továbbítania Lőrinci 
állomásról, Kisterenyére. Az 
üres kocsikat már türelmetle· 
nül várta a bánya. A moz
donyvezető indulás előtt kije
lentette: Nem mew Ki$t;ere
nyére, mert gépé11ek csöfolyá
sa van. 

Leakasztotta a mozdonyt és 
visszatért a hatvani fűtőház
ba. A mozdonyfelvigyázó 
megnézte a gépet és megüt
közve vette tudomásul Gallai 
eljárását. 

- Ne nevezze magát masi
nisztának, aki ezzel a géppel 
nem mer útra menni - mon
dotta. 

Másik gép nem volt a fűtő
házban, a szerelvényt pedig 
sürgősen továbbítani kellett. 
A felvigyázó értesítette Gallai 
váltótársát, GvuLavárl Ká
rolyt, vigye el a „K" szerel
vényt a bányába. Gallai a fű
tőház felé kanyarodó úton 
megvárta váltótársát s amikor 
Gyulavári alakja feltűnt az 
úton, elé sietett és drámai 
hangon kérlelte: 

v1zs2:lntes: 1 ,  Eredményeink 
JendítőJe: 10. Jó késnek van. 1 1 .  
Rag. 12. Azonos mássalhangzók. 
13, A függ. 45 öt elé téve egyik 
legfontosabb tennivalónk. 20, 
I !i00 római számmal. 21.  Kávé
ház a Körűton. 22. Ilyen moz
dony Is van. 23. Tagadó szó. 25. 
Kimondott betü. 26. Erdei állat. 
28. Csonl(rád megye székhelye. 
37. Esztelen szőJ(i. 38, Cipész
szerszám. 39. Tagadó szó. 40. 
Heg. 42. Becézett női név. 44. 
Csapadék névelővel. 46. Az ál
lamnak fizetjük. 47. Szabnak "e
le. 48. Ipari növény, 49. Időha
tározó szó. 51. Alagl Tamás. 52. 
Verő. 54. Jelszavunk. 60. Ból-bm 
latinul. 61. Anyós „kedvence. "  
62. R. B .  64. Dunántúli folyó_ C'6. 
FérCl név. 69. Azonos mással
hangzók. 70, Ami ellen Jqen sokat 
vétünk. 75. Cseh helyeslés. 76. 
f'[r, 77. KártyaklfeJezés. 78. Min
den vasútas dolqozó kötelessége. 

Füqql51eges: 1. Két SZÓ, Els15: a vonat fontos része. Második: 
has7.nos kis éllat. 2. Os. 3. Talál. 
4. A vonatszemélyzethez tartozik 
névelövel. � Fej része. 6. Német 
névelő. 7. Munkamiivelet a sze. 
mélykocsi gyártásnál. 8. Puszllt. 9. Vissza: betegség. 14. Személyes névmás. 15. s. M. 16. Férrtnév. 17. Ennek örül a diák. 18. Kötőszó. 19. Indulatszó (ék. föl.) 24. A Jósz[vü teszi. 27. Fel ellen
téte. 29. Nagyvárad mai neve. :lO. 
Fé_l móló. 31. A rossz távlr�s7. 
tette a távirattal 32. Magára 
vesz. 33. Eladott-e? 34. Megálló
hely Gyula és Kötegyán között. 
35. H. M. 36. Pillangós növény. 
40 Ve párja. 41 Fed. 42. Vaká• 
cló vége, 43. Fűszer. 44. Rangj�l
zés. 45. Szines fém 49. Lóca kö
zepe. 50. Vissza: Drégelyi ost
romló tör0k vezér. 52. .Cs-veJ � 
hét egyik napja, 53. Gyilkol. �4. 
Ilyen szabály Is van a számtan
ban. 55. Tetejére. 56. O-val a vé-

- Ne vállald azt az utat, 
fekve maradsz, széwent hc
zol a brigádra. 

Gyulavári bement a fűtő
házba, megnézte a gépet és 
kijelentette, hogy vállalja az 
útat. Elment, teljesítette köte
lességét. A bánya megkapta 
a kocsikat, a gép nem vált 
szolgálatképtelenné. 

A fútóházfónök Gallait le
vette a gépről, Gyulavárit és 
fútőjét jutalomra terjesztette 
fel. A miskolci igazgatóság 
vezetője személyesen adta át 

a pénzjutalmat a mozdony
vezetőnek és fútőjének. 

fdáig a történet. Látszat 
szerint az ügy az igazságnak 
megfelelően rendeződött, kár 
szót vesztegetni miatta. Mégis 
úgy véljük, beszélni kell róla. 
Gallai István 24. éves. Népi 
demokráciánk állította a 
mozdonyszabályzó mellé ilyen 
fiatalon. Gallai el is végezte a 
munkáját, nem volt vele kü
lönösebb baj. Csak éppen 
nem érezte hivatásának a 
vasúti munkát. Ezért hozott 
szégyent a vasutas becsületre, 

Komló vezet 
Pécsbányarendező és Sztálinváros előtt 

(Tudósítónlktól.) A felszabadu-
, 

icló csökikentése: Komló 115 
lási verseny Komló állomáson Pécsbányarendező 107 Sztálin: 
nagy lendületet adott a mun- város 103. Tehervo-nat�k terhe• 
kának. Az állomás dolgozói, lése: Komló 107 Pécsbánya. 
bár szép eredményeket értek el rendező 1 15 Sztálinváros 97 
az őszi forgalomban, a múlt év Menetrentls�rinti vonatindítás; 
utolsó ne�yed�ben mégis _lem�- Komló 102, Pécsbányaren<lezö 
radtak Pecsbányarendezovel es 99. Sztálinváros 103. Kocsitar
Sztálinvárossal folytatott ver- tóz!kodás: Komló 114, Pécsbá
senyben. nyarendező 105, Sztálinváros 

A januári eredmények alap- 120. Kocsilkihasználás: Komló 
ján azonban a komlóiak törtek 104, Pécsbányarendezó 103, 
az élre. Az eredmények a kö- Sztálinváros 96. Száll!tási ton
vetkezők: natcrv: Komló 122, Pécsbánya-

Az egy !kocsira esó tolatási rendező 109, Sztálinváros 104. 

Keresztrejtvény II. 
gén, Ilyen adó Is van. 57. Veje I Az l-es számi1 keresztrejtv�ny 
keverve. 58. Háziállat. 59. A re- helyes megfejtése: A berendezé
gyelmezett diák . . 63. Hires fel- sek tokozott karbantartása. Uta• 
találó. 64. Helyhatározó rag. 65. sitás betartása. Rendes menet
Irány. 67. Indulatszó. 68. Vlgyá- Idő. Kalorimetrálás. lrányvonat
zó, 69. Vissza: az „első ember"'. képzés Könyvet nyertek: Kiss 
71 .  Ritka férfinév. 72. ö. R. A. János MAV nyugdtJas, Bp. IX'., 
73 Van neki. 74. Mnjdnem ut.ls. Bokréta űt 29. Szijj Erzsébet, 

Beküldendö: Vfzsz!ntes 1„ M„ Szombathely Raktárfönökség. 
70., 78., fűggc'lleges: 4„ 7. A he- Méra Béla vezető f6ellenőr Sze
lyes megteJ1ól< között könyveket ged, Tolbuchin sugárút 34. KI
sorsolunk ki. Beküldési határlciú: szely János, számadó" pénztáros, 
március l. Veszprémkülsö p. u. 
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Takarékoskodjunk az anyaggal! A FELSZABADlJLÁSI VEBSENY SIKEBÉbBT 
pártunk III. kongresszusa, dara az tszaiki Jármúj(wf,tór6l, 

majd a Központi Veze- de a Laindler Je-rw Jármújaví-
'6ség októberi ülése a nép- tóról sem, ahol az anyagosok 
gazdaság legfontosabb tenni- nem mindig állnak hivatásuk 
valói közé sorolta az anyag- magaslatán. lgy fordulhatott 
takarékossá,got. Az útmutatás elő például a múlt évben, hogy 
azóta semmit sem vesztett idő- az :E:szakiban a XIV. osztály 
gzerúségéből és a vasútra épP- már az első negyedévben meg
úgy vonatkozik, mint a nép- rendelte egészévi szürkeönt

Ahol úgy dolgoznak, mint Kaposváron, 
ott nem marad el az eredmény 

gazdaság többi ágára. Annál is vény-szükségletét, a mozdony- Amlkor belépünk a „beír&
i.nkább. mert az anyagtakaré- javításhoz mégsem jutott ele- szobába", még semmit sem tu-
kosság terén, a vasúti üzemek- gendő szürkeöntvény, dun'k arról, hogyan áll a fel-
ben még sdk a tennivaló. 

F szabadulási· verseny a fu"tóhá'z-
f• • ontos szerepe van az 

Aki az állomásokat, uto- anyaggazdálkodásban a ban. Feltett szándékunk, hogy 

h
á

za
kat

, 
járműjavítókat, pá- MAV Anyagellátási Igazgató- a verseny közvetlen részvevói

lyamesteri szakaszokat, a kü- ságnak és a szertárfőnökségek- tói tudunk meg mindent. Ez 
lönböző építési főnökségek nek is. Az ő feladatuk például, ugyan kissé kerülőútnalk bizo
munkahelyeit járja, gyakran hogy rendezzék a csavar- és nyul, mert lehet-e mozdony
botlik meg eldobott csavarok- szegecsellátás körüli égető ba- vezetőnek, fűtőnek más elsö
ban, szegecsekben, az anyag- jokat. A kocsijavitÓ-Olúhelyek, rendű beszédtárgya, mint a 
tároló helyek közelében szét- de más munkahelyek is állan- szén. sz.órt, sárbatapooott vas- és fa-
anyagokban, szanaszét heverő dóan arról panaszkodnak, hogy De ha már megpendített'..i'k 

apró-cseprő alkatrészekben, nem olyan méretű csavarokat a szénkérdést, adjunk helyet 
amelyeket még használni le- és szegecseket kapnak, amilye- elöljáróban a kaposvári moz
hetne, de amelyek a nagy nekre szükségük van. Ezért donyvezetox és fűtök kívánsá
összevi.sszaságban sokszor el- aztán, ha vastagabb a csavar a gának. Ez a kívánság pedig az, 

vesznek. Pedig az anyagtaka- kellettnél. úgy segítenek ma- hogy gond-l6abban végezzék a 
rékosságboz hozzátartozik, gukon, hogy leesztergáljáJk, ha szén:kiosztást a fűtóházak kö

hogy az elgurult csavart felve- pedig 'hosszabb, e!vá,gnak be- zött. a szénellátásnál legyenek 
gyük a földről, a sárbataposott lőle. Rengeteg értékes anyag figyelanmel a mozdonyálJo

vas- és ta.a,nyagot összeszed- és idő megy veszendőbe, drá- mányra. A kaposvári fűtőház 
jük, megtisztfümk és újra fel- gul a termelés, nő az önkölt- nehéz terepen járó, kis 22-es 

has2máljuk. ség. és 376-os sorozatú gépei rillkán 
Persze. ha csak ennyinek te- Az anyaggal való gazdálko- jutnak jó keverékhez. Csa'k!ha-

ltintenénk az anyagtakarékos- dás a műhelyekben Is nagyobb mar kiderül azonban, hogy a 
aágot _ gyúszűvel akarnók ki- figyelmet, lelkiismeretesebb rossz szén ellenére, Igen szép 
merni a tengert. Takarékosság, munkát kíván. Gondolunk itt eredmények születnek Kapos
mégpedig kétségtelenül nem is elsősorban a kocsijavításokra, váron. 

mul1lkáján is érezzük a verseny 
eredményeit, sokkal jobba!k a 
javítások, núnt azelőtt. 

A beszélgetésből leszűmet
jük, hogy ebben a kicsi, de fon.. 
tos szerepet betöltő fűtőházban 
egység�, jó a versenyhangu
lat. És amin legj.:>bban csodál
koztunk, a forgalomra egyetlen 
panasz sem !hangzott el, legfel
jebb annyi, hogy Kristóf elv
társ, mozdonyfelvigyázó kérte: 
az egyes állomások - főként 
Fonyód - adjanak jobb, meg
bízhatóbb tájékoztatást a mo2>
donyok helyzetéről Kaposváf' 
állomással igen kedvező az 
együttműködés. Pedig az állo
máson bizonyos aggodalommal 
kezdték a felszabadulási ver
senyt, mert éppen a verseny 
indulásakor vonták be 411-es 
sorozatú tartalékukat és állí
tották helyébe a 377-est. Saj
nos, a kocsibeállításoknál, a 
kocsitartózkodási idő teljesíté
sénél v.:>lt alapja az aggoda
lomnak, mert a kis tartalékok
kal meglehetősen lassan megy 
a 14 nagy ipartelep kiszolgálá
sa. De a többi tényezőnél elért 
és e�e emel.:kedő eredménc.ek 

arra ösztönzfk a dolgozókat, 
hogy jobb együttműködéssel, 
a tartalé.kok alaposabb 1ci.has2>
nálásával ezt a hiMt is kikü
szöböljék, 

A jutalmazás szerepe 
a versenyben 

setiol nem találtunk. még 
olyan szolgálati helyet, ahol a 
vezető olyan jól a verseny és a 
fegyelem megszilárdításának 
szolgálatába tudta volna állí
tani az új jutalmazási rend
szert, mint Kaposvár állomás 
fő-nake, Mindennél többet mond 
erről a Beke-brigád példája. A 
Beke-brigád nevet az ifi-túr vi. 
seli és bár a fiatalos lendület 
nem is hiányzott - n&a túl is 
tengett - a jó munkaszerve
zés, a szoros együttműködés 
hiánya miatt hónapról hónapra 
lemaradt a brigád. A forgalmi 
szolgálattevő és a külső végre
hajtó szolgálat sehogy sem ta
lált egymásra. Bizony volt né
hány hónap, hogy az egész bri
gád kimaradt a j,,ltal.mazásból. 
Ez is egyik és talán legfőbb 

ösztönzője volt annak, hogy 
Gárdontri Géza elvtárs, forgal• 
nú s20lgálattevő és kocsimes-, 
tere, Fankas Imre elvtárs, min
den erejü'k latbavetésével át
szervezték a mun'kát s éppen 
ottjártunkkor írták nev'iket az 
első helyre a versenytáblán. 

De vajon lehet-e rossz ver-
senyszellernról beszélni ott, 
ahol ilyen kijelentéseket lelhet 
feljegyezni: ,,A legszebb, a leg
változatosabb hivatás a vasúti 
mun'ka. 37 év óta, amióta vas
utas va,gydk, nem volt még *ét 
egyforma napom. Minden nap 
más feladatok, néha nehezeb„ 
belk, ritkán lkönnyebbelk, de 

m:ind szépe!k •.. " 
Horváth István elvtárs, kivá• 

ló vasutas, sztahanovista kocsi
mester szavait idéztük - aki 
már három hónapja tolatásve
zető nélkül végzi a munkát, 
mert könnyebb beosztásba he
lyezett tolatásvezetője helyett 
még nem kapott más&at - de 
úgy hisszük, Kaposvár állomás 
dolgozóinak zöme is elmond-, 
hatná ugyanezt. Ahol pedig így \ 
látják a munkát, ott nem lelhet 
hiba a versenyben. 

Jelentéktelen takarékosság a amelyeknél, hogy gy-orsabban - T11va.lt, & kmlgre.aszusi 

hulladékok össy,gyűjtése is menje� a bontlis, a még bas�-

1 
ve�nvben !két zászlót és egy 

tfllszen a Landler Jeoo Járniú- nálható csavarokat l_l� hajt- dlszokleVélet nvert a mi fcis 
�tóban tavaly 600 OOO fo- ják ki, hanem levá,g3álc. Nem fűtőháru-n:k. - mondja lú!celi 
rintot takarítottak meg a fém- lazítják · meg a csavarokat, Já'II06 mozdonyvezető. - Az 
hulladék szervezett öSszegyúj- hogy kiemelhessék mögülük a idén szeretnénJk még ;obb ered
tésével és osztályozásával), de még használható deszkákat, mknvt elérni é3 eM'4! remé
elsősorban nem Itt, hanem a hanem kifeszítik. azokat, nem nyüflik is oon, 

A fel szabadulási ver�eny hírei 

termékek értékének legjelen- törődve azzal, !hogy a deszka 
tősebb részénél, az any(l{jJwlt- ettörilk és többé nem lehet fel
ségnél kell megfogni a dolgot. használni. 
Ez az a pont, ahol a legjobban Küzdjünk az Ilyen nem�örö
torkon lehet ragadni a gazda- döm munka ellen és koves
ság06 termelés ellenségét: az sünk el núndent az anyagtaka-
fnköltség növekedését. 

l
rékosság érdekében. Nincs 

. .. olyan vasúti üzem, mfmely, M 1vel az anragkoltség ala- ahol ne lehetne megkeresni és 
. kulá:>� f?le� �z anyag- megtalálni az anyagtakarékos•azdat�dási __ előa.dotol és _!llUil- ság forrásait, amelyek közül 

katársrutól fugg, a legelso _fel- ezúttal csak nehányat ragad
•?at, _hogy ezeket a do(?ozokat tunk ki példaképpen, jol valasszák meg az uzemek. 
A leg;obb szakembereket lketl 
ezekre a posztokra állítani. 
Azokat, akik értenek az anyag
hoz, ismerik a természetét, tu
lajdonságait, tudnak vele szá
molni, tervezni, mint például 
a Szombathelyi Járműjavító
ban Gerencsér László anyag
gazdálkodási felelős, akinek 
oroszlánrésze van abban, hogy 
ilzeme élenjár az anyagta!karé
kosságban a járműjavítók kö
zött. GerencséT" elvtárs az 
anyagigénylést nagy szakérte
lemmel, a legnagyobb gondos
llággal végzi, mindig éppen 
annyit rendel, amennyire 
szükség van, hogy fölös anyag 
ne legyen az üzemben, ugyan
akkor a termelés folyamatos
sága se szenvedjen kárt. A 
Szombathelyi Járműjavító 
anyagosai pontosan kidolgoz
zák azt is, milyen alkatrésze
ket lehet gyártani a hulladék
anyagokból és rendszeresen el-
1.enőrzik a hulladékok felhasz
nálását. 

Nem lehet ugyanezt elmon-

Sokan azért nem hívet az 
anyagtakarékosságnak, 

mert a termékek minőségét 
féltik ettől a mozgalomtól. Jo
gos-e ez az aggodalom? Egyes 
helyeken, ahol rosszul értelme
zik a takarékosságot, talán jo
gos. De ha anyagtakarékossá
got mondunk, nem oktalan 
spórolásra gondolunk. Adjuk 
bele abba a fővizsgás moz
donyba, vagy kocsiba azt, 
amire szükség van, de ne ad
junk feleslegeset, és főleg ne a 
műhelypadló meg a hulladék
telep részére adjulk az anya
got. Az anyagmegtakarítás és 
a minőség javítása nem külön 
úton halad, hanem egy és 
ugyanazon az úton. A rossz 
minőségi munka maga is az 
anyag elfecsérelését jelenti, a 
tartós, jó kivitelű munka pedig 
a legjobb módja annak, hogy 
a drága nyersanyagot gazdasá
gosan használjuk fel, ezzel 
csökkentsük az önköltséget, 
hozzájáruljunk az életszínvo
nal emeléséhez. 

Kezdeti lemaradás után ismét az élen 
' Tatabánya-feuó állomás 

I 
jól sikerült termelési érteke2>

dolgozói az elmúlt évben el- let után, érezhetően élénkült 
nyerték a Minisztertanács és a munka üteme, amil)ez hoz
a SZOT vándorzászlaját. zájárult az is, hogy az állo
Uyen szép eredmény után ön- más komplexbrigád-s-zerzödést 
elégültség és elbizakodottság kötött a szállíttató vállalatolk
vett erőt a dolgozókon. A fel- kal. 
szabadulási verseny első hó- Február elsó két dekádjá-
11apjában visszaesés jelent- ban a fajlagos kocsimozga
'kezett az állomás eredmé- tást 111, a terhelési tervet 107, 
,iyeiben. A felszabadulási ser- a kocsitartózkodási tervet 111, 

a kocsikifutást 109, a kocsik:iaegért megindult versengés használást 104, a szállítási aronban felrázta tétlenségéből tervet már 105 százalékra tel
a tatabánya.lakat. A februári jesítették a dolgozók. 

Ami még nem volt 

Remények? Nem, már telje
sítmények bizonyítják ezt a tö
rekvést. - Keceli elvt.árs és 
fútője, Darázs Fere1'.C elvtárs 
eddigi szénmegtakarítása 13 
százalék - igen jól kihasznál
ják a pályaviszonyokat - ja
vítási költségnél 65 százalékos 
megtakarítást értek eL Aztán 
itt vannak a rnotorvezetők, 
akik között jó teljesílményei
vel az üzemi bizottság elnöke, 
Somlai László elvtárs, kiváló 
vasutas mutat példát: 25 szá
zaléko9 gázolaj megtakarítást 
és 77 százalékos javítási költ
ségcsökkentést ért eL 

- Azt hiszem, a felszabadu
lási verseny lendületét mi sem 
bironyítja jobban - mondja 
Hegyi elvtárs. mozdonyvezető 
- núnt az; hogy a verseny el
ső hónapjában tizenhárman 
érték el a sztahanovista szin
tet. Ilyenre még nem volt pél
da a fútonáznál. A fiókrnűlhely 

BEKEHETET tartottak feb
ruár 21-26 között Budapest
Keleti-pályaudvar dolgozói a 
IV. Magyar Országos Béke-
kongresszus tiszteletére. A bé
keilétre azt tűztélk ki célul, 
hogy felszámolják lemaradásu
kat és minden tervtényezőnél 
elérik a 100 százalékot. Meg
fogadták, hogy a menetrend
szerinti vonatindításnál és a 
fajlagos kocsimozgatásnál el
érik az élüzemszintet. 

AZ ORSZAG ELSO VAS-
UTAS VASBETON SZERELö

NOJJ<:, a MA V Épületelemgyár
tó Főnökség dolgozója, Tóth 
Mária. aki a múlt évben elérte 
a szakma kiváló dolgozója cí
met, a felszabadulási verseny
ben 228 százalékos teljesít
ménnyel dolgozik. A Barna
brigádban, amelyben a kiváló 
.ifjúmunkásnö is dolgozik, az a 
jelszó: .,200 száza!élkon alul 
nem adju!k". 

A HAMAN KATO FOTO
HAZ DOLGOZOi január l-től 
február 20-ig a következő 
eredményeket érték el a felsza-

A LELKIISMERETES JEGYVIZSGÁLÓ SEGÍTI 
A MENETRENDSZERŰ KÖZLEKEDÉST 

A fec,yvlzsqálók el'5zékeny, udvarias magatartása, k!!rDlteklnt6 
szolgálata felentcSsen hozzáfárul a vonatok tartózkodási lde(ének 
oetartásához. a menetrendszerinti l,,,özlekedéc:; meQva Jósitásiiho7 
Képünkön 1 órök Antal, es.:terroml leovy:zsqáló elózékenven seoit 

eqy csal� klszállásánál. 

lferki& Emll felv-1 

badulási versenyben: száz
elegytonnakilométer tervüket 
130 százalékra teljesítették; 
szénmegtakarításban április 
4-ig 2000 tonnát vállaltak, eb
ből február 20-ig már 1727 
tonnát takarítottak meg. A 
fiókműhely a vállalt két idő
szakos mozdonyjavításbót a'Z 
egyiket már januárban elké
szítette. A kocsijavítóműhely 
a vállalt 5 százalék helyett 10 
százalékkal teljesítette túl 
kocsijavítási tervét. 

A GAZDASAGI VASUTAK 
VONALFONOKSEGEI közül 
januárban a kaposvári vonal
főnökség járt az élen. Aru
tonna kilométer tervét 128 
százalékra teljesítette. A túl
teljesítést a ráfordítások eme
lése nélkül érte el. A jó ered
ményhez elsősorban a balaton
fenyvesi üzemfónökség dolgo
zói járultak hozzá. Sruha Géza 

elvtárs, üzemfőnölk jó munkA. 
ját dicséri, hogy az üzemfőnök. 
ség területén példás rend ural• 
kodik és a szállítófelek d.icsé,. 
rettel nyilatkoznak a főnö'kség 
munkájáról 

A CELLDÖMÖLKI EP� 
SI FONOKSEG épitésvezetősé,, 
gei között Győrszabadhegy ve
zet 133 százalékos teljesítmény◄ 
nyel a 119 százalékos Hajmás• 
kér és a 115 százalékos Cell
dömölk előtt. 

AZ ARUK GYORS KI- Es 
BERAKASAV AL harcolnak a 
felszabadulási verseny sike
réért Békéscsaba állomás ke,. 
reskede1mi dolgozói. Kimagasló 
eredményeket érnek el az áru
mozdítóbrigádok. Szeles Ká
roly raktárnak és brigádja 127 
százalékot, Maráczi Imre rak
tárnok és brigádja 125, Fe� 
földi Iván raktárnok és bri• 
gádja 126 százalékot teljesített, 

Három hékevonatot indított 
Budapest-Nyugati pályaudvar 

Február 25-én ünnepi han-
, 

tett mozdonyú szerelvényét 
gulatban fogtak munkához ünnepi szavakkal bocsátotta 
Budape�t-Nvugati pályaud�ar 

I 

útjár� Németh Ferencné elv
dolgozó1. Ezen a reggelen m- társno piros szegfűcsokrot 
dították azt a három békevo- nyújtott át Kósa elvtársnak. 
natot, amelyet a {V. Magvar a 424-033. gép mozdonyvezető
Országos Bélcekonf/1'esszus jének és kérte: azzal is mutas
tiszteletére ajánlottak fel. sák meg valamennyi dolgozó 

Az állomás békebizottságai- nevében szilárd békeakaratu„ 
nak kezdeményezésére a dol- kat, hogy szolgálatukat hibát„ 
gozók február 14-én békemű- tanul látják el és pontosan vi◄ 

szako.t kezdtek és felajánlot- szik vonatukat a végállomásig, 
ták, hogy a műszak alatt az Hasonló ünnepi jelenet ját• 
egy kocsira eső mozgatási időt szódott le az 1712-es záhonyi 
10, a menetrendszerinti vonat- és a 132-es szobi vonatnáI. 
indítást pedig 6 szá,zalékkat amelyek ugyancsak békevo
javítják meg. Vállalásukat natként közlekedtek február 25-re teljesítették. 

ugyan.; 

Büszkén hivatkozott erre 
ezen a napon. 

Vizi Miklós elvtárs, békebi- A nagyobb állomásokon a 

zottsági elnök, amikor az első városi és állomási békebizott-j 
békevonat. a 712-es számú ságok ünnepélyesen fogadták 
szegedi szen,élyvonat feldiszi- a vonatokat. 



IIZOClt\1,_lSTA VASC'l'ERT 

A VASUTAS DISZ-SZER VEZETEK MUNKÁJÁBÓL 

A füzesabonyi fiata lok A FELSZABADULÁSI 
KULTORVERSENYRE Bánré
ve állomás DISZ tánccsoportja 
is nevezett. A fiatalnk új műa DISZ I I . kongresszusára készülnek 

Szőke, mokány fiú Szerencs 
János, a füzesabonyi DISZ
szervezet titkára. Beszéde, 
mozdulatai, járása határozott
ságról tanúskodnak. Nemhiába 
töltötte katonaéveit a határon 
- megtanult szervezni, gyor
san cselekedni, ha a szükség 
úgy kívánja. Azért mégis za
varbajött, amikor leszerelése 
után a DISZ-szervezet titkárá
vá választották. Mert Füzes
abonyban nem úgy működött 
a DISZ-szervezet, mint a had
seregben, a!hol Szerencs Jó.nos 
a tapasztalatait szerezte. Az 
egész állomáson nem volt csak 
10-12 fiatal és azok közül is 
többen a környéken, Mcz6kö
t•esden, Dormándon és Mezó
tárkányban laknak. 

!gy aztán sehogy sem akart 
életre kelni a DISZ-6zervezet. 
Pedig Szerencs Jancsi fárad
hatatlanul írta a táblára, hogy 
ekkor meg ekkor DISZ-tag
gyű!és. oktatás lesz. De nem 
jött senki. Talán nem olvassák 
a táblát - gondolta. Nooza ki
Crta a rendezvényeket apró 
papírokra. s eljuttatta névre
szólóan a fiatalokhoz. Azonban 
ez sem bizonyult elégséges
nek, továbbra is egyedül ma
radt. 

Közelebb a fiatalokhoz 

tgy aztán a szükség, meg a 
párttitkár tanácsai arra ser
kentették, hogy másképpen 
próbáljon közelebb kerülni a 
fiatalokhoz. Ismerkedni kez
dett velük, szeméi11ese11 elbe
szélgetett az ifjú.munJcások.kaL. 
Két fiatal melléje állt: Bukta 
San11i, meg Bán Jóska, és az
után közösen kezdtek tanakod
ni, gondolkodni azon, vajon 
mit szeretnének a fiatalok, 
hogyan lehetne velük meg
szerettetni a DISZ-t. Hát a 
fiatalok sok mindent szeret
tek volna; volt. aki népi tán
cot, másik színjátszó-csoport�t. 
a harmadik ping-pongot. Es 
mindegyik szabadidőt a DISZ
rendezvények idejére. 

Ezek voltak az előzmények. 
Ma már a hétfő a fiataloké. 
Ekkor vannak a tánc- és kul
túrpróbák, s miutá.n erre szí
vesen eljárnak a fiatalok, erre 
a napra tették a Petőfi-isko
lát is. 

A propagandista Bukta Sa
nyi. 0 szervezi a Petöfi-isko
lát és gondoskodik arról, hogy 
mindig színes, érdekes legyen 
a foglalkozás. Sikerült is úgy 
megszerettetni a fiatalokkal a 
Petőfi-iskolát, hogy ma már 

minden bizonnyal akkOf' is ott tású vasútasnak. Ezeket is á sorral készülnek a nagy kultu-
lennének a fiatalok, ha utána DISZ-esek készítették. rális seregszemlére. 
nem következne tánc.. és kul- Egy baj van: kicsi a DISZ- - A DISZ H. KONGRESZ-
túrpróba. szervezet. Akárhogy igyekez- SZUSA és a varsói Világifjúsá-

A DISZ-szervezet megerósö- nek, döntően nem tudják be- gi Találkozó tiszteletére a Szol
dött. Igaz, kicsi, mindössze 14 !olyásolni a termelést. Többek noki Járműjavító mozdonyJa
tagból áll, de ezek szeretik a között ez adta azt az elhatáro- vító „SágL·án" DISZ-brigádja 
DISZ-t és szlve6Cn végeznek zást, hogy még egyszer alapo- versenyre hívta ki valamennyi 
cl minden munkát. Mert ma san körülnéznek a szolgálati :árműjav!tó ifjúmunkás moz
már a DISZ nemcsak kultúr- helyeken. Hisz lehetetlen, hogy donyjavító brigádját. Az ifi
munkát és oktatást végez. A ne le�yen több fiatal egy ilyen brigád vállalta, hogy havonta 
fiatalok a felszabadulási ver- fontoo állomáson. 12 helyett 13 darab futójavftást 
sen11 sikeréért dolgozva ké- végez, jelenlegi 132 százalékos 
szülnek a DISZ II. konoresz- SZ k teljesítményüket havonta két 
szusara. .,Elveszett" Dl -tago százalékkal emelik, és a VIT 

Minden ifi tett versenyválla- Ez a munkájuk szorosan ösz- időpontjára elérik a 144 száza-
lást és igen lelkesen küzdenek szefügg a DISZ II. kongresz- lékos átlagot. Havonta össze
teljesitéséért. Négy tanuló: szusára való készülődéssel : gyűjtenek 10 mázsa hulladék
Bukta San11i, Kovács Lajos, megeros!teni a szervezetet, va- vasat, a VIT-1g pedig 60 má
Perge és Patai San11i verseny- 1am,>nn1Ji fiatalt bevonni a zsát. Munkájukat kiváló minő
re hívta egymást. Vállalták, DISZ munkájába. Nem volt séggel végzik. 
hogy mindn11ájan Zete.szik az hiábavaló egy kicsit jobban - A KONGRESSZUSI KÜI
önállósító szakvizsgát legké- körülnézni. Egyetlen séta a pá- DÖTTtRTEKEZLET t1sztele
sobb április 4-ig. !yafenntartási dolgozók között 

I 

tére Erdél11i 1 bolya, a Szom-
A dicsőségtábla Is hirdeti, kiderítette, hogy öt fiatal do!- bathelyl Jármújavító esztergá

hogy jól dolgoznak a DISZ-ta- gozik ott, akik azelőtt DISZ- lyosa azt vállalta, hogy munka
gok. Elsőnek áll rajta Gál Sán- tagok voltak, de valamilyen teljesítményét 1; százalékra 
dor neve, aki mindci6sze 22 módon „eivesztek". A fűtőház- emeli. Vállalását máris túltel
éves, de már Munka. trdem- ban is „felfedeztek" két régi jesítelle, 138 százalékot ért el. 
rendes szolgálattevő. A fiata- DISZ-tagot, akikkel azelőtt - EGY MOSZKVAI FŰTÓ
lok az „öregek" versenyét is senki sem törődött. S vajon. ha HAZ Komszomol-szervezetP.
segítik. Ok készítették el min- valamennyi DISZ-szervezet hez irtak levelet a Keleti !útó
den szolgálati hely számára a körülnézne a portáján, hány ház DISZ-szervezetének tait
„Vcrsen11hiradó"-t, melyen fel- ,.elveszett" DISZ-tagot !Ehetne jai. Levelükben arra kérték a 
tüntették a sztahanovista szint fellelni? szovjet fiatalokat, hogy ismer
követelményeit, és gondosan A hét „új" DISZ-tag most tessék velük munkaversenyben 
vezetik az egyének és brigá- majd jelcntócsen megerősíti a szerzett tapasztalataikat, mód
dok dekándonkénti eredmé- szervezetet, lehetővé teszi, szereiket, hogy azokat ők Is !el 
nyeit is. Emellett a különböző hogy a pál11afenntartásnál ön- htdják használni munkájuk so
szolgálati /helyeken táblák hir- álló DISZ-csoportot alaJdtsa- rán. 
detik, hogy fontosabb esetek- nak, mely versenyre kel a for- - PÁROSVERSENYRE HIV
ben milyen intézkedéseket kel! galmi DISZ-csoporttal a fel- TAK ki a szolnoki tömb DISZ
tennie a térfelvigyázónak, for- szabadulási verseny és a DISZ szervezeteit a Keleti tönlb 
galmistának, vagy más beosz- II. kongresszusa tiszteletére. DISZ-szervezetei, 

--------------------------

VASUTAS TANÁCSTAGOK 
Dl;!:BRECENI IGAZGATOSAG sl Lukác� áll. főn. Kemecse, Hl- kez. Nv!rkarász. Nádasi Ferenc 

Antal Géza mílsz. röell. Debre· ripi Sándorné es,tcrg. Db. JJ. csap, vez. Db. J! .. Palló Pál vez. 
cen rth„ Budo.!1ázi József raktár- Halász János mks. Záhonv. Hel- váltúkez. Göröaszálllls. Paoo Sán
nok 1'okaJ. Dorbélv J ános kocsim. m�czi Sánclor Db. l1< .. Jenei Béla dor lakatos Db. Jl„ Pokol Mik· 
Rakamaz. Boros Sándor adm. Db. munkam. Turl!onY. Jakab FerRn� lós mks. Záhonv urt .. Polrnl Béla 
JJ .• Bodnár Ferenc mks. Zábonv. mks. Záhony, Jónis Sándor, mks. mks. Záhony, Sárvár! János fö!nt. 
Borsodi J ános Ill„ Cz!bere F'e- Záhonv. Krasznnl Mihólv áll. Pilsoökl:tdány. Sólvom Istvánné 
renc !ciszakm. Db ort„ Csaba ,•ez. BuJ. Kiss József mQsz. ell. adm. Db. JJ„ Szénás! Gábor 
Gyuláné bérelsz. Db. JJ„ Deme- Db. rth .. Koródl Sándor v. f(!c,11. •'<lm. Halcltlszoboszló ort„ Sza
ter MlhálY mks. Záhonv. Dankó Mátészalka. Kánási Lászlö Int. kolca! Gvürl?v int. Nv!re.irvhára 
Bertalan mks. Záhony, Dankó

! 
Nv!re11:vháza. Kaczir János mks. Kisvasutak !th„ Székelv Ferenc 

Is:-van mks. Záhonv. Eróss Fe- Nvirkarász, Kabai Sándor áll. kez. málhuzö Fehér1<Varmat. Sz. SzabC\ 
renc v15r. \ áSárosnaménv. l!:1<er- Nvirkorász. K!rálv József mks. Imre el1 Sáránd. Szircsl Elek 
házi lren adm. Db. Jf„ Fodor Db. J1.. Koroknal JenO romtlrn. mks. Má•észalka ort„ Szllál<V! 
l\látvás Int. Pilsuökladánv. Fek,.. Kelemen Lás,tó rr. lak. Db. JI . .  Károlvné !őoénzt. T1sza!Ored. 
le Sándor asztalos Db. J! .. Fara- Karmazsin Béláné konyh. slk.

1 

Szász Sándor lr. ve,:. D<Jb. áll .. 
<1ö Gábor kocs!vlzs1<. Db. J!.. Db. J f., Kalanics András rnks Szavad! Antal kocslrend. Zúhonv. 
Tórizs János lakatos, Db. JJ., Záhony, Kovács Ferenc m!u Thell Sándor cll. E,:er!nrmos. 
Fo,:11:as Sándor kocslrend. Záhonv Záhony, Kluota János rnks. Z�- l!J. Tnnka Márton rakt. kez. Ka
All., Gulác3t Péter tnt. K!svarda. hony. Lippai Sándor pmks. Haj- ba. Tólh Ambrus lakato• Db. J!.. 
Gvörm Antal s. mks. Db. rth„ dünánás, Magyar József vez. vfll- Tóth LA fos lakatos Db. Jf .. Vásár
Gvcn,,;e La loa fő áll. el15II. Ebes. tóór Kenderes, Mátó Dezső mun- belvi János m. !úint. Db. rth . .  
�6ino,!�i6'��rm<:.it�n�J 

;g11�;;: kam. Raka�az. l\látvás Feren� �if� Vo��Y �ié �gési�!�'g_•zbb 
kam. Sáo. Gvarma:,t Erzsébet la- P. c5r Hafdunánás, Ma1<i Sán�or 6.11 .• Veael�nvl Jözser mks. Db. JI . . 
katos Db. JI . . Gvurindák Lalos lak. Db. J! .. 1. Mónus Géza m '"· Zelenka András lakatos Db, JJ. 
om. Záhonv ort„ Hás!ő! Béláné Záhonv. M:lrai András mks. Má-
az„m. oénzt. Fe1<YVernok. Halmo- t<!szalka ott„ Na.2v Sándor áll. (Folytatjuk.) 

A vasutak kialakulásának története• 
3ában Is tehetővé tették, adó- 1am pénzügyeit a súlyos ka
mentességet és illetékmentes- matb17.tosítási terhektől. 

7. A a,asú.ti re1•tlsrsereh hialaliula'sa 

A közforgalmú vasutak épí
tése a kapitalista gazdasági 
rend fejlettebb korszakában 
kezdődött, olyan korszakban, 
amelyben a liberalizmus volt a 
gazdasá�i politika irányító el
ve. A tőke szabad érvényesü
lése kedvezett a vállalkozó 
szellemnek, amelyet a kormá
nyok. a vasútépítés gazdasági 
előnyeit felismerve, törvényes 
intézkedésekkel is szívesen tá
mo!laltak. A kormányok több
nyire nem is voltak abban a 
helyzetben, hogy a vasutakat 
állami vállalkozással tudták 
volna kiépíteni. 

A tőkekoncentráció viszont 
nem volt annyira kiíejlódve, 
hogy egy-egy tőkéscsoport egy 
országra vagy annak nagy ré
szére kiterjedő vasútépítési ter
vet meg tudott volna valósí
tani, ennélfogva minden állam
ban számos vasú.ttá.rsaság ala• 
kult, amelyek rövidebb-hosz
szabb vasútvonalak építésére 
vállalkoztak. 

Az álfam kezdetben csak 
annyiban korlátozta a vasút
építést, hogy a vasutak létesí
tésének jogát állami felségjog
nak tekintette, és a magán
vasút építést engedélyhez kö
tötle. Az engedélyt egyes álla
mokb�n a háramlási ;og biz
tositásáYal adták ki, azaz an
nak a kikötésével, hogy az en
gedélyes vasút meghatározott 
idő (pl. 90 év) elmúltával üzem
képes állapotban köteles a 
Tasutat az államnak átengedni. 

Az engedélyezéssel az állam 
vasútépítési joi;a az engedé
lyesre szállt át. Az engedél11es 
-

• Cun.idl Gyl!rc,y: .,Vaslltl 
llzetn'• clmü kl!hyvébl!I. 

magánvasúttársaságok az en• 
gedéllyel sok esetben visszaél
tek, az engedélyeket nagy ösz
szegekért áruba bocsátották, 
annyira, hogy némelyik vasút 
építéséhez a harmadik vagy 
negyedik tőkéscsoport fogott 
csak hozzá. Az engedély vétel
ára növelte a beruházási tőkét. 
A vasúttársaságok az építés 
folyamán gyakran küzdöttek 
pénzügyi nehézségekkel, ame
lyeket csak súlyos kamattal 
terhelt kölcsönökkel tudtak át
hidalni. Ilyen körülmények kö
zött a vasútépítés sok esetben 
annyira költségessé vált, hogy 
a vasút jövedelmezősége nem 
volt biztosítva, sót több vasút
társaság csak ráfizetéssel tudta 
fenntartani az üzemet. A 
vasutak egy részének kedvezőt
len üzemmenete miatt kesóbb 
a tőke tartózkodott az újabb 
vasútépítési beruházásoktól. 

A vasútépítéshez szükséges 
tőkét csak úgy lehetett biztosí
tani, ha az állam kamatgaran
ciát vállalt. A kamatbiztosltás 
lényege abban állott, hogy az 
állam a vasútépítő társasággal 
kötött szerződésben a vasút jö
vedelmezőségét és ezzel az el
söbbségi részvényei osztaléká
nak kifizetését úgy biztosítot
ta, ho�y a vasút jövedelmét a 
megáll •pí�ott felsó határig ki
egészítette, a jövedelemkiegé
szítést azonban a vasútnak -
ha jövedelme a felső határt 
meghaladta - vissza kellett 
térítenie. 

Az államok a magánvasút-
1ársaságokat a törvényben biz
tosított egyéb támogató.sokban 
is részesítették. így: kisajátí
tási jogot engedélyeztek, a hi
telnyújtást jelzáloghitel formá-

séget biztosítottak, ezenfelül Az államvasúti rendszer szá
sok esetben hozzájárultak a zadunkban a legtöbb európai 
vasúttársaságok tőkéjéhez. államban érvényre jutott, a ka-

A kamatbiztosításl rendszer pitalista államok között leg-
elómozdította a vasútépítést, de utóbb Franciaországban és 
a drágán épített, rosszul szer- Angliában is. 
vezett és rosszul vezetett ma- Mint láttuk azonban, a ka
gánvasutak támogatása, a ka- pitalista á.llamvC1Sú.t sem szünt 
mat biztosítása mind nagyobb meg kapitalista vasút marad
mértékben vette igénybe az ál- ni, és a kizsákmányoló tókés
lamok anyagi erőit. rend annak működésére is 

A magánvasúti rendszernek mindenütt rányomta a maga 
egyéb há.trán11ai is mutatkoz- bélyegét. 
tak. Az állami érdekből fontos, Több államban ma Is tiszta 
de kevesebb haszonruu. kecseg- magánvasúti rendszer van, 
te'.ő vasútvonalak építésére a más államokban viszont ún. 
tőkések nem vállalkoztak. Az veg11es rendszerrel találkozunk, 
államnak nem volt megfelelő amikor is az országban az ál
befolyása a magánvasutak díj- lamvasút metlett magán
szabáspolitikájára, amely hibá- vasutak is működnek. 
nak az ország gazdasági élete Európában a legnagyobb és 
vallotta kárát. Hiányzott a legfejlettebb államvasúti rend
vr.súti közlekedés egységes fej- szer Németországban alakult 
lesztése és irányítása, a vasút- ki. A vonalhálózat 1939-ben 
társaságok gyakran nem tar- 51 400 km volt, amely a fasisz
tották megfelelő üzemképes ta háború után csökkent; 1949-
és üzembiztos állapotban vona- ben 43 600 km-t tett ki, amely
laikat, és nem helyeztek súlyt bői a Német Demokratikus 
berendezéseik korszerű fej- Köztársaság területére esik 
lesztésére, miként az előzők- 12 900 km. 
ben már láttuk. Európán kívül a legnagyobb 

Ezeket a visszaéléseket rész- vasúti rendszer az Amerikai 
ben az á.llami felül711elett rend- Efll/esült Allamokban talál
szer bevezetésével, részben a ható, ahol magánvasútl rend
vasutak á.llamosításá.vai igye- szer van. Az egyes nagyobb 
keztek megszüntetni. vasúttársaságok 1500-35 OOO 

Az á.llamvasú.ti rendszernek km hosszú há1ózattal rendel
már a vasutak kialakulásának keznek. Az összhálózat - mint 
kezdetén sok híve volt, mégis láttuk, csökkenő tendenciát 
csak a múlt század második mutatva 1949-ben 361 OOO 
felében tudott tért hóditanL km-t tett k1. 
Az államosítás forgalmi és gaz- A Szot,jetun!óban valósult 
dasági jelentősége rövidesen meg először a szocialista át
nyilvánvalóvá vált. Az állam lamvasú.ti rendszer, amely pél
érvényesíthette befolyását a daképül szolgál a népi demok
dfjszabási politikára, létrehoz- ráciák számára. 
ta a t'satlakozást az egyes A Föld vasútvonalainak 
vasúttársaságok vonalain, vala- hossza 1840-ben 7679, 1860-ban 
mint a nemzetközi forgalom- 108.000, 1880-ban 372 OOO, 1900-
ban. a vasútépíté�nél érvénye- ban 790 OIJO, 1951-ben közel 
síthette a honvédelmi szempon- másfélmillió km volt. 
tokat, és mentesíthette az ál- (Folvta.tjuk.) 

·111REK 
Európa munkásai a német militarizmus 

feltámasztása ellen 

Amint ismeretes, a Szak- történő felfegyverzése meggá• 
szervezeti Világszövetség nyí- tolja az egységes Németország 
latkozatot közölt az atomhá- helyreállltását. Pár nappal ez
ború veszélyéről és teljes szo- előtt Hamburgban a vasuta
lidaritását fejezte ki a Béke sok együtt tüntettek a kikötö
Vilái:tanács felhívásával kap- munkásokkal és közel 30 ez
csolatos határozatokkal. Az ren meneteltek a nemrégen 
SZV nyilatkozata hatalmas még agyonbombázott utcákon, 
viss2lhangot keltett a világ hogy felemeljék szavukat a 
minden részében. Európa mun- béke mellett. 
kásai megmozdultak, hogy Franciaországban az Orszá.
tiltakozásukat fejezzék ki a !(os Békemozgalom elnöksége 
Wehrrnacht feltámasztása el- határozatot hozott. amel!yel 
len_ A háborús tűzfészekben, február 6-át a német fegyver
Nyugat-Németországban egy- kezés elleni emlékeztetés nem
millió munkás szüntette be zeti napjává nyilvámtotibl. 
munkáját a !elfegyverzés el- Ezen a napon a francia mun
leni tiltakozása jeléül. A tilta• kásság - köztük negyedmillió 
kozók között tízezer számra francia vasutll5 - egy em
olt voltak a békére vágyó berként hallatta hangját, mu
nyugatnémet vasutasok is, tatta elszántságát a7.ok ellen 
mintahogy ott voltak a Raina- a veszélyes üzelmek ellen, 
vidéki szakszervezetek Worms- amelyeket Amerika parancsá
ban megtartott értekezletén is. ra a nyuga !.európai álla.,iok 
A vasutas felsz

.
ólalók közül 

I 
kormánykörei végeznek a dol• 

többen hangsúlyozták, hogy gozók megkérdezése nélkül és 
hazájuk amerikai zsoldban azok ellenére, 

SZOV.JETIJNIÓ 

Tömöi-íthse/ rakott kocsiknál 
jelent/.-u6 megtakarítáa a s::ovjet kocsip<Jrkban 
Sztálingrádból, a Vo'ga- Jön-külön Is foglalkoznak az 

menti körzetből érkezett 1-ilr- egyes árufajták rakodásának 
adás szerint egyre na1yobb módozataival. Nagyon érdekes 
sikereket ér el a s:wvjet ke- volt például annak a mód
reskedelm.i szakszolgálat do!- szernek az ismertetése, s gya
gozóinak kezdeményezése, a korlati bemutatása, melynek 
tömörítéssel végzett kocsir!lko- seg1tségével egy négytengelyes 
dás. Az elmúlt esztendőben vasrakoncás pőrekocsira tíz 
csupán a sztálingrádi körlet tonnával több fát tudtak fel• 
kereskedelmi főnöksége! 8710 rakni, mint amennyit a norma 
kocsival kevesebbet igényeltek előír. 
hasonló árumennyiség elszal- A Volga-menti vasutasok az 
Jítására, mint az előz6 évben. értékes munkagyőzelmen Jel-

Ez a siker arra indítot•a a kesedve, határozatilag kimon
vasút vezetőit, hogy h ípom- dották, hogy az új tapasztala
hetes iskolán a tömörítéssel tokkal megerősödve, ebben az 
végzett rakodás élenjáró gya- esztendőben 18 ezer kocsit 
korlati módszereit megismer- szabadítanak fel egyéb áruk tessék az érdekelt dolgozók- számára, ennyivel gazdagítják 
kaL A szemináriumokon kü- a szovjet kocslparkot, 

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG 

Minden második Msufas sportol 
a Kínai Népköztársaságban 

A Kínai Népköztársaság 
vasutasai örömmel és eredmé
nyesen vesznek részt az egyre 
terebélyesedő népi sportmoz
galomban. Mi sem jellemzóbb 
a kínai vasutasok lelkes köz
reműködésére, mint az, hogy 
1950. óta a kínai sportoló vas
utasok száma százezerról 520 
ezerre emelkedett. Ez a szám 
annyit jelent, hogy minden 
második kínai vasutas tevéke
nyen résztvesz valamilyen 
sportágban. 

Pekingből érkezett jelentés 

szerint, február 2-án - a kf. 
na! vasutasnapon - a népköz
társaság valamennyi tartomá
nyában és városában a vas
utas dolgozók ezrei mérték 
össze erejüket és jelentkeztek 
vetélkedésre a sportegye,ü le
teknél. 

A hatalmas Kínai Népköz
társaságban jelenleg 4112 
nagyméretű sportstadion és 
sporttelep áll a legkorszerűob 
felszereléssel a kínai vasuta
sok rendelkezésére. 

VIETNAMI DEMOKBATIIUJS KÖZTÁBSAS�iG 

Új vasútvonalat épitellek a vietnami vasutasok 

A TASZSZ jeJentf Hanoiból: 1 Alig ért véget a háború, 
A háború során a vietnami nemcsak a rombolásokat álll

vasulasok hősi önfeláldozással tották helyre, de új vasút
és sikeresen szállították a nép- vonal építéséhez is hozzákezd
hadsereg részére szükséges ló- tek. Február !tözepén fejezték 
szert és egyéb utánpótlási be a Ha�o1-Maknanygu!li 

(Kína határan) vezetett vasutanyagot. . Sok . v�sutas hős vonal építését. Ugyanezen a neve került a d1csoséges bar- napon - ünnepélyes keretek 
cát vívó vietnami nép leg- között - elindult az első sze-
szebb dalaiba. relvény is. 

A SZOVJ ETUNIÓBÓL 

Nemr6qlben költl!rtek be dJ lakóh4za!l<ba a Szovjetunió d61nyuqatl vaslltvonala darnylcl csomópontJ.tn,I< dolqozól. 
(foto M. OzerszklJ) 
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A soproni vasutasok teljesítménye A Gazdasági Vasutak személyforgalmának fejlődése 
a felszabadulási verseny egyik ékköve Kormányzatunk a Gazdasági 

Vasutak elé többek között azt 
a feladatot tűzte ki, hogy erő
sítse a dolgozó parasztság és 
az ipari munkásság szövetsé
gét, elsősorban a falusi lakos
ság részére utazási lehetőségek 
biztosításával. Ennek a nagy
horderejű feladatnak megfe
lelően összegyűjtöttük a sze
mélyszállításra irányuló igé
nyeket és tervbevettük, hogy 
a vonalaktin, ahol ilyen igény 
felmer.ül, sürgősségi sorrendet 

tartva a személyforgalmat be
vezetjük. 

mellett a darabárukat és ko- utasoknak Is kényelmetlen vott 
csirakományú árukat is szállí- a zsúfolt kocsiban a jegyvál
tanak. Tárgyalásokat kezdtünk tás elintézése, Ezeknek meg
a posta.küldemények szállítása szüntetése érdekében - ll.hol 
érdekében is. Ennek a tervnek erre lehetőségünk nyílott -
megvalósulása esetén a postá- külön személypénztári szolgá
nak nem kell lényegesen ma- latot rendszeresítettünk, ahol 
aasabb költségű lovasfuvart az utasokkal együtt a fuvaro
lgénybevenni. zott áruk elszámolását is tor

trdekes kiszögelést 'képez a 
rnagyar határ Sopronnál. A Ló
vérek fehér hósipkától fedett 
feje messzire kilátszik a rőt
színű erd6k.oszorúból. Egy 58-as 
osztrák OBB-mo:z.dony most 

Yontatja szuszogva a Francia
országból érkező .importszerel
vényt. A vonat hófúvás nyo
maitól terhesen érkezik a na� 
sütötte s mégis hideg_ széljárta 
60Proni tájra. l!:s alig érkezik 
meg ez a szerelvény, máris en
gedélyt kér a másik. Tele van 
az állomás SNCF rakott, az or
szág belsejébe menő és onnan 
Jövő kocsikkal 

Nehéz körillmértyek között, 

áldozatkész munkával bizonyít
ják a soproni vasutasok. hogy 
szívük dobbanása együtt ver a 
hazáéval, ott kint a határon is 
megmutatják: r...ámtíthat ,-ájuk 
népi államunlk. Múlt év decem
bere óta közel kétszerese a ko
csiforgalom. és ez háromszoro
san múlja felül az állomás ka
pacitását. A .soproni GYSEV
állo�on megy keresztül a 
sopron-szombathel11i elegy, a 
közzlj szomszédos határállomá
sok Is erre Irányítják forgalmu
kat, és ez bizony nemcsak az 
állomás forgalmát, de a dolgo
zOOc felelősségét is megsokszo
rozza, 

Emelkedik a vonatok átlagos terhelése 
' Rogy mennyire megnőtt a 
soproniak: munkája, ízelítőül 
elmondjuk, hogy amíg az egy 
vonatra eső átlagos terhelés ér
téke az előző években 500 ton
na volt, a múlt év végén már 
650-re emelkedett, és ma, a fel
szabadulási versenyben már 
1044 tonna, a tervhez viszonyít
va 160,6 százalék. A kocsimoz
gatást a versenyben átlagosan 
114,3, a 'kocsitartózkodási ter
�et pedig 143,6 százalékra 
teljesítik. Szemerics Istuán elv
társ, normatiszt és Lőrincz Béla 
•l'vtárs kocsiszolgálatos tiszt 

nem győznek betelni az élen
járók méltatásával. Hangsú
lyozzák, hogy a kocsirendezők 
és a forgalmi szolgálattevők jó 
szervezömun:kájának, az irány
vonatok gyors összeállításának, 
a kollektív munkának köszön
hetik sikereiket. Nem kell iél
ni, akármennyi kocsit zúdíta
nak be Ausztria, Győr, Szom
bathely felől az állomásra: Fü
löp Sándo-r, Bencsics János és 
Németh Károly síktolató bri
gádjai balesetmentesen, minő
ségi munkával, boszorkányos 
gyorsasággal, dicséretesen dol-

goznak. Szükség is van a gyor
saságra, hiszen a régi létszám
mal bonyolítják le a kétszeres 
forgalmat. Az osztrák vasuta
sokkal baráti módon együtt
működnek. Vonatikísérőik 
Ebenfurtig átjárnak osztrák 
területre, nincs közöttük né
zeteltérés, minden úgy megy, 

mint a karikacsapás. 

Példás egyiitfmúködés 

A felszabadulási versenyt se
gíti a jó együttműködés a fútő
házzal, de le nem becsül•hető 
szolgálatot tesz Lova,s Gyula 
oktatótiszt elvtárs is, akinek 
„Durrantyú.ja", a soproniak 
"ütközője" jól forgatott �egy
vere a dolgozók nevelésének. 
Inoo.s elvtárs 147 vasuta6t ok
tat. A dolgozók 94 százaléka ál
landóan rés.ztvesz az oktatáso
kon, a félévi vi.Zs.gán nem tudott 
"rosszabb" jegyet adni a né
gyesnél. lí::rthetó, hogy ilyen 
dolgozók, akik ismerik az uta
sításokat, s akiket olyan lelkes 
vezető dktat, mint Inoa.s elv
társ, olyan teljesítményekkel, 
eredményekkel búszkélkedhet
ne'lc, mint a soproniak. 

Itt !kell megemlékezni azok- lódás nélkül elvégzik. 
ról az intézkedésekről is, ame- Elsősorban olyan MAV-GV 
lyek az utasok kényelmét_ .és a csatlakozó állomások jöttek 
jegyvizsgálók munkáJanak tekintetbe, ahol az utasforga
könnyítését jelentik. Koráb- lom mindkét viszonylatban 
ban a menetjegyek kiszolgál- s�ámottevó. Például: Dombó
tatását a közlekedő vonatokon vár Gyula és Fegyvernek. A 
a „0na"·1'séro" i· egyvizsgáló vé- J. egy' pénztárakat egyelőre elő• Törekvésünk elsősorban arra ' "" k 

irányult, hogy személyvona- gezte. Az utasforgalom emel- vételi pénztáraknak tekintjü , 
Jaink _ ahol erre lehetőség kedése jegyvizSgálóunkat egy- s a vonat indulása előtti me
van - a MAV-vonatokhoz re túlzottabban igénybe- n�tjeg.icvá)t� !lmulasztás� 
csatlakozzanak. Emellett nem vette. A menetjegyek kiadása bunteto b1rsagot n_m ::0.? m� 
feledkeztünk meg 8 fa'usi do! mellett az 6 kötelességük volt ga után. Az utasok or�m 

aozók másirán · · : • k az utasokkal egyidőben fuva- fogadták kezdeményezés.ünket. 

kielégítéséről se� �;;��!t rozott darabáruk - főként Az �ddigi gyakorl:t at ::� 
111yújtottunk arra ho a ta- piaci áruk - elszámolása. nyítJa, hogy ma m r a 1g

1 
8; 

nyákról a arasztok !3' iacra : Ezek a feladatok annyira le- olyan ut� ezeke1: az áLoma• 

a gyermekik: iskolába. / mező� 1 kötötték jegyvizsgáló_inkat, 
1 

sokon! _aki :nen;tJe_1yét
vn�a�: 

gazdasági munkavállalók mun- hogy a rövid tá�on_ utazo utak állomas1 penztarna 
tkahelyeikre utazhassanak. soknak nem :'11nd1� t1;1dta meg. 

Tábori István 
A fejlődés méreteit mutatja menetjegyet ikiszolgáltatru. Az 

a vonatok és az utasok szá-
mának növekedése. 1948-ban 

vonalainkon személyszállitás 
egyáltalán nem volt. 1954-ben 
már 22 vonalon rendszeres, 
mindennapos személyszállítást 

A miskolciak be le akarnak szólni 

a felszabadulási serlegért folyó versenybe 
Lelkesség és lendület -

soproniak sHcerének titka. 
a bonyolítottunk le. Az utasok 

VÁ C O N  AZ  É L Ü Z E M S Z I N T  E L É R ÉS É É R T 
H A R CO L N A K  

száma 1954-ben 1949-hez vi
szonyítva 1570 százalékkal 
emelkedett. Naponta átlag 7500 
utast szállítottunk. 

A fejlődés az idén tovább 
folytatódik. Január hó 14-én 

újabb vonalon, Iregszemcse-
Nagykónyi viszonylatban in
dult meg a személyforgalom. 
A 17 kilométeres vonalon a 
forga!om napról napra növe
kedik. A menetrendszerű vo
natokkal a személyszállítás 

(Tudósítónktól.) A múltban folyó versenybe. Nagy Károly 
sok sikert elért miskolci do!- forgalmi szolgálattevő és bri• 
gozók a felszabadulási ver- gádja február 19-én 59,6 szá• 
senyben eddig nem bizo:1yul- zalékról 86,2 százalékra emel• 
tak méltóknak jó hírnevük-

, 

te menetrendszerinti vonatin• 
höz A verseny jelenlegi sza- dítási teljesítményét. 
kas;ában azonban teljesítmé- Példamutatóan végzi munká„ 
nyük emelkedő irányzatot mu- ját Török József kocsimester, 
tat. Különösen Miskolc sze- valamint Soltész László tola• 
mé!ypálya.udvar dolgozói igye- tásvezetó és brigádja is. Kocsi
keznek, hogy eredményei k tartózkodási tervüket az előírt 
megjavításával beleszólhassa- R,56 óra helyett 7,58 órára tel• 
nak a felszabadulási serlegért iesítették. 

.,Ma má,- minden dolgozónk hozza az elegyet - veszi át !s
eltölcélt szándéka, hogy hazánk mét a szót Kapitány elvtárs -
felszabadulásának tiszteletére a 298-as, amely 22 óra 34 perc
elérjüJc az élüzem.szintet'• _ kor érkezne. de éjfél előtt rit
írta nemrég a „Szocialista kán jön meg és a 262-es 3 óra 
Vasútért"-ban váci levelezőnk. 30 perckor. Alig fejezzük be a 

- Hogyan halad a megval,ó- 298-as rendezését, kezdhetjük 

miá.s felé az élüzem.szint el- a 2G2-esét. Sokat segítene raj
érésére vonatkozó célkitűzés? tunk, ha eg11 VO?UJ.ttal, a 
- érdeklődünk Kapitány elv- 262-vel jönne az elegy, itt !el
társtól, Vác áll,omásfőnökétől, oszlana és vinné vissza a gyar
most, hogy a levél megjelenése mati meg a váci helyi elegyet. 
óta eltelt néhán:v hét. Akkor legalább egy tehervonat 

- Sajnos, nem valami jól - tolatna, nem kettő. 
hangzik a válasz és nyomá- A menetirán1/Ítókt61 is több 
ban a magyarázat: - bárho- támogatást várnak a váciak. 
gyan igyekszünk, nehezen tu- Kérik, h.0011 többet törődjenek 
dunk zöldágra vergődni, mert a váci eleg11ek sorsával. 
a tolatós tehervonatok késve Régi problémája az állomás
érkeznek állomásunkra, rend- tlak a 1.•eresemilnizi vonal vá
szerint beleesnek a személy- gán11hel11zete is, ez azonban rö
csoportokba és torlódást okoz- vldesen megoldást nyer, nem
nak. A szobi, de főleg a rákos- hiába szorgalmazták állandóan. 
rendezői vonatokról van szó. A dolgozók már nagyon vár
Rákosrendezőre ezenkívül még ják azt az időt, amikor a veres
az a panaszunk, hogy rendezet- egyházi vonatok nem zavarják 
lenül küldi az elegyet. A váci a fővonali forgalmat. 
kocsik keverednek a balassa- - Akkor aztán passzió lesz 
gyarmatiakkal. Ha van a vo- itt a munka és úgy megy majd 
natban 15 kocsink, biztos 15 a verseny, hogy szinte repül -
helyen találjuk s nekünk gyű- , mondja Bukovics Istuán kocsi
lik meg vele a bajunk. rendező, aki mint új felvételes 

- Ha pedig rendezett az éppen most vizsgázott sikerrel 
elegy s jól megy a tolatás, a forgalmi utasításból és nagy 
rendszerint a géppel van baj kedvvel vegzi munkáját a töb
- szól bele a beszélgetésbe bi fiatal dolgozóval együtt. 
Szalai Sándor elvtárs, forgal- Mondja is G11urik elvtárs 
mi szolgálattevő. - Az éjsza- ÜB-elnök, hogy sosem vették 
ka is a szobinál 10 perc alatt még ilyen komolvan a versenvt 
elkészültünk a tolatással, de a a váci dolgozók, mint most. 
gép kétszer is kezelt, összesen Szép példája is akad ennek. Itt 
65 percet. van például Arányi István to-

- Rákosrendezóről két vonat latásvezetií esete. Az egyik esti 

váltásnál derült ki, hogy Al
mási G11ula tolatásvezető nem 
jöhet szolgálatba. Arán�•i elv
társ - ugyanaz, aki annakide
jén a Kilián György öntiíipari 
szakiskola égését felfedezte és 
elsőnek sietett a tüzet oltani -
éppen akkor tette le a nappali 
szolgálatot, de vállalkozott rá, 
hogy bent marad Almási he
lyett éjszakára. Huszonnégy 
órai szolgálat után másnap a 
12 órai pihenője leteltével sa
ját turjával ismét ott volt éj
szakai szolgálaton, mert mint 
mondotta: a brigádját nem 
hagyja. Felolvasáskor, a han
gosanbeszélőn és a termelési 
értekezleten meg is kapta a 
megérdemelt dicséretet. ezen
kívül 100 forint főnöki jutal
mat. 

Akadt persze olyan is, mint 
például Horváth. László kalauz, 
aki sokszor elmaradt a szolgá
latból indokolatlanul. Több is
métlődő eset után büntetésből 
el is helyezték. Az ilyenek 

azonban mind ritkábbak ma 
már Vácott. A fegyelem észre
vehetően szilárdul, a verseny
szellem egészségesen fejlődik. A 
januári 102 százalékos tervtel
jesítés után február első dekád
jának teljesítései közül már 
nem egy közel jár az élüzem
szinthez. Még egy kis erő
feszítés és az eredmény 
nem marad el: Vác állomás 
dolgozói e>lé,·hetik az április 4. 
tiszteletére felajánlott élüzem 
szintet, 

Akik kultur.á l is  színvonalon tartiák 
személyvonatainkat 

Reggel 7 őra van, amikor 
Bukta. L-ajos és felesége a 
Keleti pályaudvaron felszáll a 
412-es számú vonat 55 567-es 
számú kocsijába. A kocsi ra
gyog a tisztaságtól, kellemesen 
e\6fűtött, az ablakok tiszták. 
Bukta elvtárs a mezószeme� 
rényi gépállomás traktorosa 
meg is jegyzi : 

- Mennyivel más, mint mi
kor utoljára jöttünk. 

A kiváló traktoros ritkán 
utazik, mégis észreveszi, hogy 
gondos kezek tartják rendben 
a kocsit. 

Minden percben tudják 
mi a tennivaló 

154 százalékos teljesítménye, 
vagy Kiss Flórián bádogos 149 
százalékos teljesítménye való
ban beleillik ebbe a bokré
tába. Amint kiderül, a kocsi
szolgálat dolgozói ismerik a 
24 óra minden percének tenni
valóját, hiszen technológiai le
írás segíti őket. Ha a szerel
vényfordulót nem tudják be
tartani a forgalmisták, segít 
leleményességük, az ügyszere
tetük. Az érkező szerelvényt 
kocsivizsgálók nézik meg, belső 
berendezéseit pedig leltári 
jegyzék alapján veszik át. A 
kocsik tisztítása, a felülvizs
gálásnál észrevett hiányo11sá
gok vagy hibák belső és külső 
javítása elsősorban a tároló
vágányokon történik. J;'ótolják 

torok cseréje. A különféle 
munkáért felelős dolgozók él 
csapatok, tisztasági utóvizsgá• 
latot !s tartanak. : 

Kocsi javítás 
szovjet módszerrel 

A kocsiszolgálati főnökség 
kiváló munkával élenjár a fel• 
szabadulási versenyben. Ja• 
nuárban 1 10,6 százalékra, él• 
üzem szintet meghaladóan tel• 
jesftette tervét. A Kooács
brigád például az egy hónap. 
ra előírt 600 kocsikiszabás he
lyett 800 kocsi munkáját v-ál• 
lalta és derekasan tartja a 
szintet. Nagy segítségükre van 
a szovjet Scseblikin.-mődszer, 
a kisorozásnélküli kocsijavítás. 
Kifogásolják, hogy a forgalom 
az utóbbi időben több esetben 
eltávolította a sérülési bárcát 
a szernélykocsikról, miáltal az 
élet- és a vagyon biztonságot 
veszélyezteti és nem kis mér• 
tékben hárítja át a felelőssé
get a kocsiszolgálati főnökség 
vállaira. 

Egyre élénkebb a verseny a fels¾abadulási serlegért· 

A személy- és mu:nkásvona- a hiányzó sasszegeket, csava
\ok szerelvényeinek rendbe- rokat, féktuskót cserélnek, be
tartása a Muszaki Kocsiszol- állítják a fékszerkezetet, lég
gálati Főnökség dolgozóinak fékvizsgálatot tartanak. 
feladata. Ha betartják a vonat- A szerelvényt már a tároló
előkészítés technikai utasítá- vágányokon előfűtik, itt törté
sait, ha átérzik felelősségüket nik meg az akkumulátorok 
dolgozótársaik iránt - akik cseréje, a gáztöltés, az étkező
ki tudja !elsorolni hányféle és hálókocsik vízzel való fel
céllal szállnak vonatra -, ak- töltése is. Az indulási vágá
kor becsületes munkával igye- nyon a szerelvényeket köz
keznek az utazást minél ké- ponti telepról fűtik tovább, 
nyelmesebbé tenni. mígnem a mozdony gőzszol-

Meggyőződtünk róla: a Ke
leti Kocsiszolgálati Főnökség 
dolgozói, a reszortvezetők és 
művezetők jó irányításával, 
körültekintő gondossággal, a 
mai körülmények között elér
lhető legjobb színvonalon tart• 
ják személyszállító vonataink 
állapotát. 

A felszabadulási verseny 
I 

Iegért. l!:ppen ezért fokozódik 
utolsó szakaszához érkeztünk. a verseny az egymással vetél
A hátralévő hónap alatt dó! kedó szolgálati ágak és helyek 
el, melyik vasúti szolgálati 

I 
között. Különösen a fútóbá

hely pályázhat esélyesen a zak és a járműjavítók „kap
ver_seny szép győzelmi . jelvé- c�olt�k _,-á", hogy a többi ���)
Jlyéért, a felszabadulasi ser- galat1 agat megelőzve, kozu-

A GONDOS KEZELÉS 

Szatmári Gyula Százhalombatta állomás váltóőr•. a:t állomás eCTVlk tiqJobb doJqozóla. A szeszélyes té!J ldéilárásban lqen naqy qondot 
lsel nemcuk a váltók és lu,res:,:tezések, de a váltólámpák qondo· 

a:ására Is. 
(Ferkls Emil felv.) 

!ük kerüljön ki a győztes. A kocsiszolgálati főnökség gáltatása fel nem váltja az 
műhelyei előtt ott látjuk az előfűtés ilyen módját. Feltöl
üzem virágcsokrát. A verseny tik a légfék tartányokat, meg
nyilvánossága élő és cselek- történik az előzetes fékpróba. 
vés-re késztető, hiszen nemsok- Szinte egyidőben történik a 
kal előbb cserélték a csokor hídlások, a nyitott és zárt át
,.virágait": Nagy Imréné ko- járók összekapcsolása, a vilá
csitisztftó, Haraszti IsWán I gítás megindítása, az esetle
asztalos minőségi munkája, ges rossz égők és akkumulá-

l!:s ezt nemcsak a vasutasok, 
de elsősorban a munkába sie
tők és családjukhnz visszatéró 
dolgozók is észre veszik, 

A fii.tóházak között a ver
seny eddigi szakaszában a sze
gedi fűt{)ház és a Keleti-fűtő
ház tört az élre. A szegedi fű
tőház dolgozói januárban va
lamennyi élüzem feltételt tel
Jesítettek. Különösen jó ered
ményt értek el a százelegy
tonna-kilométer-terv 145,5, a 
mozdonykilo!néter-terv 122,5 és 
a haszonkilométer-terv 132 
százalékos teljesítésével. A 
Keleti-fűtőház is teljesítette 
az élüzemfeltételeket. A száz-

NYlLT LEVÉL JÖZSEFVÁROS ÁLLOJJfÁS 
KERESKEDELMI DOLGOZÓIHOZ 

elegytonnakilométer-tervnél 
130,7, a mozdonykilométer
tervnél 126 százalék teljesítést 
értek el. A januári teljesítmé
nyek alapján a legjobbak kö· 
zött van még a tapolcai, a 
miskolci, a debTeceni és a 
dombó-t•ári fűtőház. 

Mi, Budapest-Nyugati autós 
ponk dolgozói minden erőnk
kel arra törekszünk, hogy a 
darabárukat az első vonattal 
továbbít.�uk. Azért tesszük ezt, 
mert jól tudjuk, hogy a kül
demény sürgős és türelmetle
nül várják rendeltetési helyén. 

A já1'mújavítók közül a ja- Arról nem is beszélünk, hogy 
nuári teljesítmények alapján a feladó megfizeti a teheráru
a Szombathel11i Járműjavító tói eltérő magasabb fuvardíjat. 
VV került az első helyre. Má- úgylátszik Józsefvárosban nem 
sodik a Szolnoki Járműjavító, egészen így látják a darabáru 
harmadik a Debreceni Jármú- fontosságát. 

1955. január 14-én 23 óra javító. Negyedik Miskolc, ötö- 10 perckor állomásunkra érke-dik az Eszaki, hatodik a Land- zett hét láda 18 304 számú 
ler Jenó Járműjavító ÜV. gyorsáru fuvarlevéllel feladott 

A járműjavítók gőzmoz- 520 kilogramm filmküldemény. 
donyjavítási tervüket darab- Ennek az árunak Józse!város
számban 100,8 teherkocsijaví- ból abban a kocsiban kellett 
tási tervüket pedig 110,7 szá- volna elmennie, amely közvet
zalékra teljesítették, \enül viszi Lökösházára, A 

fuvarlevél tanusága szerint 
az árut 19 órakor adták fel 
Józsefvárosban. Ott azonban 

már nem tudták megfelelő 
kocsiba berakni .  Idáig értjük 
a helyzetet. De ebben az eset
ben miért hozták a Nyugati 
pályaudvarra? Miért nem vit
ték rögtön a Keletibe, hogy 
személyvonattal, vagy nemzet.
közi gyorsvonattal azonnal to
vábbíthassák? Nem tudjuk, dű 
megtettük helyettük . J 

Mé� kevésbé érthető a feb
ruár hó 4-én történt eset. No
váki kezelő elvtárs állomá
sunkra hozta a Nagyatádról 
Rákos állomásra feladott 69614 

s?ámú fuvarlevéllel elszámolt 
gyorsárut, amely Budapest 
Józsefváros állomásra február 
hó 3-án a 162 968 számú kocsi
ban érkezett. Mi úgy tudjuk, 
hogy Rákos állomásra nem a 

Nyugatin keresztül vezet a 
gyorsáru útja. Józsefvárosban 
ezt nem tudják? Ha megkér• 
dezzük a kezelő elvtársakat: 
mi értelme van ezeknek a hiá
bavaló munkáknak, azt felelik: 
,,Ahogyan a 1'aktárnok irá
nyítja, mi úgy Vissz-ük az 
d.rut". Furcsa vélemény. úgy
látszik a kezelőknek mindegy, 
mit raknak fel kocsijukra, d 

úgy vélik, nekik nem kell 
tudni, melyik árunak merre 
vezet a legrövidebb útja. 

Szeretnénk, ha a józsef. 
varosi elvtársak megkeresnék 
a hibák forrását, mert az 
ilyen nemtörődöm munka 
akadályozza a mi felajánlá,. 
saink teljesítését is. 

A dolgozók nevében: 
Hajovics Miháls. 

az üzemi bizottsá,r 
termelési felel<í6e; 



4 

A szakszervezet elnöksége Szegedi vasutasok es dolgozó parasztok üzenete 

a IV. magyar bekekongresszusnak régi szakszervezeti harcosok tiszteletére emlékestet rendezett 
Február 19-én, felszabadulá

sunk 10. évfordulója alkalmá-
661 a régi .szakszervereti har
cosok tiszteletére műsorral 
egybekötött emlék-est.et rende
� a Vasutas Dolgozók Szak
� -��tének elnöksége az 
=zwti Járműjavító üv kultúr
ótthon.ában. 

Az llnnepségen résztvettek a 
a vasút politikai főosztály, a 
SZOT képviselőL A feldíszített 
ltul.túrt.erem padsoraiban ott 

láttuk az üjabb vasutas nem
�ék mellett, llnneplő ruhá
ban, ezüstfehér hajjal, vidá
lmm, hcxsszú évtiz.edek 1SZak
it:zervezeti hareainak hőseit, 
példalképeiin.ket., 

Az ünnepséget Felek! Pci.l 
dvtárs, a vasutas szakszervezet 
l!itkára nyitotta meg. Meleg 
irz.avakkal üdvömlte a megje
lenteket, majd arról beszélt, 
&ogy a felszabadulás után a 
szakszervezetbe tömörült öntu
éiatos vasutas dolgozók az elsők 
között indultak harcba az új 
élet megteremtéséért. Emelt 
fővel, kiegyenesedett derékkal 
haladtak mindenütt az első so
rokban, bár nem volt könnyű a 
llllegtett út. Abban, hogy sike
reket könyvelhettünk el -
mondotta -, nagy része volt 
annak, hogy sza'kszerveretü:nk 
tnindenkor felhasználta a régi 
iszakszervezeti harcosok gazdag 
pipasztalatait és az új harco
�k lendületét, 

Ezután Gáspttr Sándor elv-
1;m'S, a Vasutas Dolg.izók Szak
,izervezetének elnöke mondott 
ünnepi beszédet. Bevezetö sza
:vaiban hálával emlékezett meg 
" dicsőséges Vörös Hadsereg 
történelmi fegyvertényéról; 
hazánk felszabadításáról -
Az ország felszabadítása egy
ben a vasutasok felszabadítá
�t, fejlődésünk igazi alapjai
!nak megteremtését is jelentet-t 1945 tette lelhetóvé szá

unkra - vasutasok számára 
- azt, hogy 25 évi ikényszer

,szünet után újra létrejohetett 
p magyar vasutas dolgozók 
�gységes tőmegszervezete: a 
Vasutasok Szakszervezte. A 
!Bethlen-Peyer-paktum meg.. fecsételte, nehezítette a vas

ton dolgozók sorsát. Igyekez
k gerincét törni a vasutas

f,ágna!k. Ma már mindez a 
,núlté, de a múltat nem-szabad 
F�elejteni A 25 évi elnyoma
�t az öntudatvS dolgozók 
siem nézték karbatett kézzel, 
,- cselekedtek erejükhöz mér
ten. Volta'k, vasutasok, akik -
;mivel nem volt vasutas szak
szervezet - a szakmai szak
szervezetbe jártak és szervez
kedtek., így a vasasokboz, fá
wkhoz. 

Az 1943-as években az �sza
Jd Főműhely, az Istvántelki 
Főműhely, a Dunakeszi Főmű
hely, a MAVAUT és a Köz
ponti Pályafenntartási Telep 
i!olgozói szervezkedtek erőtel
;esebben. 1945 zúzta szét _a 
Bethlen-Peyer-paktumot es 
adta vissza a vasutasdk szer
.-ezkedési jogát, Vasutas dol-

gozólnk éltek, de élnek ls ez
zel a joggal. Amilror hazánk 
felszabadult, népün!k az új sza
bad élet útján már megtette az 
első történelmí lépéseket. A 
míndaddig üldözött, az illegali
tás ezer veszélye között dolgo
zó Magyar Kommunista Párt 
nyíltan 'kibontotta zászlaját -
hozzákezdett a társadalom 

Pártunk és kormányunk szi
lárdan bízik a sok csatában 
megedzett vasutas dolgozók
ban, számít vasutas dolgozóink 
erőfeszítéseire, amelyekkel, 
mint már annyu;z.ir a múltban 
pártunk vezetésével a jövőben 
is kivívjuk a sikert. 

Beszéde végén a béke hareos 
megvédésére szólította a vas-

G-.isp6r 5.andor elvtárs, a Vasutas Dolgozók Szakszervezetének eln&
ke, · a i;za'kszervezetl mozgalom egyik régi harcosának 6tadla az 

emléklap0t. 
CKovic■ G6za fehrJ 

Itt Szegeden, a tanyák mesz
szeségbe nyújtozó világában 
mindig szoros kapcsolatban élt 

egymással a dolgozó paraszt
ság és vasutasság. Közösek vol
tak mindennapi gondjaik, ha
sonlóak örömeik, mégis talán 
még sohasem kerültek annyi
ra közel egymáshoz, mint ezen 
a hideg, csillogóan fehér feb
ruári estén, az alsóvárosi vas
utas ku!túrot1hon barátságos 
termében. Itt érezték meg iga
zán, ezen az ünnepi béketalál
kozón, milyen erővel képes 
összefogni a béke akarása, a 
béke szeretete nemcsak a más 
foglalkozású, hanem a több
nyelvű, más arcszínű emberek 
százmillióit is. 

A szegedi béketalálkozón 
Nánási László, az Országos 
Béketanács elnökhelyettese be
szélt a magyar dolgozók egysé
ges, nagy békemegmozdulásá
ról, a IV. magyar békekong
resszusróL A kongresszuson a 
magyar dolgozók millióinak 
küldöttei adnak hangot annak 
a minden becsületes embert 
átható gondolatnak, hogy al
kotó, teremtő békét akarunk, 
tiltakozunk az imperialisták 
háborús készülódései, a tömeg
pusztító fegyverek használata 
ellen, 

- A magyar népet - mon
dotta - már kétszer hurcolta 
vérpadra, rántotta a megsem
misülés szélére a német mili
tarizmus, amelyet most ismét 
fel akarnak támasztani a há
ború megszállottai. Tetteink
kel, akaratunk teljes harcba
Vetésével kell küzdeni békénk 
megőrzéséért. 

Lóc&ei J á'IIOS Kossutl:t-dfjas 
főmozdonyvezető fejezte ki ez
után a magyar vasutas dolgo
zók bó!=eakaratát, utalt arra, 
hogy a békekongresszus tiszte
letére a békevonatok százait 
indították el a vasutasok. A 
vasutasok - mondotta - a 
fasiszta dúlás után romokat és 
roncsokat vettek át örökség
képpen. de a Szovjetunió segíL 
ségével, önfeláldozó, hősies 
munkával megteremtették a 

szocialista vasút alapjait, meg
oldották a legnagyobb szállítá
si feladatokat is. Ezzel a helyt
állással, ezzel az akarattal dol
gozunk továbbra is a békéért, 
s büszkén valljuk magunkat a 
Szovjetunió vezette, hatalmas 
béketábor harcosainak, 

Vasutasok, dolgozó parasz
tok, asszonyok tettek hitet a 
béke mellett. Sebők Ferencné 
hétgyermekes anya valameny-

nyi magyar anya gondolatát 
fejezte ki akkor, amikor gyer
mekei boldog jelenéről beszélt. 
Koszó Lajos egyénileg dolgozó 
paraszt, a kerület kongresszusi 
békeküldötte arról beszélt, mi
lyen erős támasza békehar
cunknak a munkás-paraszt 
összefogás. Utalt arra a segít
ségre. amelyet a vasutas dol
gozók nyújtottak és nyújtanak 
a dolgozó parasztságnak, mező_ 
gazdaságunknak. A kerület pa
rasztságának nevében ígéretet 
tett, hogy becsületes beadással, 
a termelés növelésével teszik 
még szilárdabbá a munkál,. 
paraszt szövetséget. 

A béketalálkozó részvevői 
Hantos Ferenc vasutas dolgozó 
javaslatára távirati üzenetet 
intéztek a IV. magyar béke
kongresszushoz és az Országos 
Béketanácshoz. üzenetükben a 
többi között ezt írták: ,,A sze.:. 
gedi vasutasok, együtt a dot• 
gozó parasztsággal, a bé!keharc: 
élvonalában akarnak küzdeni, 
Közös erővel akarj_ák gyerme� 
lkei!k boldog ;övőjét építeni, 
Békét akarunk, de nem min.
den áron. Ha keU, fegyverrel i$ 
megvédjiiJk hazánk ,zabadsá. 
gát, jii,ggetl,enségét." 

Szilágyi Sándor 
Szeged. 

egészséges er6tnek összerogá- utas dolgoz,6kat, arra kérve 
sához, az új élet mégikemésé- őket, hogy necsak a békeív A legk'1sebbek farsang'1a hez. aláírásával tegyenek hitet a 

Ezután rövid visszapillantás- béke mellett, hanem munká- Persze, hogy nem maradihat-ban vázolta azt a hősi munkát, jukka!, a felszabadulási ver- tak ki az idei. talán minden amely a felszabadulás óta senyben tett felajánlásuk telje- eddiginél jobban sikerült farannyi eredményt hozott, s sítésével is, sang színes örömeiből a !egfiaamelyból aktívan vette ki ré- Az ünnepi beszéd elhangzása talabbak sem. Ahogy múlt vaszét a szakszervezet is, a párt után Feleki elvtárs bejelentet- sárnap este benéztünk a HávezetéséveL Ismertette a szak- te, hogy a szakszervezeti moz- mán Kató napköziotthon szerszervezet segítségével létrejött galomban kifejtett munkássá- pentinekkel díszített szobáiba, termelési-, szociális-, sport- guk elismeréséül a szakszerve- bizony jóízűt mosolyogtunk a 

tudott, így núndenki megkapta színművésznónkkel), aki a Kélé 
a zacskó cukorkát, Duna keringőt táncolta 

eredményeket. megemlékezett zaks 
a szakszervezet jó munkájáról zet elnölksége a régi s · zer- szemünk elé táruló látványon. 

vezeti harcosokat, s azokat az Kis tökmagnyi leánykák és a proletárnemzetlköziség elmé- új szakszervezeti tagokat, akik fiúcskák - némelyikről még Iyítésében és hangsúl)l'nta. a felszabadulás óta szakszerve- azt sem feltételezné az ember, hogy ma már elmondhatj1;1'k_, zeti munkát végeznek, emlék- hogy több összefüggő lépést holl! v�tasaink � a r�gi lappal jutalmazzák. A dolgo- tud tenni felsőbb segítség nél
ger111;��rt. _han� többség�- z&: tetszésnyilvánítása közben kül - tarka jelmezekben pró
� uJtipusu, gennees, szocia-

1 

került sor a díszes emléklapdk bálgatták a tánclépéseket, 11 a 

Túlzás nélkül állíthatjuk, A legkisebb farsangolók nem hogy erre a téli farsangi délvallottak szégyent műsorukkal utánra még nyáron is emlékez.. 
sem, bár itt nem hagyhatjuk ni fognak a napköziotthon kis 
ki a dicséretből az igazán oda- lakóL Sót akkor a legjobban, 
adó. szeretetteljes munkát mert a délután bevételét -
végzett óvónéniket sem, de a 

I 
beleértve a „csúcsforgalmat'' 

vendégként közreműködő Mé- lebonyolított büféét is - a 

száros Agikát sem (nem té- gyermekek nyári üdültetési 
vesztendó össze Kossuth-díjas alapjának növelésére fordítják; 

Két mozdonybrigád kiemelkedo teljesítménye 
lista vasutasok. Elmondotta, kfosztására. komoly álarcok mögül csak A felszabadulási verseny-
hogy azoknak az eredmények-

_ _.A-� é . á ben Budapest-Ferencváros 
nek, melyeket a Vasu. t a párt' Az_ eml_ éklapok kiv=""""' szemük f nyes lampácsk ja vi-

vtár Iá ·t tt s il k, h 1 csomópont forgalmi szolgálata 
irányításával elért - szak- után �=.. F�re_nc el s, a gi O • m yen ·enyes e y-

fokozott mérté}<ben törekszik 
szervezetünk is részese. A �gedi terule_� biz_�t�g nyug_ zetek születtek abból, hogy 

szakszervezeti munka fontos d1jas szervezoie �oswnt': m�g még egymást sem ismerték fel a jó együttműködésre, hogy a 

segítője szocialista építésünk- '!- ki!üntetést. a'ki maga is fel- az ;í.larcok mögött. csomópont ese11.Vel pályázhas

nek., de ezen a téren van még evszazad'!- vesz részt a s�- A kicsiny óvodai székeken son a felszabadulási serlegre. 
•avítanivaló. szerve�ti mozgalomball; Utá- kuporgó mamák, papák, nagy- Ennek az együttműködésnek J na a fiatal szakszervezeti har- nénik, nagybácsik körében eredménye az a két túlsúlyos Szaikszervezetünk csa!lt �- cosok nevében Kristó József óriási sikere volt a jelmezbe- vonat, amelyet a mozdony és kor tud eleget tenni fela��tai- elvtárs, Budapest-Nyugati pá_ mutatónak, harsogó tetszés fo- a vonatkísérő személyzet ajánnak, - folytatta - ha kov�t- lyaudvar TBKE ÜV elnöke gadta Kovács Miki bemutatko- lott feL Jakab Gyula mozkezetesen megvalósítjuk par- szólt hozzá majd az úttöróva&-tunk, a Magyar Dol?ozók: _Párt-

utasok üd.Jözölték az ünnepel-
zását, aki jelmezét eleve meg- donyvezetó ifi-brigádja (fútők 

ja III. kongresszus, lhatároza-
t k t. 

cáfoló, félénken remegő han- Borbá& László és Am� Já• 
tát, a szakszervezeti munk:µ-a e e gon rebegte: ,,11:n bátor katona 

vonatkvzó útmutatását. Ebben A felemelő Onnepség után vagyok", de Sági Marika sza- nos) február 13-án 424-143•as 

a munkában egyaránt számi- kitűnő kultúrműsor szórako7,- vaira is taps és nevetés felelt: gépükkel a 475215l-es vonat
tunk a régi és új funkcionáriu- tatta az egybegyűlteket. A mű- ,,Én egy gyönyörű magyar kis- tal a BudapeSt-Debrecen
sokra. A régi funkcionáriuso- sorban a szakszervezeti köz- lány vagyok." úgy tervezték, Budapest közötti 424 kilométe
kat, aktívákat kötelezi eddig pont énekkara, az úttöróvas- hogy a legsikerültebb jelmeze- res úton 16,44 tonna szén meg
végzett jó munkájuk. Tapasz-

' 
utasok zene.. és énekkara,_ a ket megjutalmazzák - de le- takarítással. Odaútban 593 ton

talataikat adják át a fiatal Landler Já�űjavító ÜV -�- hetett-e különbséget tenni Jó- na túlsúlyt vittek, 42 százalé
funkcionáriusoknak, hogy még játszócsoportJa, a szolnoki fu- kai Anti hófehér szakácsn.má- kos többterheléssel, vissza 
nagyobb �redménreket é:j�n.k 

I 
tölház tánccsop_ortía és né?i ze- ja, _ vagy Hajdú Gyöngyi falat- pedig 450 tO'Ilna túlsúlyt, ami 

el szocialista hazank fe1ep1té- nekara és tobb szavalo- és j ny, parasztmenyecske jelmeze 35 százalékos többterhelésnek 
sében, énekművész lépett fel. között? A komoly ,,zsűri" sem felel meg. 

Február 12-én Barka István 
mozdonyvezető, Ondó István 
és K. Farka.s Mihály fűtő 
424-175-ös gépükkel ugyanezt 
a vonatot 8566 százelegytonna
kilométer teljesítésével 12,4<r 

tonna szénmegtakarítással vit• 
ték. 

Az ilyen kiemelkedő esetek 
azonban megmutatják a fe,. 
rencvárosi dolgozók munkájá• 
nak árnyoldalát is, nevezete,. 
sen azt, hogy a fűtőház egy 
mozdonyra eső átlagos napi 
teljesítménye csupán 130 kilo• 
méter és nagyon sok moz. 
donyvezető havi 350 órai mun
kájának eredménye annyi 
százelegytonna teljesítmény, 
amennyit egy felajánlásois vo
nat 18 óra alatt ért el. A 
vontatási dolgozóknak arra 
kell törekedniök, hogy fokoz
zák napi á<tlagkilométer telje• 
sítményüket, 

A R.ÓNTGENORVOS 
tége kavarta. Innen indult el 
Hrabovszky tanár és alig né
hány év múlva már külföldi 
orvosok is felfigyeltek munká
jára, Idejének jelentős részét 
a röntgensugárzás tanulmányo
zásával tölti. 

Hrabovszky tan,ir röviddel 
ezután megszerkesztette az 
első sugárvédő trochoscopot, 
amit 1932-ben már alkalmaz• 
tak is a MÁV-kórházban. (Ez 
a beteg fekvőhelyzetben tör
ténő vizsgálatára szolgál.) 

bovszky elvtlfrsat fs munkájcf
ban. A nehezen elkészített 
gépek elpusztultak. A háború 
után, a felszabadulás első nap
;aiban munkatársaival össu
szedte a géproncsokat és egy 
kis technikai kollektívával rö
videsen helyreállította a rönt• 
gengépeket. Azóta kibővítették 
az osztályt, s ma már 13 or
vos dolgozik az osztályon, 
amelynek 23 ágyas kórházi 
osztálya is van a da.ganatos 
betegek részére. Hol van már 
a régi kétszobás osztály? 

akarják, hogy ez a mérhetet� 
len erő, a rádióaktivitás meg◄ 
ölje az emberi szervezetet. 

Ha kórházban ;árok, elfog 
valami ünnepéiyesség. Ss az 
Unne_>élyesség m.eUé párosul 
más is: egy kis félelem, meg
foghatatlan bizonytalanság, le
hangoltság. Ezeket éreztem 
akkor is, a,mikor nem mint 
beteg, hanem mint újságíró 
mentem a MÁV-kórházba, 
Hrabovszky tanárhoz. 

Fordult a kocka: eddig én 
!)Oltam a páciens, most a fő
orvos, a neves tanár lett a 
"páciens" - a riportalany. Ez 
még elfog6d.ottabbá tett. Még 
sosem írtam olyan orvosról, 
akinek hírét, nevét, munkás
ságát idehaza és külföldön 
egyre többen ismerik meg. 

A második emeleten a fo
lyosó végén egy kis táblán ez 
áll: ,,Dr. Hrabovszky Zoltán, 
osztályos főorvos, MÁV orvos
főtanácsos, egyetemi m. tanár". 

Fél egy: ez a .,csúcsforgalmi" 
idő. A folyosó tele van járó
beteggel, A tanár ma.ga is csak 
egy félóra múlL,a ;ön be szo
bájába. Magas, egyenes tartá
sá ember. A megfontolt pil· 
lantás mögött mindig bújkál 
egu kis derű, ami talán ott
hon nevetésbe csap át. Itt 
azonban, a fehér köpenyben 
,itegtestesíti az orvostud6st. 

A legelső dolog. amit észre
r,ettem. az volt, ho!1Y rend
kívül férfiasan fog kezet az 

emberrel. Egyszer kezetfogta,m 
a pusztamérgesi kováccsel, s 
az ő szorítása se fájt sokkal 
jobban. A tenyere kétszer ak
kora, mint az enyém, az ere;e 
pedig sokszorosa. 

* 

!gy kezdődött ismeretségem 
Hrabovszky tanárral. Az első 
beszélgetésnél még mindketten 
kissé „idegenek" voltunk, a 
másodiknál már feloldódott a 
feszélyérzet, s amikor harma
dik látogatásom után elvál
tunk, úgy éreztem, hogy régi 
ismerősök vagyunk. 

Először járkáltam a kórház
ban felszabadult érzéssel, s 
először 'léptem be a rendelőbe 
féle'Lem nélkiil. Hogy mivel 
érte el ezt Hrabovszky elv
társ? Hirtelen nem tudnék 
választ adni. Néhány jellemző 
anekdotá;ával, történetével, a 
röntgenkészülékekről tartott 
hosszas és lelkes magyarázatá
val? Valószínű. 

Hrabovszky elvtárs Debre
cenben kezdte pályáját. Is
merte Elicher Gyulát, az inté
zet nagyhfrú professzorát, aki
nek tanársegédje volt. Inrien 
került 1927-ben, az akkor lé
tesült MÁV-kórházba, mint 
röntgen főorvos. 

Hogy milyen kezdet tiolt, 
erre egy példát: ezen a napon 
30 betepet kellett röntgenezni. 
A legtöbb gyomorröntgen volt, 
s a ká&át kis edényben a fele 

A röntgensugár rendkívüli 
gyógyító hatású. Kezdődő rá
kos daganatokat röntgen
besugárzással szinte tel;esen 
meg lehet gyógyítani. Hrabov
szky elvtárs sok orvosnak be
bizonyította, hogy a röntgen
besugárzás alkalmazásától nem 
kell félni. Igaz, a röntgensugár 
ártal,;::;;, a szervezetre, ha azt 
nagy mennyiségben éri. Az 
orvos szervezetét is veszélyez
teti, különösen akkor, ha na
ponta sok beteget vizsgál meg. 
Nálunk általában 100 beteget 
vizsgál meg naponta egy 
röntgenorvos, amíg sok kül
földi klinikán csak tizedét. 

Aimikor Hrabovszky elvtárs 
kezdett a röntgenbesugárzás 
elleni védekezéssel foglalkozni, 
összekerült egy német profesz
szorral, Brednowval, aki a 
röntgenklinikát vezette, Bred
now ezt mondta: 

- Mi is foglalkozunk a. gon
dolattal, mert nálunk is nagy
mennyiségű fölösleges röntgen
sugár éri az orvost. 

- Hány beteget vizsgálnak 
meg átlagban naponta? 

Brednow úgy felelt, mintha 
rendkívüli dolgot mondana: 

- Sokat. Van ulyan nap, 
ho-·1 öt gyomorröntgen is elő
fordul, 

Hat évvel később, a háború 
előtt elkészítette a Hraboscop 
néven ismert sugárvédővel el
látott, dönthető Töntgenvizs
gáló késziiléket. A készii,lék a 
háború folyamán elpusztult, 
de újra konstruálták, és sza
badalomnak minősítették. 

Jól induló kutatómunkáját 
megszakította a háború. 1939-
ben, Berlinben ;áTta alkalmá,. 
val ismerkedett meg a híres 
Chcwul professzorral, aki ma 
Alexandriában dolgozik, s ak
kor az épii,lő berlini röntgen.
klinika igazgatója volt. úgy 
tervezték, hogy 1940 május 
elsején adják át rendeltetésé
n.e k a klinikát. 

Akkor még azt mondta 
Chao-ul professzor: 

- Kizárt dolog, hogy hábo-
rú legyen! Bízom benM, 
hogy nem lesz. 

Búcsúzóul meghívta Hr� 
hovszky elvtársat a megnyi
tóra. Ss a megnyitó napjára 
már földig lebombáztálc Euró
pa egyik legkorszerűbben fel
szerelt röntgenklinikáját. 
Chaoulnak el kellett hagyni a 
hitleri Németországot, mert 
szíriai volt és nem tetszett 
Hit!eréknek. 

A háború visszavetette Hra-

A kórház kartotékjai arT61 
tanúskodnak, hogy a. kis kol
lektíva ;ól dolgozott. A karto
tékok mellett filmkockák mu
tatják a beteget kezelés előtt 
é� után. Különösen sok a.jak
rakot gyógyítottak röntgen
sugárrat 

Nem lehet lefrni azt, hom, milyen szívvel beszélt mind
ezekről Hrabovszky elvtárs. 
Amikor harmadik nap elkö
szöntem tőle, egy rövid mon
datot mondott. Valahogy így 
hangzott: 

- Ugye tia!I egy kis kü
lönbség a mi munkánk és az 
atomgyárt6k munká;a kö
zött? Mi gyógyítunk a sugár
ral, azok meg ölni akarnak. 

Már az előző napokon ts be
szélt a f'ádi6aktfo sugárzás 
roncsoló h'ttásár6I. Tula;don
képpen az orvos is „roncsol": 
szétroncsol.ia a beteg testszö
vetet, a. Tákos daganatot. Az 
atom.gyárosok azonban a.zt 

Akkor felelni se tudtam hír◄ 
telen, annyira megrenditett fJi 

kérdés. A sugarak tudósa, 
Hrabovszky tanár szavai na� 
gyon egyszerűen hangzotta� 
de égett bennük a harag. 

Csak most tudok fitlelnf. A 
kii,lönbség: ég és föld, viz éi 
tűz, élet és halál. Tudom, hogy 
ön melyik mellett áll. Mégis 
arra kérem sokunk nevében: 
tegyen meg mindent az atom◄ 
háború ellen! Hallassa szavát 
Európában a békéért, hiszen 
mindenütt ismerik. 

Ne haragudjon meg ezért, 
nem akarom oktatni, hisz eh◄ 
hez nincs jogom. Nem azért, 
mert fiatal vagyok, hanem 
azért, mert nem ismerem az 
orvostudományt. Ezt én úgy 
kérem, mint fiatal. Hisz ön 
olyan lelkesen beszélt az it;ú
ságról. Hogy is mondta? Igen.. 
A fiat:il•ágot az emberiség 
krémjének nevezte. 

Nem vagyok orvos, nem tia◄ 
gyok tudós, de mégis közös 
útra találtunk. Az útnak két 
vége van: egyik végén az élet, 
másikon a halál. Ahogy erre 
az útra lépt·ii.nk, háromnapi 
ismeretség után tudtam, hogy 
ön míg él, az élet felé vezetlJ 
úton halad, s küzdi le az ú� 
az előrehaladás nehézségeit. 

Sok erőt kíván további 
munkájához, őszinte tisztelőjei 

Mészáros Ferenc 
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HOZZÁSZÓLÁ S AZ IGA ZGATÓSÁ G OK 
VERSENYÉHEZ 

A dombóvári vasutasok is méltóképpen akamak bekapcsolódni 
a magyar-szovjet barátsági hónap eseményeibe 

A SZOMBATHELYI IGAZ
GATOSAG dolgozói az igazg!l
tóságok közötti versenyt h<?
lyesnek tartják. A2. eddigi 
eredmények azt bizonyítják. 
hogy igazgatóságunk e ver
senyből eredményesen vette ki 
a részét, a teljesítmények foko
zásával harcolt a verseny silre
réért. Ez a versenyfom1a fel
öleli az igazgatóságokra vonat
kozó tervteljesítési tényezőket, 
elősegíti a vasúton a ,nunka
verseny fejlódé.sét. Eredménye
sen mozgósít a termelél-�eny
ség emelésére, az önkoltség 
csökkentésére, részletesen 
elemzi az egyes szakszolgá.latoö: 
munkáját. 

Hónapról hónapra egyre éle
sebb vetélkedés folyik a hat 
igazgatóság között a büszke 
első hely elnyeréséért. Ennek 
a versenyformának azonban 
még vannak bizonyos hiáayos

aágai. A havi értékelés a tárgy
hónapot követő 20-23 közótt 

történik meg. Késéln jutnak 
tudomásunkra az elmúlt hó
nap eredményei, így a követ
kező hónap hibáit sem tudjuk 
a hibák elemzésének h.:ányá
ban kiküszöbölni 

A2. igazgatóságok versenyé
nek komoly jelentősége van, 
de az összvasutasság között 
nlncs kellő mérték':Jen tudato
sítva. A versenyben a dolgozók 
nincsenek érdekeltté téve. Míg 
az élüzemszint telj�ítése ese
tén a dolgozók meghatározott 
jutaln1at kapnak, addig az 
igazgatóságok versenyében el
ért első helyezésért Jutalmat 
nem adnak. A Szocialista 
Vasútért szerlcesztősége is igen 
mostohán kezeli ezt a ve::-�eny
formát. A vasutas-sajtó ha
vonta közli az igazgatóságok 
helyezését, de a száraz rorok
nak nincs mozgósító hatása. 

NAGY SEGITS�GET JE
LENTENE ezen versenyforma 

továbbfejlesztésére, ha a saJtó 
bővebben és részlete3ebben eie
mezné a teljesítményeket. Az 
eredmények ismertetése mel
lett a lemaradó 1gazg&tó�ág 
részére. is jrányt sz1,1i;ma .az .e:-. 
következendő idók feladata!
nak megoldására. 

Az igazgatóságok egymásköz
t{ versenye az egyes szakszd
gálati vezetök körében egy�., 
komolyabb érdekl;;Jest ,,áJt 
ki. Jl:ppen ezért a s7akszol�á
lat-vezetóket is érdekeltebbé 
kellene tenni a versenyben. Az 
igazgatói alap jutalmazási ke
retét nem a létszámhoz, ha
nem az elért teljesítményekhez 
kellene viszonyítani Hasonló
képpen a rendkívüli előlépteté
seknél, a kitünt.etéseknél is az 
elért eredményből kellene ki
indulni. 

Az igazgatóságok egymás
közti versenyének célJa növel-

ni a termelékenységet, csök
kenteni az önköltséget a vasút 
egész területén, telhát az, hogy 
az egész vasút munkája meg
javuljon. Véleményem szerint 
helyes lenne foglalkozm azzal, 
hogy a negyedévi értékelés 
alapján első helyezést elért 
igazgatóságot tünt�ék ki .,él

igazgalóság" címmel. Vagyis 
az értékeléseket olyan alapra 
kellene helyezni, mint aho

gyan az élüzemek értékelése 
történik. Ez !okozna valameny
nyi igazgatóságnál a verseny
lendületet, vezetőknél és be
osztottaknál egyaránt. 

NEM LEBECS-oLENDO DO
LOG az, ha valamelyilk igaz
ga\óság területén számos él
üzem van. Ezen a téren :;.ron
ban vannak komoly hiányossá
gok. Az igazgatóság alá ren
delt szolgálati helyek könnyen 
elérhetik az élüzemszintet, 
abban az esetben, ha az igaz
gatóság az illető szolgálati 
hely tervszámait lazán szabja 
meg. A minis:ztérium ugyanis 
a tervszámokat nem szolgá
lati helye!< szerint, hanem az 
egyes igazgatóságokra állapít
ja meg. Az igazgatóság úgy 
bontja fel szolgálati helyekre 
a terve1-et, ahogy jónak látja, 
így fordul elő az az eset, hogy 
az igazgatóságok részére meg
szabott terv - a negyedévi 
értékelés alapján nincs telje
sítve, mégis az igazgatóság te
rületén 10-13 szolgálati hely 
éri el az élüzem.szin.tet. 

A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a meglévő versenyfor
mák túlzottan centralizálva 
vannak. A szakszervezet nem 
mindig veszi figyelembe az 

egyes igazgatóságok részéről 
történő kezde�6:1yezésetet, 
helyi adottsá.;okat. Például: 
igazgatóságunk területén már 
korábban bevezettük a csomó
ponti versenyt. Akkor a szak
szervezeti központ és a 4/C 
osztály nemtetszésének adott 
kifejezést, a csomóponti ver
senyt a későbbiek során or
szágo! viszonylatban mégis 
bevezették. 
' Eilnék a versenynek véle

ményem szerint hibája. hogy 
értékelése havonta, utólag tör
•énlk, menetközben nincs meg 
a mozgósító hatása. Jónak tar
tom a csomóponti versenyt 
igazgatóságon belül, de csak 
úgy lehetne meg a kellő si
kere, ha az eredmények tíz
naponként és havonként ke
rülnének értékelésre. Ez ab· 
ból a szempontból is jó lenne, 
mert a nagyobb csomópont 
szolgálati főnökei többet tö
rődnének a kisebb állomások 
munkájával, a csomópontok
hoz tartozó szolgálati helyek-

kel, aminek komoly jelentő
sége van a szakmai és helyi 
sovinizmus felszámolásában, a 
kollektív szellem kialakításá
ban, továbbfejlesztésében. 

A JOL BEVALT, DE LE· 
ALLITOTT .ig:a.zgatóságon be
lüli csomóoonti versenyt a 
felszabadulási versenyben új
ra életre hívtuk. Az országos 
célkitúzések figyelembe véte
lével ez a versenyforma igaz
gatóságunk területén igen 
népszerű volt és újra azzá 
tesszük. Ez segítette az egész 
igazgatóság területén a ver
senylendület fokozását, mert 
tíznaponként többlet-admi
nisztráció nélkül ismerjük a 
csomópontok eredményeit. A 
havi értékelésbe bevonjuk a 
csomópont dolgozóit is. 

A2. igazgatóságok egymás
közti versenyének új alapok
ra való h�lyezésére történt 
intézkedés. A tervezetet, illet
ve a versenypontokat Ismer
tették, azt általában elfogad
hatónak tartjuk, de vélemé
nyem szerint a versenypontok 
közé fel kellene venni - egy 
igen fontos versenytényezőt, a. 
kocsikiegyenlitést. A kocsi
kiegyenlítés hiánya komoly 
mértékben hátráltatja azok
nak az igazgatóságoknak a 

·munkáját, amelyek nem ön
ellátottak ilyen szempontból, a 
leadásból nem tudják fedezni 
a feladási kocslszük.ségletet. 

A munkaverseny !é!lső és 
legdöntőbb feladata a tervek 
teljesítése, Illetve túlteljesí
tése, az önköltség csökkentése. 
Ezen a téren vannak hiányos
ságok, különösen a miniszté
rium egyes helytelen intézke
dései folytán. A terveket 
többször is változtatják, ami 
az utóbbi időben igen gyakori. 
Igy előfordul, hogy a dolgo
zók egyéni vállalásai alatta 
maradnak a megszabott terv
nek. 

Az igazgatóságok egymás 
közötti versenyének tovább
fejlesztésével vé:leménvem 
szerint sokkal többet kell fog
lalkozni. a sajtóna!,, a szak
vonali vezetől:ne�t és a moz
galmi szerveknek„ 

Ha az igazi;atóságok közötti 
versenyforma mcg(elelóen tu
datocsítva lesz a d.?!gezók kö
zött, nagymér!ékben hozzájá
rul az c�ész vasutat felölelő 
probléimák megold:í.sához, a 
gazdaságos szállítás, takaré· 
kosság, a jobb utazási feltéte
lek megteremtéséhez, az új 
szakasz politikájának meg
valósításához. 

Pánti Béla, 
a szombathelyi igazgatóság 

vezetője 

Hosszú és fáradságos munka 
volt megtudni Dombóvár állo
máson, hogy tulajdonképpen 

ki is az MSZT-szervezet titkára. 
Hely hiányában nem akarjuk 
részletezni, hány dolgozótól ér
deklődtünk a forgalmi irodától 
az őrhelyekig, amíg végre BOT
dás János elvtárs, vonatvezető 
bizonytalanul odanyilatkozott, 
hogy valószínűleg Simon Ist
ván jegyvizsgáló. Sajnos a ku
tatás közben azt is meg kellett 
llllapítanunk, hogy az MSZT
S7ervezet munkáját nem isme
rik, sőt sokan még azt sem 
tudják, hogy mikor kezdődik a 
magyar-szovjet barátság hó
napja 

Két MSZT-szervezet 
- két külön vi/6g 

Simon elvtárssal csak jóval 
később tudtunk beszélni, ami· 
kor visszatért gyékényesi út
járól. S a közbeeső idő alatt 
csak annyit tudtunk feljegyez
ni: Dombóvár állomáson na
gyon gyengén dolgozik a.z 

MSZT-szervezet. De közben 
meggyőződtünk arról, hogy 
lcözvetlen k15zelben, a. fútőház
nál igen jó eredménnyel mú
ködik. Itt nemcsak ismerik a 
szervezet titkárát, hanem min
denkinek van valami monda
nivalója is a szervezet, az ak
tívák munkájáról. Mi a titka 
ennek a kiáltó ellentétnek? 
Az semmi esetre sem, hogy az 
állomási szervezet elnöke és 
titkára - Keszthelyi és Simon 
elvtárs - igen sok időt tölte
nek úton. A fűtőházi szervezet 
titkára, Horváth III. La.jos 
elvtárs szintén sokat utazik, 
segédkezelő lévén és emellett 
a helyi Lokomotív Sportkör 

ügyintézője Is. Mielőtt tovább 
I 

kell említenem, hogy ezen tia 
nyomoznánk a "titkok" után, elóa.dáson igen soka.n résztvet• 

hallgassuk meg őt. mint mond tek a. forga.lmi és pálya.fennta,-. 

a szervezet munkájáról: tási dolgozók közül is, a.mi a.zt 
. bizonyítja., hogy él bennük ez 

- Tava1v nyáron, anukor érdeklődés. átvettem az MSZT-szervezet 
titkárságát, még arról sem ta
láltam nyilvántartást, hogy 
hány tagunk van. :E:reztem, 
hogy egyedül nem tudok meg
birkózni a munkával. Elsősor
ban jó segítőtársa.kra volt 
szükség. Hasznos segítséget 
kaptam a pártszervezettől és 
az üzemi bizottságtól, ma is fő 
támaszaim a népnevelők és a 
szakszervezeti bizalmiak. Most, 
a barátsági hónap elökészíté
sénél első dolgunk volt az 
MSZT-aktívák és vezetőségi 
tagok számbavétele. Akiknek 
a munkájára nem számíthat
tunk, azok helyett újakat ke
restünk. !gy a vezetőség új 
tagjaivá jelöltük HOTváth Ist
ván művezetőt, Sükösd Sándor 
lakatost, Ambrusovics Józaef 
és Tóth Iatván átképzős laka
tosokat, akik nem utaznak, te
hát állandó kapcsolatban le
hetnek a tagsággal. Szépen 
fejlődött a tagszervezés is, fel
ajánlottu'k, hogy a barátsági hó
nap alatt további ötven száza
lékkal emeljük szervezetünk 
taglétszámát. Igen fontos, 
hogy a külső, a városi, járási, 
megyei MSZT-szervezetekkel 
i.� állandó ka.pcsolatba.n le
gyünk. Ennek köszönhetjük, 
hogy rendszeresen tarthatunk 
színvonalas ismeretterjesztő
éi; músoros előadásokat. Leg
utóbb 22-én volt MSZT-nap, 
amelyen a gimnázium egyik 
tanára tartott érdekes, színvo
nalas előadást, majd ismertet
tük a magyar-szovjet barát
sági hónap jelentőségét. Meg 

A j6 munka útja 

- :E:ppen ezért - folytatj• 
- úgy gondolom, hogy jobban 
egybe kellene fogni a három 
szolgálati ág dolgozóit. MSZT• 
és kultúraktíváit, együtt kel• 
lene készülnünk a barátsági 
hónap ünnepélyes megnyitásá• 
ra és egyéb rendezvényeire. A 
barátsági hónap all,almat ad
na arra is, hogy szép új kultúr
termünk falai közé végre élet 
költözzön. 

Horváth elvtárs szavaiba!\ 
és terveiben benne van a vá
lasz arra is, hogyan lehet meg
szüntetni a két MSZT-szerve
zet közti kiáltó különbséget; 
Az. együttműködés tervével az 
állomási MSZT-szervezet veze
tői is egyetértenek s a jó szán
dék sem hiányzik náluk, hogy 
minél eredményesebbé, sikere
sebbé tegyék az idei barátsági 
hónapot. A2. ,.MSZT-brigád" 
- amelynek Keszthelyi, Si· 
mon és Esküdt József elvtár
sak a tagjai - felajánlotta, 
hogy a barátsági hónap tiszte
letére további két százalékkal 
emeli teljesítményét. amely je
lenleg is két százalékkal ma
gasabb a sztahanovista szint
nél. összefogottabb, egymást 
segftő munkával akarják el
érni a dombóvári vasúti 
MSZT-szervezetek vezetői és 
aktívái, hogy az ottani vasuta
sok is méltóképpen kapcsolód
janak bele a barátsági hónap 
ünnepi eseményeibe. 

Szegediek a gyorsabb, biztonságosabb szállításért 
Az élüzemavatás napján ott 

I 
hogy nyugodtan állíthatjuk: a nek, a gondjaikra bízott da-

jártam Szeged állomáson. Se- személyvonatokkal utazó Vo- rabáru időben. sértetlenül ren• 
rényen készültek az esti ün- natkísérók előzékeny b:-'riás- deltetési helyére jut. 
nepségre. ünneprontó az új- módban részesítik az uta. ii.ö- Akik ilyen gyorsan reagál• 
.sl!gfró, amikor az ilyen lázas zönséget, segítik ll}:_ öregeket, nak az újra, akik ennyire szí
órákban kinyitja jegyzetfüze- gyermekes anyákat, Ismerik a vükön viselik a vasút központi 
tét, előveszi ceruzáját és a kér- vasutl földrajzot, tájékoztatni problémáinak megoldását, azok 
rlések tömegét intézi az elfog- tudják az utasokat a csatlako• 

1 
megérdemlik a nagy megtisz

lalt emberekhez. Hogyan ér- zásokról. A darabárut további- teltetést jelentő csillagot álla
t.ék el eredményeiket? A le- tó vonatokkal utazó brigádok másuk homlokzatán. 
nedőnagyságú kimutatások, a pedig mesterei az árukezelés- (z. d.) 
különböző értékrnutatók telje-
sítései nem mindenkor adnak 
megnyugtató feleletet a kérdé
sekre. Láttunk már lelkes, jól 
összehangolt munkát, mely az 
értékmutatók tükrében elhal
ványult és hivalkodó számok 
tükröztek már olyan látszat
eredményeket is, amelyek mö
gött hiába kereste az ember a 
fegyelmezettség, a közös aka
rás, a lüktető munkakedv le
tagadhatatlan jelét. 

TÍZ ÁUAMKÖlCSÖN-SORSOlÁS LESZ 19SS-BEN 
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SZAKSZERVEZETI BIZALMIAK MUNKAJAROL 

A számok most is elmond
ták a magukét. De e számok
nál többet mondott az, aho
gyan Szeged állomáson a vasút 
központi problémáival foglal
koznak.. Alig néhány hete 
hangzott el a vasúti főosztály 
kollégi umán: el kell érni a 
menetrendszerintl közlekedés, 
a kultúrá.lt utazás érdekében, 
hogy a személyvonatokra jól 
képzett, tapasztalt, udvarias, 
vasúti földrajzot ismerő, a vas
úti egyenruhát makulátlanul 
viselő jegyvizsgálók kerülje
nek. Jl:s egy nappal a szegedi 
élüzemavatás előtt hangzott el 
a szó ugyancsak a vasúti fő
osztály kollégiumán, hogy a 
darabárufuvarozás gyökeres 
megjavítása érdekében úgy 
kell intézni a vonatkísérősze
mélyzet vezénylését, hogy meg 
felelő hosszú szolgálattal ren
delkező, fegyelmezett, példa
mutató dolgozók kísérjék a da
rabárut továbbító vonatokat. 

Az Országos Takarékpénztár Szolnokon. Május 27-30. kö
az idén tíz államkölcsön-sor- zött az Első Békekötcsön nyol
solást tart. 1955-ben több mint caclik húzása Nyíregyházán. 
550 millió forintot fizet visz- Június 29-én a Ha.rmlldik 
sza államunk a kölcsönjegy- Békekölcsön negyedik sorso-
zőknek. Márciusban tartják az lása Siófokon. Szeptember 
Ötéves tervkölcsön utolsó hú- 18-án a Negyedik BékekőlcSÖ1' 
zását, ezzel az állam vissza- harmadik húzása Egerben.; 
fizeti az első államkölcsönt. Október 20-23. között a 
A kl nem húzott kötvényt 

I 
Második Békekölcsön hetedik 

névértékben fizetik ki sorsolása Veszprémben. No-A szakszervezet legkisebb 
egysége a szakszervezeti cso
port. ll:lén a szakszervezeti 
munka pillérét képező bizalmi 
áll. Neve is mutatja: dolgozó
társai bizalmából látja el fel
adatát. 

Ma már egyre több olyan b1-
:i:almival találkozunk, aki min
den szempontból megfelel hi
vatásának, helyes munkamód
szereket alakított ki, csoportja 
tagjai szeretik és megbecsülik. 
Ilyen például Pécs állomáson 
Lég-rádi János bizalmi. Szakvo
nali munkájában mint tolatás
vezető is a legjobbat nyújtja. 
Szakmai tudását átadja mun
katársainak, elvtársai segítség_ 
nyujtásáért szeretik és meg
becsülik. Csoportjában nincs 
egyetlen tag sem, kinek prob
lémáit Légrádi elvtárs ne Js
merné és ne segítené. Például: 
harcol beosztottjai ruhaellá
tásáért. Fiatal kocsirendezők
nek az illetmény-csizma meg
érkezéséig leltári csizmát utal
tatott ki. Ha szükségesnek tart
ja, javaslatot tesz egyesek se
gélyezésére. 

Munkájának legkisebb része: 
a tagdíjbeszedés. Akkor is in
kább a csoport tagjai keresik 
fel. mert valamennyien öntu
datos dolgozók, rendszeresen 
lizetik tagsági díjukat. 

Légrádi elvtárn nemrégen 
lr.ásik műszakba került. Uj he
lyén 1s szívén viseli munkatár
lai ügye8-bajos dolgait. Ezért 
fiamar megszerették és bizal
lnukba fogadták. Olyan dolgo-

1 fókat szervezett be. kik• előd
lénél nem léptek a szervezett-

&ég útjára, nem ismerték fel zalmi" lenni, azért nem köve
szükségességét. teli meg a rendszeres tagdíjfi-

Jó módszerrel dolgozik Ko- zetést - inkább lemond. Per
vács Imre bizalmi is, a dombó- sze ez bírálat az üzemi bizott
vári fűtőház esztergályosa. A ságra is. 
termelésben jó példával jár A bizalmiakna.lt az a felada
elől : 120 százalékos átlagtelje- tuk, hogy állandóan és rend
sítménnyel dolgozik. Csoportja szeresen foglalkozzanak dolgo
szakmai színvonalának emelé- zótársaik élet- és. munkakörül
Ret azzal is segíti, hogy a fel- ményeinek javításával. Az üze
szabadulási vernenyben két 100 mi bizottságoknak sokkal töb
százalékon alul teljesítő fiatal bet kell törődni a bizalmiak 
dolgozó patronálását vállalta. munkájával, ügyes-bajos prob-

Az ilyen módszerekkel dol- lémáik orvoolásával. Segíteni 
gozó bizalmiaknak van tekin-

k�ll a _helyes munkam�dszerek 
t"J .. k k . . . k1alak1tását, a rossz mód.szerek 
_e yu , :r_n_un _atarsa1k szeretik felszámolását. mert a bizalmiak es becsuhk oket. csak így válhatnak a szakszer-Meg kell azonban mondani vezeti munka pilléreivé. 

azt 1s, hogy nagyon sok biza!- A bizalmiak azokon a helye
.?3i ne� tö!ti be feladatát, .  )eg- ken dolgoznak jól, ahol az üzesobb h1vat�uknak a tagd11be- mi bizottság rend5zeresen meg-szedést tekmtik, nem foglalkoz- t· t · b. l · nak a dolgozók problémáival _ar Ja a iza rru értekezleteket 
és így nem is élvezik csoport- es feladatot szab számukra. Be
juk bizalmát és meabecsülését. számoltatja őket a végzett 

Ilyen helytelen módszerrel munkáról, így növeli felelősség
dolgozik Dombóvár állomáson érzetüket. Az üzemi bizottsá
Béri Mihályné bizalmi, kinek gok ne intézkedjenek a bizalc�oportjához 12 dolgozó tarto- mlak helyett és tudtuk nélkül ; zik._ :t:rem foglalkozik a csoport adjanak számukra önállóságot tagJ_amak egyéni . problémáival, csoportjuk ügyeinek intézésé--nap, dolgaival es csodálkozik . . 
a�on, hogy a csoport tagjai a ben._ Ez a_ b1ztos1:é� arra, hogy 
btzalm.it „szükséges rossz1UJ.k" a b1Zalm1ak fejlodienek, hogy 
tartják és tagsági díjukat sem saját maguk alakítsák ki mun
nagyon fizetik. /llz a vélemé- kamódszereiket és kiérdemelnye, hogy nem akar, .,rossz bi- jék a dolgozók megbecsülését. 

l!:s az élüzemmé lett Szeged 
állomáson már mindkét Inte
lem meg\'alósult. Mintabrigá
dokiit szervPztek. amelyek a 
személyvonatokat kísérik és 
a legjobb dolgozók kaptak ál
landó beosztá�t a .. D"-vonatok
hoz. A legjobb négy vonatkí
sérő-brigád állandóan a pesti 
gyorsvonattal és a távolsági 
szem{>lyvonatokkal jár, hal 
brigád utazik a „D"-vonatok
kal. Oly gondossággal válogat
ták össze a vonatkísérőket 

_p VASUTAS D OLGOZÓK! 

úlőre a /eltz:abaduláti lerlegé,l f 

Az idei sorsolás a következő vember 13-án az őtödik Béke. 
sorrendben történik: március kölcsön első húzása Buda.pes• 
6-án a Negyedik Békekölcsön ten. November 26-29. között 
második sorsolása Zalaeger- az Első Békekölcsön kilence
szegen. Március 20-án az dik húzása Miskolcon. Az év 
Ötéves Tervkőlcsön utolsó utolsó sorsolását, a Ha.rmadik 
húzása Budapesten. Április Békekölcsön ötödik hú�ását 
26-29. között a Második Béke- december 30-án Székcsfehér• 
kölcsön hatodik sorsolása várott tartják. 

ELLENÓRZÓ KÖRUTON 

Az ;lllfom4sven!61< eqylk fontos ff'lada!a, hoqy qondosan. becsüle
tesen ellenörluék 611omásbefár;lls alkalmával az állomásl berende
zések forqalomblztos, ló ;llflapo!41. Csern.ik Pill Plllsvörösv.ir áll"' 

más fllnöke lelkllsmerete1en v,qzl ezt a munkát. 

(Ferkls Emil felv.) 



SZOCIALISTA VASOttRT 1955 februú U. 

Emlékezés egy tíz év előHi utazásra 
1945. februdrjában történt. alatt. A voMt ll%0nban e1111· 1 nak. Boldogan hallgattuk bi

'.A háború Budapesten már be- szer befutott. Civil ruhában zakodó szavait, melynek végén 
fejeződött, de a Dunántúlon volt a mozdonvvezető, a fűtő, kijelentette: ezen a vonaton 
még dörögtek az á1111úk. A fel- akiket a tömeg lelkesen meg- viteldi3 nincs, mindenki ín
szabadított területeken uázez- éljenzett. Sok vasutas „e1111en- 111/l'n utazik. Ilyen sem fordult 
rek fogtak hozzá a romeltaka- ruhája" csupán egy karszalag elő még a MAV-nál - állapí
rításhoz. A lelkesedés nem volt MAV felírással. Pillana- tottuk meg e{l"l/öntetűen. 
hiánvzott az emberekb61, de tok alatt megrohamoztuk a �s a vonat elindult. Nem 
igen sok családnál híán11zott teherkocsikból álló „személy- voltak zászlók, nem volt ün
az élelmiszer. Igy voltunk mi vonatot". Jutott az emberek- nepélyes búcsúztatás. mégts 
b. Sokan gyalog ind,iltak „ba- ből a tetőre, a kocsik lépcső- mindenki ünnepi hangulatot 
tvúzni", én azonban idős jére, a azeneskocsira, de fon- érzett. Mil11en volt az utazás? 
■nyámmal U11en kockázatos tos, ho1111 mindnyájan fent vol· Szolnokig talcín százszor is 
átra nem vállalkozhattam, tunk. A kocsikban nem volt megálltunk, nem szemaforjel
e1711edül pedig nag11on kevés ülőhely. Ordító hideg uralko- zésre, hanem zászlóintésre. Az 
llelmet hozhattam volna. dott a háború nyomát magu- is előfordult, hogy mozdonyun-

Véletlenül tudtam meg, a kan viselő vagonokban, de a kat is elvitték más fontosabb 
Szabadság újság szerkesztősé- tömeg lassan bemelegítette. száll{tásra. Álltunk nyílt pá
gében, ho(l11 két nap múlva in- Akinek volt ennivalója, meg- lyán német légitámadás miatt, 
dul az első vonat Pestről kínálta a szomszédját, jutott felvettünk a vasút mellett 1711a
Szolnokra. Informátorom még egy-egy falat, egy korty me- log baktató embereket. 
azt is kÖZ>Ölte, hogy a vo- leg ital a derék vasutasoknak A vasutas hősiesség és em-
ftllt K6bán11a-felsóról indul is. beriesség vonata volt ez a sze-
és tanáaoB lesz már kara Az egvik vasutas elmondot- relvén11, amely annyi viszon
.hajnalban odamen-ni. Felpa- ta, hogy régi kommunista vas- tagság után mégis csak befu
lcoltuk mi-nden összeszedhe- utasok felhívására állították tott Szolnokra. A menetidő 35 
-Clő ruhanemú-nket, és a össze ezt a szerelvénvt. Fize- óra volt. Szolnokon a feldúlt 
meghatározott napon, négy- tést, ruhát, élelmet még senki pályaudvar romjai között min-
6rás gyaloglás után ott topog- sem kapott közülük, egyelőre denki kezet azcretett volna 
tunk dideregve a kóbán11ai ál- ilyent nem is vártak. A haza- szorítani a mozdonyvezetővel, lomás elott, többszáz más ha- szeretet, a szabadság boldog a fút6ve1, derék munkájukért. 
sonló ügyben várakoz6val érzése hozta őket munkahe- E:z az utazás jutott eszembe 
euvütt. Mert az első vonat in- ll/Ükre. Büszkén újságolta, a szolnoki pál11audvaron, a jól 
dulcísának híre aokak fülébe hogy már dolgozik az 'tszaki fűtött, kén?1elmes vasúti koeljutott. Ugy vártuk ott 11 feb- Főműhely, javítják a vagono- csikban. Most tíz esztendő 
ruári hidegben a vonatot, mint kat, egymásután alakulnak a után szeretném megköszönni 
lletünk megment6jét. kommunista pártszervezetek. ismételten valamennyi vasutas 

Nem akarom részletezni a Elsőrendű feladatunk - mon- dolgozónak azt a felejt1ietet
Jtétségbeesés és a remény dotta - ho(ll/ élelmet azállít- len utazást, az önfeláldozó, 
�áit, amely eltöltött bennün- 1 sunk a, főváros éhező népének hősies munkát. 
1cet 11 várakozás két órája é1 1zenet az újjdépüló (11/árak- Vándor Pál 

� ü-,A-b �/j �� 
Egy kultúrotthon 

panasza 
tet a beázás és a tönkremenés fenyegetL Ha így marad sokáig, akkor hiábavaló volt mindaz, amit az épület belsejének rendbehozására költöttünk. Nao btvú kultúrotthon előadó, Balassagyarmat. 

láttuk, hogyha megöregszünk felelősségteljes munkánk közben, akkor sem feledkezik meg rólunk népi államunk és biztosítja számunkra a szép és nyugodt öreg kort. Némethy N. Somogyszob állomás. 
Ésszeríi jcr,aslatok 

ltultúrotthonunkban Ill. 1954. évi ellátmányból 20 OOO forint értékben belső felújítási munkálatokat végeztünk. Hét helyiségben újrafestettük a falakat, rendbehoztuk az ajtókat, ablakokat, székeket, átépítet-
tük a villanyberendezést és új Búcsú a vasúft61 Nemrégiben átszervezték szekrényeket kapott a mintegy üzemünket. Ez idáig rendben sooo kötetes könyvtárunk ls. Somogyszob állomás dolgozói van. Az az.onban nincsen rend-

A mi kultúrotthonunk mon a közeli napokban ünnepségre ben, hogy az átszervezést meg
t,elül szép, de kívül nagyon gyűltek össze. 30 esztendős be- elózóen a vru:;útl íóosztályról 
szegényes és csúnya maradt. csületes, kemény szolgálat közénk ,,repítettek" egy csomó 
A kultúrotthon külsejének után nyugállományba helyez- rémhfrt: ,,megszűniZnk", ,.r� rendbehoz.ására már nincs kar- ték Balogh Lajos MA V ellen- cionaltzálnak bennünket", stb. órt, aki az utóbbi két évtized- A hírek valótlanoknak bizobantartási hitelünk, pedig az ben, mint vonatvezető teljes!- nyultak, de ez sajnos csak az épület kívülről is a vasút tu- tett szolgálatot közöttünk. átszervezés után derült ki, adlajdona Egy évvel ezelőtt a Felszabadulásunk óta állo- dig azonban közöttünk a bikülsó karbantartásra lgértek másunkon ez volt az első nyug- zonytalanság. a kedvtelenség 70 OOO forintot, sót Tóth János állományba helyezés. Jl':ppen uralkodott és ezt a munka is Igazgatóhelyettes elvtárs, a po- ezért dolgozóink elhatározták. megérezte. Ha rémhírek helitikai osztály, a szakszervezet hogy ünnepi estet rendeznek lyett a főosztály munkatársai területi bizottságának és a vá- Balogh elvtárs tiszteletére a az új vállalat pontos felépíté
ci pályafenntartási főnökség- vasutas kultúrotthonban. A sét és rendeltetését közlik ve-gyönyörúen feldíszített aszta- lünk. akkor mindezt elkerülnek vezetői a helyszínen meg- !ok mellett mintegy 140 főnyi hettük volna beszélést tartottak a 70 OOO fo- vasutas és vasutas-családtag Jl':s még valaml, ami u átrint felhasználásáról, az épület gyúlt össze, hogy búcsúztassa szervezéssel kapcsolatban _ rendbt>hozásáról. A pénzből a ml szeretett és megbecsült véleményem szerint _ emlí-azonban semmi sem lett. Balogh elvtársunkat. tésreméltó. Azelőtt .MAV A meglévő hibákat társadal- Balogh elvtárs az Onnepsé- .i:pületszerel6 Vállalat" vol-
mi munkával már nem lehet gen meghatódva mondott kö- tunk, most ,.MAV Budapesti helyrehozni. A tetőn rossz a swnetet nyugdíjáért pár• Elogyártó E:pítési Főnökség"-re é Ó id jé dlá tunknak és kormányunk- kereszteltek. Ezt a nevet nem csere�z __ s, es 

: 
n a pa • nak, amely lehetővé tette, hogy értjük. Nem volna érthetőbb. son vödorrel fogJuk fel a vl- hosszú szolgálata után nyu- magyarosabb és szebb is, ha zet. A csatornákból a víz a 

I 
godt, emberhez méltó életet él- nevünk mondjuk ez lenne: a falra ömlik és az új falfestést, jen tisztességes nyugdíjából. �MAV asztalos, lakatos és vas-valamint a belülről szép épüle- Mi is boldogok voltunk. mert betonszerelő üzeme." 

AZ UTASELLÁTÓBAN 

a MÁV Budapesti Előgyártó :S:pítési Főnökség dolgozója, 

80 mezőgazdasági témájú, népszerű. tudományos filmet forgattak 1954-ben a Szovjetunióban. 
A kínai filmgyártás edd.tg 

60 játékfilmet, 210 dokumen
tumfilmet, 40 népszerű, tudo
mánvos filmet, 200 filmhíradót és néhány rajzos trükk
filmet gyártott. A kinai filme
ket harmincnál több országba 
exoortálják. 

\ A bolgár mozik száma az 1945-ös 213-ról 1063-ra nőtt. A kinálfa maqát az UtaNll616 Nvuoatl mozilátogatók száma 1947 és "",1 audvarl irud,16ban. 1953 között évi 17 millióról 
P Y (Maqyar Fotó - Vadas IErn� felvJ 60 millióra emelkedett. 

Bementem a Délt-pályaudvaron az Utasellátóba ebédelni. 
Jó félórája várok, amikor ar- NAGYSZ1BAS0 M!J: - SÚLYOS BALESETET 
ra jön egy pincér. _ Kérek v_EsZ�STRE keszul a vasuti HARITOTT EL a Csorna mel· 

egy étlapot! _ szólítom meg. foosztaly MS�_T-szervez_ete. Az letti bágyogszováti W(iadó.:ir, 
estre mcghivJáJc a vasut élen- Kiss elvtárs. t:szrevette, hogy - Kérem, ez nem az én asz- járó dolgozóit. A magyar- az órház előtt elhaladó 107-es 

taloml szovjet barátsági hónap a�ereté- $Zámú gyorsmotorvonatMDc 
Ha esetleg átülnék az 6 asz- ben megrendezésre lkerü!ő mű- lcszalkadt a hordrúgója és bele

talához, akkor biztos nem jön soros est az építők Rózsa Fe- akadva a talpfába. feltépi a pá-
oda, hanem a másik pincért renc Kultúrotthonában lesz lyatestet. A súlyosnaik ígérkező 
küldi, akinek viszont nem lesz március 23-á.n. 1 balesetet Kiss elvtárs lelemé-
asztala az én asztalom. Mikor _ nyessége mega1ro.dályozta. A ro-
ekképp filozofálok, megszólít - T�bb mint _zo OOO betegn�k hanó motoros vezetőjének fi-
egy felszolgálónő: adta vissza egeszség�t .1!- ;nult gyeLmét idejében felhívta • éV: novembere ótl!- ':'uködo !lé- rendellenességre. - Menüt tetszik1 cs, "E-.'I.A y ren�:lő!ntezet: A _ren- _ Az angol vasutas szakaer• - Azt - feleltem csodálkoz- �elomtezet a 1ovo�n k1teriesz- vezet végrehajtó bizottsága El• va, mert kitalcílta a gondolata- ti az a!13:ayédelm1, �erhesség- fogadta a Kínai Népköztársamat. gondoz8:'1 es csecse�ogo:1dozá- ság meglhívását és háromtagú Alig kezdek a kanalazáshoz si sz5>��alatot: valarm�t _itt � küldöttséggel képviselteti ma• fut ám egy felháborodott pin- nyohtJak maJd le az 1doszak?5 gát Kínában a májusi ünnepsécér s egyenesen az én felszol- tü�Ö:· . rák- és nem1betegseg geken. gálómra támad: szurovizsgálatokat. _ KONTOR GYURKA HOS-

- Mondja, miért szolgálja - TIZENHAROMSZOR JAT- TETTE címmel múltheti szá,. 
ki az én vendégeimet? Ez az SZOTTA eddig a Gyöngyösi munkban beszá.moltunk arról, 
én asztalom! - Felémfordult. Kitérőgyár kultú,;gárdája Sch�- hogy egy fiatal fiú hogyan há
s megkérdezte, ttalt hozzon-e? bert-Hen:é Harom a kis- ritott el bátorságával egy súlya, 

Kértem egv pohár bort, s lány című operettjét. A gyön- balesetet. Csanádi György elv
ittam erre a pincérre, mert ez gyösi előadás� Ll-ívül Eger- társ, a MAV vezérigazgatója. 
volt az első, aki azt mondb, csehiben, Atkáron, Csány°": Kantor G11urkát ezer forint ;u. 
hogy: Vámosgyörkön. és a mátraházi talomban részesítette. 

- Ez az én asztalom/ szanatóriumban rendeztek _ Feltörte a tisztított barom-
* nagysJkerú !lóadást. _Az O'PI:· fival rakott kocsikat a kecske-

A Balaton köm11ékl vonala- rett fosze�epe,t JanJwvits Jeno, méti pályaudvaron Szabó Já
kat balatoni vonalnak nevezik. Antal La3os: Oi;eges E1:4, . !ak- nosné alkalmi munkás és két 
A balat'oni t.·onal ugyanolyan, kel Mihál11 es Toth Mána 3atsz- leánya. A vasúti rendőrség tár
mint a többi, csalc az a különb- szák. sadalmi tulajdon fosztogatása 
ség, hoUII szebbek az állomá- - Műsoros farsangi bált ren- miatt őrizetbe vette őket. 
sai. dezett a Keleti-pályaudvar . A REM.i:NYPUSZT AI 

Ha megy az ember Székesfe- MNDSZ szervezete !ebruár TSZ parasztjai baráti találko
hérvárról a tapolcai vonalon, 26-án. Az est bevételé_h?l már- z6ra hívták patronálóju!kat, a 
akkor Balatonakarattvánál cius 8-án, a �emzetkozi nőn'.1- pécsi fűtőház =zdonybrigád
kezdódík a balatoni vonal. pon rnegv_endegehk a dolgozok jait és javító lakatosait. A ta-

Az előz6ekból mindenki gon· gyermekeit. lálkozón a vasutasok megfoga&-
dolhatja, hogv Balatonakarat11- - A NŐK A TERV_ER'I_'.- ták, hogy a jövőben még gyor
tyától ,zépek az állomások, vi- mozgalomban az Eszaki Jarmu- sa.bban készítik el a szükséges 
szont Fehérvár felé csú- javító dolgozó női !kiváló ered- szerszá,mak javítását és lkése
nyák. Akarattyát61 gvön(ll/ka- ményt értek el. Börcsök Anll- delem nélkül továbbítják a. tsz 
viccsaZ terítik az állomás előtti rásné tömítő 1 76, Szekeres M�r- által feladott árukat. 
térséget, visszafelé murvával. git esztergályos 137• Da,:azs - Az MNDSZ megalaknlásá
Ha esik az eső, a wöngykavics Ilona csiszoló 1 74 uázaleJwt na.k 10. évfordulója alkalmából 
csillog, a murva meg sárrá vál- teljesített. február 17-én ünnepi gyűlése
toziT.:. - Nagy sikerrel mutatta be a ket tartottak a swmbathelyl 

Ha már • balatoni vonalat kiskőrösi vasútas kultúrcsoport igazgatóság területén. A gyúlé
széppé akarjuk tenni, akkor a Csárdáskirály-n6 című ope- seken emlékéremmel tüntették 
néhány állomással '1-' n,ntsuk rettet Fülöpszálláson és Sza- ki a legrégibb MNDSZ..tagoka� ez az illúziót. Vagypedlg iTjuk badszálláson. Február 27-én - A LILIOMFI" cfmú szín
ki az ablakra: ,.Székesfehérvár- Kiskőrösön köikívánatra ne- darabba"! vesznek részt a győri 
tói Balatonakarattyáig kinézni gyedszer is előadják a színmű- fútéiláz fiataljai a felszabadu-
veszélues és til,osf• p- m - vet, lási kultúrversenyen. 

„Kazel szazezer forint 
a s6rban" Lapunk Január 24-1 szám:!.· ban megjelent fenti című cikk alapján a vasúti főosztály 6. szakosztálya és a MA V Anyagellátási Igazgatóság vizsgála

tot tartott a szegedi MA V Felépítményi Vasanyagjavító ÜVnél. Megállapították, hogy a hiányosságok valóban fennálltak. A cikk nyomán a hiányos· ságok nagyré§,zét már a vizsgálat megkezdéséig megszüntették. A kijavított hajtókákat, bálatargoncákat és hajtá· 

nyokat a 11ZSkszertár elküldte rendeltetési helyére. A Javításra érkező hajtókák részére a műhely tárolóhelyet biztosított. A pályakocsik őrzését a szertárőr mozgási körzetének kiterjesztésével, Illetve a pályaudvari rendőrség bevonásával biztosítják. 
* 

A mlskolci igazgatóság VI. osztálya közölte szerkesztőségünkkel, hogy a január 10-i Ütközőben említett 5700 ltilograrnm féksarú nem tűnt el, azt a Lenin Kohászati Művek 

telepén a „Martin nyugati" anyagtéren kirakták és felhasználták. Az érték behajtá• sára a könyvelóség a cikk megjelenése előtt �gtette az intézkedést. 
* Lapun.l{ Január 3-i számában 

Megloptá'.k a dolgozó népet című cikkünkben téves értesülés folytán Orsi János neve szerepelt Orsi Antal helyett. Orsi János elvtársnak, Kiskunlacháza gépállomás dolgozójának semmi kapcsolata nem volt a cikkben szerepló személyekkel. 

S P O RT 
A sportköri választásokról 

XE elmdlt héten foglalkoztunk vek. Miskolcon a terOletl bizottság l lések alkalmával a val6d! �tadf összevont sportegyesOletünk Or- munkatársat alaposan tnnulmá- tokrf\t vonta volna el az l t 9 szágos Szervező Irodájának né• nyozták a sportkörök eddigi mun- rigyelmet. A relkészülés terén kü· hány belső kérdésével. ClkkOnk· ká.lát. sok hasznos t11náccsal szol• iönösen Szombathelv és Debrec.in ben rámutattunk arra, hogy a há• gáltak a Jövöt illetően. Szombat• )-irt elöl Jó példával. A közp • rom sportegyesület vezetölből helyen a sportkör taf;?,eyülésén a lésen értékes beszámoló és S?.á· álló Országos szervező Iroda területi bizottsá<t elnöke. és a mos hozzászólás hangzott Pl. munk,!Ja helyenként nehéz. de VTSB képviselője Is Jelen volt. Sok szó esett az e2ves szakasz• 
leküzdhető akadályba ütközik. A Pécsi Lokomollv Sportkör ta,z- tá1vok - elsősorban a 1a>,rl"r11• A reladat nagysága azonban gy(ilésén a területi bt,ottsáf;? el· gók - hibáiról. viselkedéséről. E megsokszorozta a tapasztalt ve- nöke Jó hozzászólásával sel!ltette téren értékes volt Tö!2vesl Je> zetök erejét. s kisebb zökkenök- a taggyülés munká.lát. A Rákos- zser. a Szombathelvl LokomoUv tőJ eltekintve helyesen lrányft· palotai Lokomotlvnál, nz Autó· tait14nnk hozzászó•á•A Be•smerle lák sportolóink munkáját taxi Sportkörnél, a vállalatveze- a labdarúgók egyes túlkapásait és , Hogy mennyire csak a· kevés- tökön klvül számos múszakl ve- hanRsűlyozta. hollY ennek elke·• bé rontos kérdéseknél merülnek zető Is résztvett a tafó?RVúlésen. rülésére l.e<-n lónak !ál la az 
fel viták, azt ml sem blzon,itJa Általános hll\nvossál! \"olt hos,v OTSB nal!Vaktlva•értekezletét. s a Jobban. mlnt az, hogy az egylk a köllséJ?vetésl k�retössz�l!eket mafó?a részéről ll?éretet tett arra. 
legnehezebb kérdésnél, a ezerve- mée- nem lsmPrték. p� f,.,.v. :,z hogy a nevell:4-s munká1ából. a zés kérdésénél máris nagyszerü egyes helyeken sok re!eslcges rtatalokkal való roglalkozásból eredményeket értek el. vitát okozo•t. Kevés volt n hozzá· rokozottan klvánla kivenni ré• 

A szervezés egyik legfonto- szólás. elst'lsorban a soortkörök szét. sabb reladata Jelenleg a vez„tő- és a DISZ-szervezetek hlánvos A területt választásokon ke-ségválasztás. Az OSZI a választá· kaocsolatárnl. vés szó esett az MHK·ról. Ez a sl munka előkészületeit munka- A soortkörl tav2vatésel< mel- kérdés már hosszabb Idő óla terv alapján kezdte el lett nél!V helyen már a területt rálő pont sportolólnk körében és 
A sportköri kOldöttJelölö tag· választásokon Is tűi van a tal!· most már ld�le lenne. hol!V a gyülés összesen 255 sportkört sA,z. Szombathe!v. Debrecen. relsöbb vezetök meRtalállák azt a érint. A sportkörök ennek " rei- Pécs és Miskolc már kllelölte helves utat. melven az MHK adatnak eddig már majdnem választottlát a márciusban Bu• testnevelési rendszer céljához mindenütt eleget tettek. Az daoesten sorrakeratö orszá.J?os érkezhet. OSZI által kiküldött munkatársak vezetősécrválasztrtsra. összesltett Jelentéselbö! kltanlk. A terOletl vl\lasz•ások előtt 

hogy mindenütt nagy érdeklődés minden terülPtl fo� vdroql �,;ervn. mellett zajlott le a kOldöttvá· ?.ó Iroda az Illetékes területi tnst• lasztó taggyQlés. A !!)'Oléseken a ruktor részvételével köllsél!· sportkört tagoknak körülbelül 70 vetési értekezle'.<-t tartott. Ez ll!en 
százaléka vett részt. Igen helyes-

, 

helves volt. Ezeken az értekez-
�=� �1.tt���/fa.�gr-a: 1:!!i�?�t �J�k��e�llY��.� a o':���tk��lrrlJ�:; fokozottabb mértékben kapcsa- kaotak válaRzt. melveknek fetve!ódtak be a szakszervezeti s,er• tése a választási killdöttközcrvü-

Jelenle2 mé2 tolvlk a teM!letl és városi kOldött•választás Szeaed és Miskolc területén. Pénteken Budapest területének 35 soortlcöre képvlselőlvel tartották me2 a budaoesll küldötlkOZllVŰ• lést. A terOJell és városi válasz• tások után március 19-én kerOI sor a nasrv érdeklődéssel vw-t orszásros vezetc5sésrválasztásra. 
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A VASÚTI FÓOSZTÁ LY ÉS A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK H EilLAPJA 
A maqyar-szovjet barátsáq hónapja folyamán a maqyar vasuta
sok fokozottan kifejezésre Juttatják hálájukat és szeretetüket a 
Szovjetunió hős vasutasal iránt, akik testvéri seqltstqet nyúltanak 
számukra, Kép0nkön Osznova állomás eqylk lff•brlgádJ;ít litjui.. 
Fél év alatt 123 túlsúlyos szeretvén� továbbltottak, 800 tonna ti�• 

XLVIIL EVFOLYAM. UI. SZ. ARA 40 FILLÉR 1955 MAllCIUS 7. : 
zelőanyaqot takar tottak meq.(Foto Aqentpr,,ssJ 

A MAGYAR-SZOVJET 
BARÁTSÁG HÓNAPJA 

N ézz körül gyönyörű ha-
zánkban - eltűntek a tíz 

lv előtti romok s helyükön új 
házak, gyárak, új létesítmé
nyek épültek. Nézd az embere
ket - már nem látják remény
telennek a jövőt. Szemekben 
derű, bizakodás, s kezük szor
gooan dolgozik; mert tudjá41:: a 
szocialista holnapot építik. 
Megváltozott, újjászületett az 
ország s újjászülettek az em
berek. S ennek az újjászületés
nek minden mozzanata a Szov
jetunió segítségére emlékeztet. 

Az új gyárakban számos 
szovjet gépet találsz, a földe• 
ken traktorainkkal egysorban 
sztálinyecek dübörögnek, s a 
kenyér, mely ma a szabad ma
gyar földből sarjad, tíz év 
előtt először szovjet vetőmag
ból szökkent szárba. 

A gépet, traktort, vetőmagot 
azovjet vasutasok hozták a ha
tárig s a magyar vasutasok 
szállították és szállítják ren
deltetési helyére. Most a fel
szabadulás 10. évfordulóján, 
amikor a hagyományos ma· 
gyar-szovjet barátság hónaP
ját ünnepeljük, emlékezz arra 
is, hogy a.z első mozdon11 elin
dulásánál szovjet katonák se
gítettek s az első pályákat, hi
dakat szovjet műszaki segl.t-
1éggel építettük újjá. S a szov
jet segítség az eltelt 10 év 
alatt soha nem szünetelt, oot 
egyre több lett, egyre gazda
gabb. 

S zovjet mérnökök segítet-
tek Sztálinváros tervezé

sénél és építésénél, szovjet 
kolhozparaszt-küldöttség ad,:it•. 
tanácsokat a terméshozam nö
velésére, szovjet vasutasok se
gítettek a szocialista vasút 
alapjainak lerakásához. Iván 
Fjodorovics Panyin, a „Szo
cialista Munka Hőse" taníto�� 
ir.eg mozdonyvezetőinket töb
beit között ar.ra, hogy ha sza
l: ad i; pálya, �ó az út, és a gép, 
ak:kor vezessék a mozdonyt a 
múnakilag megengedett le;1-
na.gyobb sebességgel. E tanítás 
következménye, hogy útjára 
indult hazánkban is a felemelt 
seLességű mczgalom. V. G. 

Blazsenov ny:.ijtott segítséget a 
ir,osástól-mosásig mozgalom el
l'ldításához, amely amióta el
terjedt gyakorlatilag, megszü-,,,. 
tet�tt egy nagy veuedelmet, a 
kaz,ink6képződést. A kazánkó
kepződés megszüntetése többek 
között a szénfogyasztás csök
kentését eredményezte. Szov
jet vasutasoktól tanultuk mef{ 
az „500 kilométeres" és a „2000 
tonnás" mozl{alom alkalmazá
sat. A „2000 tonná&" mozgalom 
egyfü fő módszere a széntaka
rÉ kosságnak. Ennek köszönhet
;ük. hogy teh.,.rvonataink 18-

2/1 százalékkal több terhl!I 

vi.$znek, mint a felszabadulás 
eWtr. S ép�n most, a magyar 
-,;zc,vjet barátsági hónap ide
jén indul új sikerekre az egy
bekapcsolt „2000 tonnás" és 
•• 5C0 kilométeres" mozgalom. 
rr,c•,y így együtt az eddiginél 
még több segítséget nyújt a 
magyar vasútnak. 

A magyar vasutasok hősi 
harcot !dytatnak a szén

takarékosságért. A szénta¼:aré
knssághoz legtöbb tapasztala
fat a szovjet vasutasok nyúj
t,J':1 i k. A kit mosás közötti 
mozgalom 30, a ,,2000 tonnás" 
11,ozgalom 20, az „500 kilomé
te1 es" mozgalom 10, s a jobb 
szot•jet tüzeléstechnika alkal
mazásával pá1osult hazai kez
C:.en.ényezés 20 százalékos szén
megtakarítást eredményez, a;,: 
ek"'irt széntaka.rékossági tero 
foljesítésénél. 

A szovjet emberek segítsége 
mindenre kiterjedő, rendkívill 
s?.tles. A vasutasok egészség
v<'de1mét �zolgáló budakeszi 
tüdőszanatórium tervezéséhez 
r, evrajer szovjet profes,szor 
adctt tanácsokat. De lehetne 
n,ég hosszan sorolni a szovjet 
e,r,r-erek segítségét, a vasút
no.k, az országnak, amely pá
rosulva a magyar nép szorgal
mával és hősi erőfeszÍl!éSével, 
a romok helyén virágzó orszá· 
got teremtett s hazánkat elma
radottságából a jólét és embe� 
rí haladás földjévé varázsolta 
a párt vezetésével. 

Magyarország ma azok kÖ-
zött halad, a.kik a. béke 

megvédésének szent jelszavát 
tűzték zászlajukra. A szocializ
must építő népek nagy család
jához tartozunk, ahhoz a csa
ládhoz, melynek élén a Szov
jetunió halad, s ahol mindig 
önzetlen, testvéri támogatásra 
találunk. Népün>ket történclé
ben el&zör köti barátsági, 
együttműködési és kölcsönös 
segélynyújtási srerződés olyan 
nagyhatalomhoz, amely a 
barátságot és segítést két S7JU
veren ország egyenjogú srer
ződésének tekililti. 

A magyar-szovjet barátsági 
hónap alkalmából, amely most 
különös jelentőséget nyert az
zal, hogy egybeesik felszaba
dulásunk 10. évfordulójával, 
köszöntjük szovjet elvtársain
kat, a megvalósult szocializ
mus országát, ahol napjaink
ban győzelmesen folyik a kom
munizmus építése. A barátsági 
hónap alatt mi magyar vasuta
sok is számot adunk elért ered
ményeinkről, munkagyőzel
mekkel tanusítjuk, hogy jól 
használtuk fel azt a mérhetet
len segítséget, melyet a Szov
jetunió nyújtott és nyújt ne
künk. 

A SIEMENS-TÁ VÍRÖGEPNEL 

Poqarasl Katalin Budapest-Nyuqatl pályaudvar távlrdáJában ki• 
váló munkát véqez • Slemens-távlróqépnél. 

(Kovács G6za felv.) 

�···--················--··-··· ............................ _ ............. _ ..... 

A lengyel, csehszlovák, magyar és német vasutasok nemzetközi 
hékegyülésén részvevők felhívása Franciaország 

és Nyugat-Néme,ország vasutasaihoz 
A béke nevében és népeink 

boldog JOVOJe iránti mély 
gondtól áthatva, mi, a Lengyel 
Népköztársaság, a Csehszlovák 
Köztársaság, a Mag,1ar Nép
köztársaság és a Német Demok
ratikus Köztársaság vasutasai 
hozzátok fordulunk, francia és 
nyugatnémet kartársaink. 

Ma döntenek Bonnban a né
met militarizmus újrafelfegy
verzését célzó, a békére a leg
nagyobb veszélyt jelentő pári
;(SI szerződésről. 

Mi, azért gyűltünk össze 
Berlinben, hogy kinyilvánít
suk közös akaratunkat és el
tökélt szándékunkat aziránt, 
hogy meghiúsítunk minden 
olyan kísérletet, amely ezen 
háborús paktum valóraváltá
sára irányul, mindent meg
teszünk· a béke fenntartásáért. 

fővárosára, Párizsra is. Ter
veik szerint Európának füstbe 
és romokba kell temetkeznie. 

Ennek sohasem szabad meg
történnie! 

Mi még nem felejtettük el a 
múlt háború borzalmait, még 
jól emlékszünk a porosz csiz
mára, amely Európa arcát oly 
borzalmasan beszennyezte. 
Lengyel, csehszlovák és fran
cia dolgozók, magyar és né
met hazafiak akkor a fasiszta 
Németország elleni harx:ba ve
tették erejüket és életüket, a 
mostani komoly helyzetben mi 
sem fogjuk magunkat kímélni, 
a béke ügyét saját kezünkbe 
vesszük és a békét a legvég-

béíketábor és mint egy inltelem 
hangzik egész Európán keresz
tül: 

Alljatok be a béke arcvona
lába! Alljunk szorosan egy
más mellé! A legdrágábbról 
van szó, a békéről, népeink 
boldog jövőjéről! 

Amikor mi mindent meg
teszünk ami tőlünk telhető a 
béke megvédése érdekében, 
felhívunk benneteket: ne en
gedjétek meg, hogy a háborús 
uszítók a ti vasútaitokon. ha
lált és pusztulást szállítsanak. 
Országaink mozdonyainak és 
kocsijainak az életet kell szál
lítantok. 

sőkig megvédjük. Francia Kartársak! 
Mi a népi Lengyelország, a Kövessétek a háborús szer-

Csehszlovák Köztársaság, a ződések és az újjáéledő német 
Magyar Népköztársaság és a militarizmus ellen harcoló 
Német Demokratikus Köztár- francia hazafiak kiváló példá-

Az agresszív hatalmak egy saság vasutasai teljes határo- ját! 
kis csoportja az USA lmpe- zottsággal jelentjük ki: a.meny- Nyugatnémet Vasutasok! 
rializmus vezetésével a mi bé- nyiben a páriz$i egyezménye- Egyesüljetek valamennyi 
kés építő munkánkat, azt az ket a népek akarata ellenére békeharcossal, nyujtsatok ne
UJ és szép életünket fenyegeti, jóváhagyíá,k, akkor mi olyan kik aktív támogatást harcuk
amelyet mi a legnagyobb erő- intézkedéseket hozunk és tá- ban. Ne engedjétek, hogy Né
feszítéssel alkottunk. Fenye- mogatunk, amelyek orszá- metország ismét egy új nép
�etl férfiaink és asszonyaink, gainkban. a békés építés vé- gyilkolás kiindulópontja le
öregeink és gyermekeink éle- delmét megszilárdítják és biz- gyenl 

zeti Világszövetség részérQ 
Európa dolgozóihoz intézett 
felhívásnak megfelelően 1955, 
március 10-ét a párizsi szerzó
rlések és a német militarizmu1 
újjáélesztése elleni nemzetközi 
harci napot, velünk együtt, 
mint az összné.met és egész 
Európa dolgozóinak szolidari• 
tása napját ünepeljétek. 

Eltökélt és rendíthetetle11 
Rkaratunkat gyűléseken, össze
jöveteleken, petíciókkal, tö
megmegmozdulásokkal, békt!
értekezletekkel és az atom• 
háború előkészítése elleni alá
írásgyűjtéssel, valamint egyéb 
akciókkal fogjuk kifejezésre 
Juttatni és a háborús gyujto
gatók terveit megsemmisíteni, 

Biztosítunk benneteket, hogy 
minden erőfeszítést meg
teszünk és minden erőnket 
bevetjük, hogy közös ügyű� 
ket, népeink boldogulását, a 
héke fenntartását győzelemre 
Vtizytik! 

ltljen népeink kl5zös harca, 
a párizsi háborús szerződések 
é.• a német militarizmus ellent 

ltljen a béke! 
Berlin, 1955. február M. 

tét. Az imperialista kalando• tosítják. A párizsi szerződések és a 
rok csoportja, amely egy újabb Hiszünk ügyünk gyózelmé- német militarizmus ellen fejt
világégést kl,szít elő. titeket 

í 
ben; a békés emberiség igaz- sünk ki egy mindent felölelő 

1 Is fenyeget. Halált hozó atom- ságos ügye gyózni log! Mi � -ellenállást. A moszkvai és prá
ágyúikat, amelyek Nyugat- lentós erővé váltunk, és erő- &:ai konferenciák, valamint a 
Németországban állomásoznak, teljesen felemeljük szavunkat Szovjetunió javaslatai alapján 
nemcsak kelet felé irányítják, a:,: újabb háborúra uszítók ve- biztosítsuk a békét! 

Jauf Hola.r, 
a csehszlovák küldött!ég 

nevében, 
Jtoberi Memel, 

a Német Demokratikus l(lhl,. 
társasÁg vasútasai nevében,, 

Bogyó Géza, 
hanem Burgundia virágzó szélyes és aggodalomra okot Felhívunk benneteket, hogy 
szólőire, Franciaország közsé- adó politikája ellen. Szilárdan a Béke Világtanács bécsi ha
geire, helységeire, városaira é� és határozottan áll a szervezett tározatának és a Szakszerve-

a magyar küldöttség nevébe11t 
Tulowieeky, 

„ lengyel küldöttség nevébe11t 

Csehszlovák és m,agyar vasutasok együtt dolgoznak 
a felszabadulási verseny sikeréért 

Bánréve állomásnak igen jó 
a kapcsolata a csehszlovák ha
tárállomással, Lenardovceval. 
A csehszlovák elvtársak nem 
egyszer enyhítették Bánréve 
zsúfoltságát, mentették meg az 
állomást a bedugulástól, azzal, 
hogy soronkívül gépet küldtek 
a beérkezett kocsikért. Teíe
fonon beszéltünk Onderkó elv
társsal, Lenardovce állomás 
főnökével, megkérdeztük, mi a 
véleménye az együttmúködé,
ről. 

Mit mond 
•·lenardovcei 
állomásfónök 

Kölcsönösen segítünk 
egymásnak, amikor csak tu
dunk, - mondotta tört ma
gyarsággal a csehszlovák ha
tárállomás főnöke. - Amig 
nem voltunk komplexbrig�d
együttmúködéSlben, ook volt az 
en�edélyrevárás mindkét rész
ről Ez most már szinte tel
jesen megiszünt, s ehhez igen 
jó segítséget adott a felszaba
dulási verseny, Azelőtt jobbá
ra csak az állomásvezetők ke
restek kapcsolatot egymással, 
most már szinte kivétel néLlcül 
ismeri minden dolgozó a má
sik problémáit, és különösen 
a forgalmi swlgálattevők igye
keznek minél jobb kapamla
tot találni egymással. l1'.szre
vehetően sokat javult a vo
natforduló élS bizonyos, hozy 
a verseny további szakaszában 
még jobb eredményeket érünk 
el. 

A fútóház ismet 
elüzem akar lenni 

Eredményes az együttmú1<:ö
dés a fútőházzal is. Itt külön5-
sen élénk a versenyhangulat 

- ismét el akarják érni az 
élüzem szintet, amelyet tava,y 
a III. negyedévben veszítet
tek el. Mégpedig azért nem 
lehettek harmadszor is él
üzem, mert az akkor munká
ba állott. fiatal műhelyi dol
gozóknak sem a szakértelme, 
sem fegyelmi készsége nem 
állt valami magas fokon. Fel
szökött a visszatérő javítások 
száma 

Ma már lényegesen javult a 
helyzet. A műhely és a fútő· 
ház régi dolgozói, mint Né
meth és Lőrincz elvtárs laka
tosok, valamint a legjobb 
mozdonyvezetők: Gu.zi, Fehér
pataki, Si:aploncai, Ambrus 
elvtársak szakértelmük, neve
lőkészségük legjavával álltak 
a fiatalok mellé. A felszal:>a
dulási versenyben még job
ban összefogtak a dolgozók. a 
pártszervezet, a kommunist:ík 
a verseny motorjává váltak, 
csak éppen az üzemi bizottság 
elnökét, Mag Lászlót nem ér
dekel te a verseny, csupán a 
saját anyagi haszna. A dolgo• 
zók azonban nem nézték tétle
nül i;em azt, hogy elhanya
golja a versenyt. sem szén-

üzelmeit, - leváltották az 
üzemi bizottsági elnökségről. 
Most a népnevelők, a szakszer
vezeti bizalmiak tevékenysé
gének fokozódásával lényege
sen javult a műhelyi munka 
minósége, a százelegytonnaki
lométer terv teljesítése és az 
önkölt.ség is csökkent. A fűtő
ház jó úton halad a harmad
szori élüzem cím felé. 

Ahol sántít 
az együttmúködés 

Erősen sántít az együttmű
ködés ózddal. Valószínű, hogy 
az ózdiaknak is van panaszuk 
a kocsikiszolgálásra, de az ál
lomásnak is jogosak a pana
szai: Ózd sokszor kér üres ko
csit, de az ottlévőket nem 
rakja ki. takarítatlanul, nyi
tott ajtókkal küldi vissza az 
idegen kocsikat (ez a panasz 
egyébként vonatkozik a diós
győri Lenin Kohászati Míi
vekre is). teljesen rendezetlen 
vonatokat küld s mindezzel 
tetemes túlmunkát okoz Bán
révének. Még komolyabb za
varokat is okozna ez az állo
másnak, ha nem lenne olyan 

jó tolatásvezet6je, mint Juhdsa 
József, aki bevezette a szovjet 
lökéssorozatos tolatást és ez• 
zel rendszeresen 131 százalé
kot ér el a kocsimozgatásnál, 
Ennek ellenére régi vágya az 
állomás egész személyzetének 
a csurgatódomb, amelyet köny• 
nyen meg is lehetne valósíta
ni. az úgynevezett rozsnyói 
csonkavágány meghosszabbí• 
tásával és felemelésével. 

A bánrévei vasutasok !eg• 
főbb törekvése. hogy a ver• 
senyben kijavítsák a menet
rendszerinti indításnál mutat• 
kozó gyengébb eredményüket 
és még szilárdabbá tegyék a 
munkafegyelmet. Ezt azonban 
aligha tudják elérni, ha ;iz 
üzemi bizottság nem javítja 
meg a versenyszellemet, a 
versenynyilvánosságát. Mert 
- különösen az utóbbi - igen 
gyenge lábon áll. Pedig a ;6 
versenymunka minden adott
sága megvan: a párosverseny 
a csehszlovák határállomássaI. 
a dolgozók lelkes munkasze
retete, a kommunista vasuta
sok példamutatása és a JÓ 
együttmüköc:14s a társszolgáta-
ti ágakkal.. 

Felszabadulási műszak március 15 - április 4 között 
Közeledik a felszabadulási 

verseny utolsó szakasza. Eb
ben az időben a dolgozók foko
zott eróvel indulnak rohamra 
a negyedévi terv és vállalásaik 
teljesítéséért, túlteljesítéséért. 
Az utolsó roham sikere érde
kében március 15-én „felszaba
dulási műszak" kezdődik. 
'lmely április 4-ig tart. 

A ,Jelszabadullísi műszak" 

jó alkalom arra, hogy a dolgo
zók méltóképpen fejezhessék 
bP a nagy versenyt és fokoz
zák teljesítményeiket a felsza
badulási serle� megszerzése 
érdekében. A szolgálati veze
tők a következő napokat hasz
nálják fel a műszak jó előké
s7Jtésére. A március 10-ig 
megtartandó termelési érte
kezleteken minden lehetősé� 
megvan a dolgozók mozgósí-

tására. A szolgálati vezetők & 
az üzemi szervek a szolgálati 
hely sajátosságainak megfelel/S 
feladatokat részletesen beszél• 
jék meg a dolgozókkal, hogy a 
felszabadulási műszak eredmé
nyei méltóak 1egyenek ahhoz 
a nagy eseményhez. amelynek 
tiszteletére tartjuk: hazán.1c 

felszabadulásának 10. évf,,,.. 
dulójához. 
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A vasutas pártszervezetek munkájának tapasztalataiból ·e1REK A vasút politikai főosztály 
munkatársai az ország külön
böző szolg. helyein megvizsgál
tak 61 vasúti pártszervezetet, 
hogy megállapítsák: hogyan 
valósftották meg pártunk 111. 
kongresszusa és a K. V. hatá
rozatait - a kollektív vezetés
re vonatkozóan? Hogyan segí
tették elő, hogy a párttagság 
minél szélesebb tömegei vegye
nek részt a vezetésben? A ta
pasztalatokat vasút politi
kai főosztály megvitatta a 
politikai osztályok helyettes 
vezetőivel , ho,zy a pártszer
vezetek még hatékonyabb se
gítséget kapjanak a vezetés 
munkájának megjavításához. 

A pArt határozatainak vég
rehajtása eredményeként a 
vasúti pártszervezetekben je
lentősen megiavult a pártélet. 
A vezetés kollektívebb lett. A 
párttagok bátrabban beleszól
nak a párt vezetésének kérdé
seibe. kezdeményeznek, ja
vaslatokat tesznek a vezetősé
gek felé és bátrabban bírálnak. 
Pl. Miskolc-Gömör! pu. alap
szervezetének novemberi tag
gyűlésén - ahol a K. V. 1954. 
októberi határozatából adódó 
feladatokat tárgyalta meg az 
alapszervezet tagsága - 1 5  
elvtárs s;,:ólt hozzá a vezeté
sé<? beszámolójához és helves 
bírálataikkal, javaslataikkal 
elősegítették. hogy az alanszer
vezet taggyűlése megfelelő ha

tározatot hozzon. A pártszer
vezetek egyre több javaslattal, 
bírálattal fordulnak a pártbi
zottságok, politikai osztályok 
felé. Az egyre javuló vezetés 
következtében hatékonyabb a 
termelés pártellenórzése. Mind
ez természetesen kedvezően 
érezteti hatását a párt- és a tö
megek közötti kapcsolatban is. 

Hogyan érték el pártszerve
zeteink ezeket az eredményeket, milyen hibák gátolják a 
további gyors tejlódést? 

Vezetosegi Ufések 

A munka - főleg a nagyobb 
pártszervezetekben - munka
terv alapján folyik és a soron
lévő feladatokat, valamint a 
végzett munka tapasztalatait 
rendszeres vezetőségi üléseken 
vitatják meg. A vezetósé11i ülé
sek egyre iobban betöltik sze
repüket. Ez annak az eredmé
nve. hogy a vezetőség tagjai 
időben ismerik a nanirendet, s 
fav ideiük van a vitára jól fel
ké•zülni, iavaslatnkat kidol
gozni. Miskolc-Gömöri és 
Kecskemét állomás pártszerve
zeteiben például már a vezető
ségi ülés végén meghatáruzzák 
a következő vezetőségi ülés 
témáját s a napirendi pontn.lc 
előadóit. Egyes szakkérdések 
vitájába bevonják az illetékes 
szolgálati vezetőket is. Ez segít 
abban is, hogy általánosságok 
helyett a helyi problémákat 
beszélik meg a vezetőségi ülé
sen. 

Azonban - főleg a kisebb 
pártszervezeteknél - a leg
több napirendi pont előadója 
a titkár. Ez fékezi a vezetó;égi 
tagok aktivitását és gátolja. 
hogy valamennyi napirendi 
pontot elmélyült beszámoló 
ismertessen. Különösen akkor 
van ez így - mint például 
Szombathely III. alapszerve
zeténél - ha a beszámolókat 
egyedül a titkár állítja össze 
az utolsó percekben és így a 
napirendet az érdekeltek is 
csak a rendezvényen ismerik 
meg. Ilyen helyen szó sem le-

het arról, hogy a titkári érte
kezleten kapott anyag, vagy 
egy párthatározat a helyi vi
szonyokra feldolgozva kerüljön 
a vezetőségi értkezlet elé, hogy ennek megfelelő feladatok legyenek megszabva. 

Egyes helyeken a vezetőség 
nem ismerteti, hogyan hajtotta 
végre az alapszervezet az el
mult taggyűlés határozatait? 
Ilyen hibákból adódik, hogy a 
taggyűlések nem eléggé iáto
gatottak és nagyon gyakran 
nem is határozatképesek. 

készülését, résztvesz a párt 
csoport-értekezleteken, közvet
lenül segíti a pártcsoportok 
munkáJát. Ahol nem így tör
ténik, ott nem fejlődnek � 
pártcsopm·tok, a bizalmiakat 
magukra ha�yják, nem vonják 
be az oktatásba, el(yszerüen 
bélyegeladásra használják. 

SZOl' .JETUNIÓ 

A titkári értekezleten hallott beszámoló mechanikus is
�éte!getése, vagy esetleg teletuzdelése hely! statisztikai adatokkal - egyrészt azt eredm�nyezi, hogy a helyi munkáról hozott határozatok nagyrésze szervezeti jellegű és csak kevés törekvés van a politikai munka megjavítására -, másrészt 
kihatással van a vezető�él!i tagok egyenjogúságára és a feladatok elvégzésére. 

Taggyűlések 

P6rtcsoportok 

A pártcsoportok munkájában 
is van javulás. A legjobb ered
ményeket ott érték el, ahol d 

pártcsoportok élére a legjobb 
pártmunkások kerültek. Eze

A meglévő hibák egyik okP 
az, hogv számos pártbizalm 
nem ismeri a Központi Veze 
tőség 1953. május 29-i határo 
�atát. 

* 

ken a helyeken rendszeres A hiányosságok nem 1c2tolso 
pártcsoportélet folyik, mint sorban az alapszervezetek ve
például Felsőzsolca vegyes zetésében fennálló fogyatéko&
pártszervezetében, ahol Brin- ságból adódnak. Az alapszer
csák elvtárs pártbizalmi vezetek egyrészében - és el
rendszeresen összehívja a mondhatjuk, hogy a felsóbl:
pártcsoportértekezletet és az vezetésben is - nem fejlődött 
egyes nemzetközi kérdések olyan mértékben a vezetés. A vezetőség jó, vagy rossz mellett a helyi terme- mint ahogy a feladatok végre-munkája kihat az egész párt- lési kérdéseket is megvitat- haitása megkívánia. A pártve• éle_!re és ez tükröződik a tag- ják. Vagy például a Keleti zetöségek a kongresszus hatágyulésen is. A taggyűlések ott Műszaki Kocsiszolgálatnál, t0zatai után sem támaszkodaktívak, ahol a párttagokat ahol Katona István elvtárs nak elél!l!é a pártmunkásokra leginkább foglalkoztató kérdé- pártcsoportbizalmi a termelés- az aktívákra, a párttagokra seket vitatnak meg és a beszá- ben elmaradó tagok segítésével ahogyan ezt a feladatok maramolót a helyi körülményeket bízza meg a csoport élenjáró déktalan végrehajtása, a kol-figyelembe véve állítiák össze. tagjait. lektív vezetés elve megköve• Sokat segít a taggyűlés ered- 1 ményesebbé tételében, ha a Az eredmények összefüggnek te 1. 

beszámoló főbb kérdéseit előre azzal, hogy milyen segítséget .  · Az értekezleten elhangzott 
megvitatják a pártcsoportok és nyujt az alapszervezet vezető- , be�zámolóval a politikai osz• 
így felkészülten "esznek részt sége a pártcsoportnak. Azok- tályok helyettes vezetői egyet• 

ban a pártszervezetekben, ahol értettek és annak me!Jállapftáaz alapszerv legfelsőbb fóru- a vezetőség rendszeresen meg- $ait számos példával megeró-mának gyűlésén. tartja a pártcsoport-bizalmi ér- s{tették. Az elmondott hiánvos-
A taggyűlés aktivitását, tekezletet és a pártcsoport-bi- sáP.'nk kiküszöbölése - a párt 

eredményes munkáját gátló zalmiakat tájékoztatja az alap- határozatok maradéktalan vég
körülmény a szabvány-beszá- ozervezet előtt álló feladatról. rehajtasa csak űey válik lehe
moló. amit többek között a segíti és ellenőrzi a pártcso- tővé. ha a politikai osztálvol< 
Miskolc Járműjavító II. és Ta- portértekezletek megtartását ve7.etöl, munkatársai az alap 
polca forgalom 11. alapszerve- <Jtt a • pártcsoportértekezletek szervezetek vezetői a l!YRkor
zeténél találtunk. Ezeknek for- rendszeressé váltak. Például: lati munka végrehajt:lsát P 
mája: egy kis nemzetközi hely- ·Pécs állomáson Nováfo elvtárs mindennapi élet kérd<'seine!< 
zet - kimásolva a Szabad - az alapszervezet titkára - helysztnen történő mélv, ala
Népból - kiegészítve hasonló nem elégszik meg azzal, hogy PM vizspá!atával. Pl!enórz.<sé
!orrásból vett belpolitikai ese- a pártcsoport-bizalmiakkal csak vel segítik, tovább eró�itvE> 
ményekkel, melyet általános ,1 feladatot ismerteti, hanem a kapc•olatnt „ p�rtta�okkal 
helyi konkrétum egészít ki. segíti a pártcsoport-bizalmi :fel- és a pártonkívüli tömegekkel 

--------------------------

Vasutas építészek találkozója 
A felszabadulás óta másod

szor gyültek össze találkozóra 
a vasutas épít.észek. Az elmúlt 
találkozót 1950-ben tartották, 
amikor elítélték a vasúti épí
tészetbe behatolt burzsoá koz
mopolita. és formalista építési 
stílust és megvetették az újt!
pusú szocialista vasúti építé
szet hazai alapjait. 

A mostani találkozón megbe
szélték, hogy milyen elveket 
kel követni az állomásépíté
�eknél az utazóközönség érde• 
kében, hogyan építsenek oly:in 
felvételi éplileteket, melyek a 
legmesszebbmenőkig biztosít-

ják az utasok kényelmét. Meg
tárgyalták a vasutas-dolgozók 
számára építendő lakások, kór-
1\ázak és iskolák főbb építé
szeti s7,empontjait. 

- Építészeink szeme a nagy 
tervek felé fordul - mondotta 
Rédei István a Közlekedés- és 
P"staügyi Minisztérium I. 
vasúti főosztály magasépítési 
osztályának vezetője. Az el
múlt öt évben rátértünk a 
nagyüzemi építkezésre, egyre 
több előregyártott elemet has,,
nálunk fel és magasfokra emel
jük a nehéz munkafolyamatok 
gépesítését. 

A fejlődő építészeti stílus. az 

újfajta burkoló- és padlózó
anyagok felhasználása, az épf• 
tészet gépesítése új irányt szab 
a tervező számára. Ezekről a 
kérdésekről tartott előadást " 
vasutas épft.észek találkozóján 
Rados Je11Ó a Budapesti f:pítá
lpari Műszaki Egyetem pro
fesszora .A szov;et metrop6-
lisok építészeti tanuZsáaai" c!
men. 

Az építP.szek találkozóján 
résztvett Csanádi G11ör011, a 
MAV vezérigazgatója, műszaki 
egyetemi tanár, Preisitch Gá
bor, a budapesti Váro�i Tan:1.rs 
főépítész<' és dr. Kiss Tibor 
műszaki egyetemi tanár. 

Készülődés a nemzetközi nőnapra 
nyeket Garamvöl1711lné óvónő 
tanítja meg a rövid köszöntők 
elmondására. 

Küzdelem a téllel 

Az elmúlt 
évek alatt a 
szovjet vasuta
sok a zord tél 
elleni harcban 
új tapasztala
tokkal gazda
godtak. Tökéle

tesítették, gyorsították az állo
mások, a berendezések, a pá
lyák tisztításának módszereit. 
Egész sor ötletet valósítottak 
meg, melyek mindegyike azt a 
célt szolgálta. hogy elejét ve
gyék a hóakadályok keletkezé-

sének. Ezt a küzdelmet segítik 
a különféle védőberendezések, 
melyek közül e�yre szélese� 
ben alkalmazzák a vasutak 
mentén az élósö\·ény-rend• 
szert. 

Az orenburgi körzet - ahol 
3000 kilométer a vasútvonal 
hossza - egyik legmostohább 
vidéke a Szovjetuniónak. A 
rendkívül szeles és egyenlet• 
lenül tagolt vidéken gyakoriak 
a hófúvások, de a vasútvonalat 
követő erdősáv megvédi a vo,. 
nalat a befúvástól. 

Számok és tények 

A hótorlaszok meggátlására utakat, ez a szám az elmúlt 
és eltüntetésére a szovjet vas- télen 1252-re csökkent. A ha-
utakon az újítási javaslatok, talmas ,,Leszli" !orgórendszenl 
ésszerűsítések és különféle 
módszerek alkalmazásával ma 

hótisztító gépeket, amelyeket a 

már nincs annyi technikai különlegesen nehéz hóakadá• 

,,segítőtársra" szükség, mint lvok elhárítására használnak, 
korábban. Amíg 1945/46 telén s amelyek egy évben átlagosan 
a hótisztítógépek 1623 esetben 149 útat tettek, most csak 59 
tettek meg különféle hosszú esetben vetették harcba. 

Haláridó elött lefjesitik évi terviiket 

Példaképeink, A szverdlovszkiak felajá..'"llá• 
a szovjet vas- sát segítik azok az eredmények 
utasok, dicsére- is, amelyeket az állomási mun• 
tes erófeszíté- ka átszervezésével értek el. A 
sekkel, kiváló tolatómozdonyok számának 

eredmények- csökkentésével jelentősen esők• 
kel segítik a kentik a pályaudvar önkölt• 
szovjet népgaz- ségét. 
daság erősödé-
sét. A szverd- Az állomás guritódombjának 
lovszki rende- teljesítményét 1945-höz viszo

zó-pályaudvar dolgozói vállal- nyitva 45 százalékkal emelté!C! 
ták, hogy a Nagy Októberi 

1 Szocialista Forradalom 38_ év- A vonatfogadások és további• 
fordulójára, november 7-re be- tások mértéke 35 százalékkal 
fejezik évi tervüket. emelkedett. 

Villamosítják a szibériai vasútvonalat 

Tavaly egy 325 kilométeres szakaszon folynak a munk!• 
szakaszon, Csulinszkaja és latok. Az oszlopokat már el• 
Tatarszkaja állomások között helyezték, most a vezetéket és 
rendszeres vlllamosvonat köz- a vontatóállomásokat szereli� 
lekedés indult meg. Az idén Az új szakaszt a második ne
tovább folytatják a szibériai gyedévben üzembe kell helyez. 
vasútvonal villamosítását. Je- ni, s az év végéig megkezdik: 
lenleg a Tatarszkaja vasút- az Omszk-Iszil-Kul közti 
állomás és az Omszk közötti szakasz villamosítását is. 

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG 

1100 kilométeres új vmútvonal 

A Kínai Népköztársaság vas
úti hálózata gyors ütemben 
bővül. Nemrégiben megkezdték 
az 1100 kilométeres lancsau-

paotoi vasútvonal építését.. 
amely 11:szaknyugat-Kínát és 
Belső Mongólia autonom terü• 
!etet köti össze, 

Március 8-án ünnepeljük a 
nemzetközi nőnapot, a világ 
asszonyainak és lányainak 
harcos seregszemléjét. Ml, 
Pécs állomás MNDSZ-asszo
nyai, naponta érezzük és lát
juk saját példánkon, hogy mit 
jelent számunkra a · felsza
badulás, mely lehetővé tette, 
hogy a férfiakkal egyenlő jo
gokat nyertünk a társadalmi 
életben és a munkában. A 
március 8-1 nőnap megünnep
lésére is a felszabadítónk 
iránti hála szellemében készü
lődünk. 

rainkban szolgálatot teljesítő 
nődolgozóink udvariassági ver
senyt indítottak, amelynek 
célja a dolgozók gyors és ud
varias kiszolgálása. A munka
verseny során már eddig is 
szép eredményt értünk el. 

A nők közelgő ünnepét arra 
is felhasználjuk, hogy tovább NORVÉGIA 

Az élenjáró nők köszöntésé
re kultúrfelelősünk, Kiss Jó

zsefné MNDSZ-asszony meg
szervezte a csasztuska-brigádot 
és a szakszervezet pedig anya
gi támogatást ajánlott fel a 
legjobb nódolgozók vendégül
látására. A MAV napköziott
hon apró lakói is készülődnek, 
hogy a nemzetközi nőnap al

A felszabadulási versenyen 
I 

kalmából felköszöntsék azokat 
belül a nőnap megünneplésére az asszonyokat. akik élenjár
hivatalainkban és jegypénztá- nak a termelésben. A kicsi-

erősítsük sorainkat, az 
MNDSZ-szervezetet. Felvilá
gosító munkánk eredménye
ként már a.z el&6 napon nyolc 

A vasútigazgatöság tervei 

százalékkal emelkedett taglét-
Osl6 és Bergen között óriási 

számunk. kerülővel közlekednek a vona-

A nemzetközi nőnapon hálá- tok. A vasútlgazgatóság rég
val emlékezünk meg felszaba- óta tervezi a vonal megrövidf
dítóinkról. és a város MNDSZ- tését, az óriási költségeket 
szervezeteivel közösen, mi is azonban nem tudja viselni. 
elhelyezzük koszorúnkat a Most az érdekelt iparvállala
szovjet hősök emlékművén. 

Pécs állomás MNDSZ-

toktól, a tervezett vasűtvonal 
mellett fekvő községektől pró-
bál e célra „adót" beszedetn4 
A terv szerint a két város k� 
zötti utat hat órával tudnák 
megrövidíteni. A munka elvég
zése - a rendkívüli nehéz 
terep miatt - hat évig tartana. 

.. 

szervezetének vezetősége 
EGY MOSZKVAI VASÚTI TECHNIKUMBAN 

A vasutak kialaku lásának története* 
IJ. A S§o„jetunió -,asutai (I.) 

vábbfejlesztettek. Az újonnan 
épített fővonalak között a két 
világháború közötti időben a 
legjelentősebb volt a Turkesz
tán-Szibéria (Turkszib) vo
nal, amely Közép-Azsiát köti 
össze Nyugat-Szibériával. 

vasútak rendszeres műszaki 
fejlesztése. A sztálini ötéves 
tervek alatt a második világ
háborút megelőző időkben 
13 412 km új vonalat, 9100 km 
második vágányt építettek, 
3900 km hosszú pályát átépí
tettek, 32 800 km hosszban 
pedig a könnyebb felépít· 
ményt nehezebbre cserélték ki. 
A vonalak teljesítőképességé
nek növelése érdekében átépí
tettek és kifejlesztettek több 
vonalat és állomást. a forgal
masabbakon pedig felépítettek 
és mechanizáltak 35 gurító
dombot. Villamosítottak 1870 
km hosszú vonalat. és 8402 km 
hosszú vonalat önműködő vo
natjelentó blokkszerkezettel 
szereltek fel. 1 1  852 mozdonyt, 
284 134 teherkocsit és 11 120 
személykocsi• építettek. 474 500 
kocsit {olytató!agos légfékkel, 
148 OOO teherkocsit autömati
kus kapcsolóberendezéssel lát
tak el. 

Az első orosz vasútvonalat 
Szentpétervár-Carszkofe Sze
lo között 1837-ben építették. 
Ezt követóleg a nagyobb ará
nyú vasútépítés részint a kor
mány támogatásával, részint 
magánvasúttársaságok útján 
indult meg. A kezdeti vasút
építések között legjelentősebb 
volt a Mo�zkva-Szentpétervár 

között épített 644 km hosszú 
vonal. amelyet teljes egészé
ben 1851-ben adtak át a forga
lomnak. Az itt használt 1524 
mm-es nyomtáv az Orosz bi
rodalom általánosan elfogadott 
nyomtávolsága lett. 

A híres Transz-Szibérúi vo
nalat 1894-'ól 1904-ig épftették 
ki egy vágánnyal ; második vá-

• C"s,nácll Györqy: .,vasúti 
tlzem„ c.imű könyvéből. 

gányát már a szovjethatalom 
idejében, 1928-ban kezdték 
építeni. A leningrádi-vla.gyi
vosztoki vonal teljes hosszúsá
ga 9610 km. 

A vasútvonalak hosszúsága 
1900-ban 51 OOO, 1913-ban 
58 500, 1936-ban 85 100, 1946-
ban 100 OOO, 1952-ben pedig ke
reken 120 OOO km volt. 1947-
ben a vasútvonalaknak kb. 10 
százaléka két vágánnyal volt 
kiépítve. 

Az orosz vasútak az első vi
lágháború és az intervenciós 
háború alatt súlyos károkat 
szenvedlek. A szovjethatalom 
erösen megrongált, elhanyagolt 
vas1ti rendszert örökölt tehát 
a cári Oroszországtól, amelyet 
azonban az ötéves tervek so
rán fokozatosan helyreállítot
tak, sőt nagy mértékben t.o· 

A második világháború alatt 
ismét súlyos károkat szenved
tek a Szovjetunió vasútvona
la!, amelyeket hatalmas mun
kával, gyors ütemben állítot
tak hell'Te. A háború utáni el
ső ötéves tervben (1946-1950) 
a Szovjetunió az újjáépítés 
mellett már továbbfejlesztett,;, 
vasúthálózatát. A nagyszabású 
vasútépítési tervek között a 
legjelentősebbek voltak a dél
szibériai vasút és a másodilc 
Transz-Szibéria vasút, amelyet 
a Transz-Szibéria vasúttól 
észa1<.abbra vezetnek. a Csen
des-óceán partján fekvő Szot1

• 

jetszkaja Garani". 
A szovjeth::italom éveiben 

·kezdődött meg és azóta foly
ton fokozódó ütemben folyik a (Fol11t,atjl4k,) 

A technikum Jeldsl <!s távl<llzlésl laboratórlumában, A. Kazak...., 
tanár a Jelzóberendezések és a szlqetelt sínek közötti összefUqq6-

seket maqyarázza. 
(Fotó Aqentpreas felY,l 
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Előre az 500 kilométeres és a töhhterh eléses 
összekapcsolt mozgalom sikeréért 

Az állandóan növekvő teher
forgalom eredményes lebony:>
lításának fontos feltétele, hogy 
a mozdonyok a napi kilomé
terteljesítmény emelése mellett 
megfelelően terhelt vonatokat 
továbbítsanak. A mozdonyok 
ilyen módon való gazdaságos 
_kihasználását a kilométertelje
sí1mény és a terhelés együt
tesen mutatja, ami az elegyton
,:ia..Jtilométerteljesítmény eme
�ben jut kifejezésre. 

A feladú tehát az ,.!IOO 
klloméieres" és a többter
helésea mozgalom össze-

kapcsolása, 
,u., hogy a mozdonyok a napi 
ldlométer mennyiség növelése 
JT1ellett minél több túlsúlyos 
vonatot továbbítsanak, 

Egyh6napos pr6ba 
11  szakaszon 

A két mozgalom összekapcso-
1ásá1'a már történt kezdemé
nyeTks, hibája volt azonban, 
hogy kifejezetten vontatási 
feladatnak tekintették, holott 
túlsúlyos vonatok közlekedte
tése, a mo:r.donyok napi kilo
,néterteljesítményének emelé
-se a vontatási és forgalmi szol
,gálat együttmúj{ödése nélkül 
el sem képzelhető. Ennek a 
tapasztalatnak alapján 

március l-én 11 snkanon 
l kísérletképpen megtör

iént az összekapcsolt moz
galom hivatalos bevezetése. 

A 1 1  kísérleti szakasz a követ
kező: 

Budapest - Pusztaszabolcs, 
Pusztaszabolcs - Dombóvár, 
Dombóvár-Pécs, Budapest
Cegléd-Szolnok, Szolnok-Bé
késcsaba, Szolnok-Debrecen, 
B••dapest-Hatvan, Ha.tvan
Miskolc, Hatvan-Salgótar;dn, 
Szombathely Celldömölk, 
Celldömőlk-CJIOT- Komárom. 

Amennyiben a 1 1  kísérleti 
ezakaszon március folyamán 
megfelelő eredmények szület-

nek, az összekapcsolt mozgal
mat április l-től országosan 
kiterjesztik. 

A mozdonyok 
felhaszn6/6sa 

A:z. összekapcsolt mozgalom 
alapja, hogy a fordulókban köz
lekedő meghatározott számú 
géppel, az úgynevezett forduló
géppel, a forgalmi szolgálat, 
illetve a vonali menetirányító 
gazdálkodik. A fordulógépek 
vezénylése tehát a menetirá
nyító kötelessége és mellette a 
mozdonyirányító mint tanács
adó szerepel. A mozdonyfor
duló képezi alapját a rendel
kező szakasz mozdonyszükség
letének. A vonatközlekedési 
tP.rv szerint meg kell állapí
tani a szükséges mozdony
mennyiséget. A rendelkezö 
szakasz vonali menetirányítól
nak kötelessége a vontatás ál
tal rendelkezésre bocsátott 
mozdonyokat úgy irányítani és 
mozgatni, hogy azok a fordu
lókba tervezett vonatok továb
bítását maradéktalanul el tud
ják látni. A rendelkező sza
kasz menetirányítóinak a von
tatási szolgálat pályaszám sz,... 
rint adja át a teherforgalom 
lebonyolításához szükséges 
mozdonyokat. 

A dolgoz6kon a sor . . .  
Ezeknek a fő irányelveknek 

alapján részletesen kidolgoz
ták az összekapcsolt mozgalom 
végrehajtási utasítását. A vég
rehajtási utasítást minden ér
dekelt szolgálati hely meg
kapta. 

Most a dolgozókon a sor, 
hogy az összekapcsolt 
mozgalmat sikerre vigyék 
és alkalmassá tegyék az 

országos bevezetésre. 
A siker elsősorban a menet
irányitóktól függ, az ő éber fi
gyelmükön, áttekintő képessé
gükön, találékonyságukon és 

nem utolsó sorban erélyükön 
múlik, hogy a mozgalomba be
vont gépek a lehető legjobban 
terhelt vonatokkal, gyorsan 
köz!ekedjenek. Sok függ a for
galmi szolgálattevőktől, áru
irányítóktól, de a forgalom töb
bi dolgozójától fs. Rájuk vár, 
hogy a menetirányítókkal ál
landó szoros együttműködés
ben pontoflall indítsák a vona
tokat, biztosítsák számukra a 
,.zöld utat". A vontatási dolgo
zók feladata sem kisebb. Na
gyon fontos, hogy a mozdony
vezetők tartsák az állandó 
szoros összeköttetést a menet
irányítókkal, teljesítsék utasí
tásaikat, s ha baj van, kérjék 
segítségüket. 

Semmi kétségünk, hogy 
mindkét szolgálati ág dolgozói 
mindent elkövetnek a mozga
lom sikere érdekében. Hiszen 
a vasúti szállítás meggyorsítá
sáról, sok gép és vonat meg
takarításáról, tehát 

az egész vasúti munka mi
nőségének megjavításáról 

van szó. 
Minden dolgozó egyéni érdeke 
is az összekapcsolt mozgalom 
sikere, hiszen a vezérigazgató
ság külön jutalmat tűzött ki 
azoknak, akik sikerre viszik a 

kezdeményezést a próbaidő 
alatt. Ápriltsban pecUg, a moz
galom kiterjesztése után az 
összekapcsolt mozgalom felté
teleinek teljesítése egyenértékú 
lesz a sztahanovista feltételek 
teljesítéséveL A:z.ok a vonali 
menetirányitók, mozdonybri
gádok, mozdonyfelvigyázó· 
bril(ádok, forgalmi-brigádok és 
áruirányítók, akik az előírt 

feltételeket teljesítik, sztaha
novista, ,.kiváló dolgozó", ,.a 
szakma kiváló dolgozója." ki
tüntetésben és az ezzel járó 
jutalmakban részesülnek. Ezen
kívül a vonali menetirányítók, 
mozdony-, mozdonyfelvigyázó 
és forgalmi brigádok, áruirá
nyítók, valamint azon közép-
állomások dolgozói, akik az 
előírt feltételeket el(y negyed
év eredményei alapján teljesí
tik, külön pénzjutalomban is 
részesülnek. A rendelkező ál
lomások és fútőházak a felté
telek teljesítése esetén egy ne
gyedév eredményei alapján el
nyerik az élüzem kitüntetést 
és az ezzel járó pénzjutalmat. 
Ezek a szolgálati helyek jön
nek elsősorban figyelembe a 
miniszter és a szakszervezet 
vörös vándorzászlajának ado
mányozásánál is. 

85 túlsúlyos vonattal segítette 
a teherszállítást a Keleti-fütöház 

A Keleti-fűtőházban a fel-
, 

ket 1 08,7 százalékra teljesítet
szabadulási verseny első két- ték. A vontatási múhely 13:i 
havi eredményeinek értékelé- százalékos teljesítményt mu
sénél kiderült, hogy a vonta- tat fel az év első két hónap
tás dolgozói százeleg·ytonna- iában. 
kilométer tervük teljesítésében A Keleti-fűtőház, személyver 
már má,cius 25-énél tartanak nati fútőház létére, ezideig 85 
mert január-februárban nÓ túlsúluos vonattal segítette a 

• . • teherszállítást, ami 15 180 ton-ezer s��elegylon:,1ak1lometer- na tov�bbítását jelenti. A felrei te!Jes1tettek tobbe� a !er- szabadulás 10. évfordulója ti�
vezettnél. A haszonkilometer teletére vállalt napi 600 tonna 
terv teljesítése március 20-náZ túlsúllyal szemben 957 tonna a 
tart. Időszakos javítási tervü- napi átla�k. 

A darabáruszállítás megiavítása 
becsületbeli ügyünk 

A vasűt da'rabáruforgalma 
1 az elmúlt öt év alatt hatalmas 
linértékben megnövekedett. Ha 
1960 darabáruforgalmát 100-
nak: vesszük, a növekedés a 
gyorsdarabárunál 26, a teher
darabárunál 80 százalékos. 

Ilyen nagyarányú növekedés 
mellett a vasút nem tudja el
látni a d!!rabáru szállítást úgy, 
amint kellene. Pedig gazdaság
politikánk., a dolgozók életszín
vonalának emelése megköve
teli, hogy a darabáruk gyorsan 
és pontosan jussanak rendelte
tési helyükre. Tehát: mindent 
el kell követnünk, ho1111 a vasút 
a darabáru szállítást a meg
lévő adottságok mellett a le
hető legjobban teljesíúe, Eh
hez ismerni kell, hogy mik 4 
darabáruforgatom hibátlan le.
honyolitását gátló körülmJ
a11elc. 

Legnagyobb hiba 

de1kezések be nem tartását 
elsősorban az idézi elő, hogy 
az oktatás és ellenőrzés igen 
hiányos. Az árukezelést végző 
és a továbbítást irányító dol
gozók tekintélyes része nern 
rendelkezilc a szolgálat ellátá
sához feltétlenU! szükséges el
méleti és gyakorlati tudással, 
tapasztalattal. Súlyosbítja a 
helyzetet, hogy sokszor még a 
törekvés is hiányzik az 1smere• 
tek megs1.erzésére. 

Számo:1 hiba ered abból, hogy 
a rakodáshoz nükséges üre, 
kocsikat nem biztosítják idejé
ben. A raktári dolgozók a rak• 
tárak kis befogadóképessége 
miatt kénytelenek az árufelvé
tellel egyiclő'oen folyamatosan 
végezni a kocsik megrakását 
killönben nem tudják felvenni 
az árut. Mivel a darabárufel
vétel a rakodás ideje alatt sem 
szünetel, kocsihiány esetén 
olyan nagymennyiségú áru hal
mozódik fel, amelynek tárolása 
már csak a szabadban történ
het. Arufelhalmozódás esetén 
a berakás rendszerint szabály
talanul történik, ez aztán álta
lában feleslegesen sok átrakó
kocsi indítását eredményezi és 
a szállítás idejét megnöveli, 

A darabárus kocsikat 

hogy egyes szolgálati helyeken 
u utasításokat és rendelkezé
seket nem tartják be, Gátolja 
a jobb munkát az is, hogy a 
5zemélyzet létszáma és bérezé
se, elosztása egyes munkaterü
leteken helytelen. Végül, de 
nem utolsó sorban: t1incs ele
oendő rakterület és árukezelési 
berendezés. nem az előírt vonattal továb-

Az utasítások és egyéb ren- bítják. Szabálytalan további-

PÉLDAMUTATO KOCSIFELÍRO 

tás esetén a kocsik sok esetben 
rendezőpályaudvarokra kerül
nek, tartózkodási idejük meg
nő, továbbításuk. raktárhoz 
állításuk körülményessé, hosz
szadalmassá válik. Ezen a té• 
ren van ugyan némi javulás, 
de még mindig akad javítani
való. 

Vonalaink zömén nem közle
kednek gyorsdarabárus, vagy 
gyorstehervonatok, így a gyors
darabárukat szükségképpen 
személyvonatokkal kellene m
vábbítani, ha a teherdaral>
áruknál johb továbbítási lehe
tőséget akarunk biztosítani. De 
a helytelen gyakorlat, sGt ren
delet is, ezt lehetetlenné teszi. 
Az á!talános nézet az, hogy 
személyvonatba csak akkor 
szabad árut berakni, ha a ke
zelés nem okoz vonatkésést. 
Emiatt aztán. no meg erre való 
hivatkozással kén11elmességből, 
a gyorsdarabárukat sok állo• 
máson a teherdarabárukkal 
egyberakva továbbítják. Itt i� 
van már javulás, de ez koránt
sem elég. 

A darabárukat kezelö vona
tokat igen gyakran áthaladtat
ják egyes állomásokon, holott 
az áru kezelése céljából mea 
kellene állniok. Emiatt az áru 
többnapos késést szenved. 

Sok állomáson még mindig 
nem hajták végre azt a hatá
rozatot, hogy a darabárus ko
csikat a vonat elejébe kell so
rozni és vonatgéppel kell rak
tárhoz állítani. Nem szabadna, 
hogy előforduljon olyan hiba, 
amilyet például Székesfehér
vár állomás követett el, amikor 
az 1892. számú vonattal helyte
lenül előreküldött Várpalotára 
egy vonalon kezelendő darab
árus kocsit és azt a vonatgép 
nem állította raktár hoz azzal, 
hogy az állomáson tartalék 
van. A munkát a tartalékrnoz
dony csak 24 óra elteltével vé
gezte et 

A vontafósi szolg6/atnak 
általában az eddiginél jobban 
kell segíteni a forgalmi és ke
reskedelmi szolgálatot a darab
árus kocsik beállításában. Kü
lönösen a tola tórnozdonyok ki
állítására vonatkozik ez. 

hnyvesl PálM, Tokod állomás leqjobb kocsifelírója, pontos és hi=s=á:=�t:f ;:��!lé;é:�::� 
avors munkával seaitl a felsubaduJásl verseny sikerét. 

IFerkls Emil felv-l ként felhozni: Kőbánya-teher-

pályaudvaron január 27-én 
4400 darab, 1 109 mázsa árut 
vettek fel és raktak be három 
raktárnok irányításával, öt 
raktári munkással. Egy mun• 
kásra 880 darab, 222 mázsa 
áruteljesítmény jutott, ami 300 
százalékon felüli terhelésnek 
felel meg. A dolgozók még 
ilyen túlteljesítés mellett sem 
tudják hátralék nélkül elvé
gezni munkájukat. A nagy 
igénybevétel miatt sok a beteg, 
a kapkodó munka miatt pedig 
minőségről szó sem lehet. 

Ezeknek és a helyszűke miatt 
itt nem részletezhető egyéb 
hiányosságoknak megszünte
tése érdekében a legsürgősebb 
tennivalók: a darabárufuvaro
zás irányításával, ellenőrzésé
vel és ellátásával foglalkozó 
dolgozókat fokozott oktatásban 
kell részesíteni és külön le kell 
vizsgáztatni. Raktárnoki és vo
natkezelői beosztásba csak 
képzett, hosszú gyakorlattal 
rendellcező, becsületes, ráter
mett dolgozókat szabad állí
tani. Darabáruk részére, első
sorban üres kocsikat, a kocsi
rakományú küldeményt meg
pJózően, idejében kell kiállita� 
ni. Darabárus kocsit minden 
esetben csak az előírt vonattal 
szabad továbbítani, biztosítani 
kell a gyorsáruknak személy
vonattal való szállítását. 

Ahol farlalékmozdony 
nincs, 

vagy igénybevétele késedelmet 
jelentene, a darabárus kocsik 
beállítását a vonatgépnek kell 
elvégezni. Felül kell vizsgálni 
a darabáruval foglalkozó állo
mási dolgozók bérezését és a 
minőségi munka akadályát ké
pe7,Ő aránytalanságokat meg 
kell szüntetni. Felül kell vizs
gálni a raktári dolgozók lét
számát és a megállapított nor
máknak megfelelően rendezni 
kell a létszámkeretet. Felmon
dás útján vissza kell szerezni 
mindazokat a bérbeadott rak-
1 árnkat, amelyek az állomás 
rlarabáruforgalmához szüksége
sek stb. 

A felsorolt tennivalókkal a 
vasút legfelső vezetése is ál
landóan foglalkozik és már 
megtette a szükséges intézke
déseket a hibák, hiányosságot 
megszüntetésére, 

s 

ÜD VÖZ ÖLJÜK 

A D OL G OZÓ NŐKE T 
Március 8-án, 4 Nemzetközi Nőnap alJoalmából az egész 

világon megemlékeznek a nókrői, elismeréssel hajtja meg zász
lait, magatartásuk, erényeik, harcaik ewtt a népek nagu 
családja. Hazánkban a felszabadult nőket, asszony<?kat, an11.tka� 
ünnepeljük, akik méltó társaink a munka frontjan, a csalá_di 
túzheZynél, a felemellcedésért vívott küzdel.emben, a gazdasagi 
és politikai életben, a bé� megőrzéséért vívott harc�n. A �a
(J1J(].r nők jelentős része kapcsolódott be a mmdennapi munkába. 
így a vasút munkájába is. 

A vasúton dolgzó nók narn,'f'észe a meleg családi körből ke
rült a lcatonás feflll€lmet, felelősségtudatot és nem eg11szer hösi 
hel11tállást követelő vasúti szolgálatba. Teljesen új számukra az 
egyenruha víulése, a szolgálatoon megkövetelt fegyelmezett 
magatartás. A vasúti szolGálat sajú.tossága -nagyobb felelősségeio 
oda.adóbb munkát, fok.ozottabb helytállást követel tőW.k, mint ll 
népgazdaság egyéb te,-ületén dolgozó ooktől -, de eg11ben több 
segítséget, n.agyobb m.?gértést is követel részükre ez a szolgálat 
dolgozótársaiktóL 

A dolgozó nőket nevelni, segíteni, tapasztalatainkat átadni 
elvtársi, munkatársi kötelességünk. Amikor becsületesen segít
séget nyújtunk munkájukhoz, jusson eszünkbe, nekünle férfilJ.k
nak, hogy esetleg a mi feleségünk, tapasztalatlan leányaink. 
u1Wkáink érzik meg és fájlalják a mostoha bánásnwdot, a le� 
kicsinylest, a semleges áliá.lpontot, vagy gún1;ol6dást. Ne felejt
sük el: a nép jólétének emelésére hozott párt és kormányha
tározatok végrehajtását a dolgozó nők is segítik helytállásuk• 
kal, kezdemén11ezéseikke1., javaslataik/cal, öntevékenységük,kel. 

A múlt rendszerben szó sem lehetett a nők nagyarányú 
foglalkoztatásáról, hi.szen a férfiak tízezrei követeltek munkát 
és kenyeret. A felszabadulá>s itt is gyökeres t:áltozást hozott. 
A nocializmus építése eg,Jenesen megköveteli a nők széles 
rétegeinek bevonását, építő és a népjólétet emelő munkánkba. 
A múltban kevés nőt aZk.almllZ-Ott a vasút, a férfiakénál jóval 
kevesebb fizetéssel, személypénztárosi, tar.a.1'itónői, gépírónői 
beosztásban.. Ma már a népgazdaság minden területén, így 11 
vasúton is egyre nagyobb számban találkozunk dolgozó nólck.el, 
aklk iudásuk, munkájuk legjavával résztvesznek hazánk ter„ 
melési, kulturáli.s é, politikai felemelésének munkájában. 

A vasúton dolgozó nők többsége becsülettel látja el szolgd',o 
latát. Szálmosan közüW.lc vezető funkciót töltenek be, szakosz� 
tályvezetőhelyettest, főkönyvewt, múvezetóket. forgalmi szol• 
gálattevőket találunk sora.ikban. 

A vasúti szolgáL-:it - jellegénél fogva. - teljes erókifejtéd 
követel és a ook számára nem tud lényeges kedvezést nyújtani. 
Ha váltókezelői, vona.tfékezói, jegyvizsgá:ói V,a.gJ/ forgalmi 
szolgálattevői beosztásb<Ln dolgoznak, bizon11 itt semmi kedvez„ 
mén11re nem számíthatnak: szolgálat az szolgálat! Ug11anúgtt 
kell helytállníok a téU zord időjárás vi3zantagságai közepette, 
tűző napsütésben, esóbe·n., hóviharban, zúgó szélben, mint 11 
férfiaknak. Oriásí felelősség nehezedik vállaikra. Hiszen egyet
Leon téves váltoollítás, vag11 hel11telea intézkedés, emberéleteket 
olthat ki, millió, károkat okozh4t. 

Ott találjuk l5ket, a.hol htitá.rozott,ágot, kemén11séget é• 
áldozatvállalást követel a munka dafldár;a. Ott találjuk őket 
a felszaba.dulási versen11 élenjárói között is. K�esi úijosné 
fúrós, Donál Jóuefné hegesztő, napok óta tartja a szta.ha.no-, 
vi.rta szintet a. Landler Jármüjavítóban, Péli Józsefné marós 
pedig 140 százaléka, átlagtelje>sitménnyel dolgozik. De se vége 
se hossza nem volna a felsorouirnak, ha mind meg a.MZN1ánk 
nevezni azokat, akik a féTfia.kkal er,yvonalban szebbnél-n:ebo eredményekkel vesznek részt a szocia.Usta munkaversenyben, 
a 1'48Út szállítmsi fe/Jadatainak teljesítésében. f;ppú.gy megtaláljuk őket az őszi. és téli forgalom egész embert követelő munkahelyein, mint a. múhelvek élenjáró brigádjaiban orvosaink és 
��1:nökeink között. Anyát helyettesítenek a börc,;ődékben, nap-
koziotthonokban, gvermekvárótermekben, megállják hel11ü.k.et a ku,turcsoportokb<m, a kulturotthonok munkájában is. 

Pártunk és kormányunk megbecsüli a vasutas dolgozó nók erőfeszítéseit: 24-en kaptak magas kormánykitüntetést, 16-an 
,.kiváló vasuta.8° jelvényt, 54-en „érdemes tiasutas" kitüntetést; 150-en nyerték el a utaluinovista oklevelet és 11-en a szta.ha-1Wlrisia jelvér.',/t. 

Ahhoz, hogy gondtalanul, körültel..-intő figyelemmel vé
gezhessék szolgálatukat, több mel.egséggel és megértéssel kell kezelni napi p-roblémáikat, apró-cseprónek tűnő és számukra mégis annyira fontos üuveiket. Különös gondot okoz például 1111ermekeik elhelyezése. Itt nemcsak a1'1'ól van szó, hogy 
kevés a napköziotthon és a bölcsőde, hanem arról is hogtt a vasút különleges profiljánál fogva dolgozóit jórészt forcla
és utazó szol.g&tban foglalkoztat;a. Ol11an napköziotthonaink és bölcsődéink nincsenek, ahol a vasutas anya nyugodtan ott• 
1;auv?:iat'!;á éj/e!re a .flll�rmekét . . A vasúton meglévő napközies bolcsodehálózat dtcsereies feilódése ellenére sem elégíti ki az iaényeket. 

A felszabaduld$ 6t4 sok új laktan114, tiá.róhelyiség öitözó és mosdó épült. Sok helyen külön helyiséget biztosítottak a nők r_észér!. _Ennek elle11ére még sok hiányosság van, hiszen 
a mult buneit nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni. A szakvonali és mozgalmi szerveknek azonban ez nem 
ad felmentést: továbbra is eréllyel és megértéssel kell ke
ze!niök a nők uociális hel11zetének javítására irányuló min
den erőfeszítést. 

�e;" feledkezett meg konnánvunk a nők szociális problémairol sem: az 1953. február B-i minisztertanácsi határozat 
amely az anya- és csecsemővédelemről szól, alapja annak � rendeletnek, amely meghatározza, hogy hol nem dolgozhat
nak a nők, mint például 4 mozdonyszemélyzetnél, a kocsik 
ki- és berakásnál stb. A vasuta.s MNDSZ-szervezetek eayre több és értékesebb seg!tséget nyújtanak a vasutas nőknek a 
nevelés, szociális, egészségügyi és kulturális vonatkozásban. Harcolnak a nők indokolatlan áthelyezése ellen, munkalcöril!ményeik javításáért. 

Amikor 1951-ben tömegesen tiették fel a nóket a vasútra 
bizony sok helyen gúnyosan fogadták, nem egyszer akadá� 
lyozták őket a férfidolgozók, sőt II vezetők eg11része i& abban hogy munkájukat és képességeiket kifejthessék. Azóta be� bizonyították, hogy méltó társaik a f érfia,knak. A dicséret 
mellett azonban - éppen erősítésük végett - néhány fogya
tékosságukról u beszéhilnk keU. Sok fiatal lányra és asz
szonyra volt rossz hatással egynémely magáról megfeledke
zett nő jóerkölcsöt sértő viselkedése, munkafegyelmet lazító magatartása. Hiba az is, ho1111 gyakran kerülnek nem megfeleUi környezetbe. - Bár bü.szkén hord;ák egyenruhájukat - egyrészük semmibe sem veszi a viselésével kötelező elő
frásokat, a katonás fegyelmet. Sokan elhanvagolják a feljebb
valók iránti kételez/5 tiszteletadást. 

A tiasúton dolgozó nők a Nemzetközi Nőnap felemelö 
ünnepén tegyenek összehasonlítást a mtí.ltbe!i életük és a jelenlegi helyzetük között, hassa át őket a hála érzése pár
tunk és l<ormánl/Unk iránt és még az eddiginél is jobb' 
munkával bizonyítsák, hogy érdemesek dolgozó népünk meg
becsülésére. Bizonl{Ítsák, hog11 mint anvák és leendő asszonyok a munka frontján is helytállnak a békéért vívott 
harcban. 

St.elecsé11,Yi István 
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Fontos feladatok a kultúrvezetők előtt A FELSZABADULÁSI VERSENY HÍREI 
Az 2szakl Járm4javUóban - A szabzerYezet o,szógos lcultúrnevelési érfe/cez/ete -

GuTlka József tíztagú kazánko
totta a figyelmet. Kisvárdai J á- vács-brigádja a felszabadúlás 
nos elvtárs (Miskolc területi ünnepe tiszteletére vállalta, 
bi:r.ottság) kifogásolta, hogy a hogy decemberi 125 százalékos 
beszámoló nem foglalkozott a teüesftrnényét 130 százalékra 
kultúraktívák oktatásának emeli. Vállalásukat januárban 
kérdésével, holott sok hiányos- 134, februárban 146,5 százalék
ság származik az oktatás el- ra teljesítették. A brigád 2500 
hanyagolásából. Fordítson a darab tárncsavar-lyukszelencét 
szakszervezet nagyobb gondot készít hulladékanyagbóL 

áruk mintegy 25 százalékát a lrocsimozgatás 115, a kocsita?'i 
vasúti kocsiból mindjárt a tózkodás 108 és a menetrend 

r A Vasutas Dolgozóit Szak• 
szervezete országos kultúrne
�lési értekezletet rendezett, 
timelyen a kultúrotthonok 
Igazgatói és helyetteseik, va
lamint a kultúrfelelősök be
llZámoltak az elmúlt időszak
ban végzett munkáról és meg
beszélték a legközelebbi fel
adatokat. 

Kaszás Istoán elvtárs, a kul
�nevelési osztály vezetője 
:nyitotta meg az értekezletet, 
majd Feleld Pál elvtárs, a 
azakszervezet titkára tartotta 
meg beszámolóját. Rámutatott, 
hogy a kultúrnevelési munka 
több területén szép eredmé
:DYek születtek, sok helyen szí
nesebbé, elevenebbé vált a 
kultúrélet. Foglalkozott a 
meglévő hibákkal, hiányos
,iágként jelölte meg, hogy a 
kultúrotthonok többségének 
nincs kapcsolata az üzem, il
letve a szolgálati helt1 életé-
1'el, elhanyagolják a termelé
� és műszaki propagandát, a 
iliatalokat, a DISZ tagjait nem 
'flonják be eléggé a kultúr· 
,munkába, az üzemi bizottsá
f!:Ok és a pártszeroezetek ellen• 
'6rző éa segítő 6evékenysége 
tiem érvényesül megfelelően, 
• kultúrnevelési bizottságok 
,nunkája igen gyenge. Megál
•apította, hogy a szakszervezet 
�ultúrnevelési munkájának 
megjavítását az üzemi bizott
�goknál, illetve az üzemi kul
Jtúrnevelési bizottságoknál kell 
DrezdenL 

A továbbiakban a beszámo
ló ismertette a soronlevő fel
adatokat, külön kiemelve, hogy 
11 felszabadulási verseny, a 
magyar-szovjet barátság hó
�pja, a szakszeroezet 10 éves 
•fennállása, a DISZ ff'l'SZágos 
,kultúrális seregszemléje kap
-csán minden oonalon sokkal 
!eredményesebb munkát kell 

égezniök a kultúraktíváknak. 
legfőbb feladatok: a szak
rvezeti kultúrnevelési mun-

ának az egész szakszerveze
. munka tengelyébe állítása, 

kultúrotthonok kidolgozott 
unkaterv szerinti működte

ése, a kultúrnevelési bízott-
. gok életrekeltése, 

A liatololc 
'ls az Uzemi bizoHsagolc 

passzivit6sa 

A beszámolóhoz igen sokan 

1 
szóltak hozzá, nem egy értékes 
és megszívlelendő észrevétel
lel járultak hozzá a vasúti kul
túrmunka megjavításához. A 
felszólalók ismételten vissza
tértek a fiatalok szerepére, a 
kul túrotthonok helyettes igaz
gatóinak - akik egyben a 
DISZ szervezet titkárai -
működésére. Megállapították, 
hogy a kultúrotthon helyettes 
igazgatói megbízatás legtöbb
ször csak cím, nincs mögötte 
tevékenység. Sokszor a kul
túrotthon igazgatók Is hibásak 
ebben, mert nem igénylik 
eléggé a fiatalok segítségét, -
de mint Vadas Lajos elvtárs, 
a „Pierre Semard" kultúrház 
és Gulyás János elvtárs, a 
Landler kultúrotthon lctazga-

• tója is megállapította - a kő
. zeledésnek kölcsihwsnek kell 
lennie. A fiatalok ne csak a 

táncestek, hanem egyéb kul
turális események iránt is mu• 
tassanak érdeklődést. Ugyan
csak szóvátették a felszólalók, 
hogy az üzemi bizottságok na
gyon csekély támogatást ad
nak a kultúrmunkához, nem 
ismerik a kultúrnevelési fel
adatokat sem. Ugyanígy -
mint Francsics József elvtárs, 
a pécsi területi bizottság kul
turfelelóse is szóvátette - a 
kultúrotthon vezetőségek sem 
dolgoznak, úgynevezett „egy
kezes'' vezetés van, márpedig 
egy ember - a kultúrotthon 
igazgató - nem képes a ve
zetőség 11 tagja helyett dol
gozni. Sok szó esett a kultúr
otthonok együttműködéséről, 
a csereműsorokról, melyek jól 
beváltak. Krasznavö!gyi Vil
moa elvtárs, a ferencvárosi 
„November 7'' kultúrotthon 
igazgatója javasolta, hogy 
gondosabb program szerint 
dolgozzanak a kultúrotthonok 
s a programokat, műsorterve• 
ket küldjék meg egymásnak. 
Mint mondotta, a műsorcse
rékkel el lehetne kerülni azt, 
hogy egyes kultúrotthonok 
operettszínpadokká váljanak. 
Rámutattak a felszólalók arra, 
hogy az egészséges cseremű
sorokkal a kultúrotthonok 
igazgatóinak nem kell igény
bevenni a műsorlrodák drága, 
de színvonaltalan esztrádmű
sorait, 

A szocialista lcuftwa 
szeretete vezesse 

a munlc6t 
Szúcs elvtárs, a vasútpoli

tikai főosztály itjúsági alosz
tályának vezetője arra hívta 
fel az értekezlet részvevőit, 
hogy tegyék közüggyé az ifjú
ság nevelését, ne tekintsék azt 
kizárólag a DISZ feladatának. 
Segítsék az ifjúság felszabadu
lási kulturális seregszemléjé
nek sikerét, használ] ák fel ezt 
a nagyarányú itjúsági meg
mozdulást arra, hogy a fiata
lok tömegét vonhassuk be a 
kultúrmunkába. Zsiborás Pál 
elvtárs (Kaposvár fűtőház) ar
ra mutatott rá, hogy az üze
mi kultúrnevelésl bizottságok 
munkáját meg kell javítani, 
és erre van Is lehetőség, mint 
az ó példájuk bizonyítja, ahol 
a bizottság egyaránt részt vesz 
a kultúrotthon és az üzem 
kultúrmunkájában s e2'.ért el
nyerte a pécsi területi bizott
sá� vándorzászlaját is. 

Nagy Sándor elvtárs (Debre
cen állomás) kijelentette, hogy 
eleven kultúréletet el sem le
het képzelni a fiatalok nélkül, 
sőt a gyerekeket is be kell 
vonni a kultúrmunkába, ná
luk például gyermekzenekar 
alakult. Kan.ez Dezső elvtárs 
(Mezőhegyes állomás) rámuta
tott: a vidéki vasutas kul-túr
otthonoknak igen komoly a 
feladata, nem egyszer az 
egész falu, sőt B környék szó
rakozni, művelődni vágyó la
kossága rájúk van utalva. 
Ezért nagyon fontos a mező
gazdaság patronálása kulturá
lis téren is. Nagy KMoly elv
társ (Debreceni Járműjavító) 
a tanáosok népművelési osz
tályainak segítségére irányí-

NÉGY NEP ZARTA SZÍV.ÉBE 

lvan FJodorovlcs Panylnt, a . .SZoclalls� Munka H6s6t" a szovjet 
né n kivUI a maqyar, lenqyel és bolqar nép Is szlv,be zú-ta. A 
t,;i�m n,pi demokratikus orsdq vasutasalnak ;it,odta btpollSztal,o

llalt '5 azóbt Is é"nk levelezést folytat kUlfllldl bar4talval. K,pon-
'IIOn Panyln elvtárs Löael J.tnos Kossuth-díjas mozdonyvezet6 le-

vei� olvassa, 
(Fotó Aqentpr•� 

·-

címzetthez viszik. szerinti vonatindítás 116 száza• 

Kőbánya-felső-pályaudvar lékos teljesítésével 

mindhárom túrja jó eredmé- A pécsi fűtőház 

az oktatásra. Az igazgatóságok Bátaszék állomás dolgcm11 
politikai osztályai sem foglal- pa.rosversenyben állnak Ka
koznak kellően a kultúrneve- PQSvár állomas dolgozóival Je.. 
lési munkával. Több támoga- lenleg Bátaszék állomás vezet. 
tást kért az ország második Januárban a bátaszé4ciek glo
legnagyobb várooa, Miskolc bális teljesítménye az élüzem

nyeket ért el február első két dolgozói közül kitűnt Daez6 
dekádjában. A Benede!k-brigád Ernő mozdonyvezető és brigád. 
minden versenytényezőnél 100 ja. A brigád február 2�n az 
százalék fölötti eredményt ért 1967 számú vvnatot Dombóvár 
el a Labanc-brigád csupán az és Pusztaszabolcs között 30 
ip�rtelepi kocsik kíhúzásánál, százalékos többterheléssel to
a Sza.baczlci-brigád pedig az vábbította és 15 mázsa l!Zenet 
ipartelepi kocsik beállításánál takarított meg. 
maradt el néhány százalékkal 
a 100 százaléktól. Budapest-Nyugafl-f)ályaud- . 

Javítják eredményeiket va.r került az első helyre 

vasutas kultúrotthona számá- szintet is elérte. 
ra, hogy az valóban a gócpont Tizenöt darab kocsi 
16 OOO vasutasának második raksúly átalalátási munkála
otthonává válhasson. Galamb tait vállalták április 4-re Szüdi 
Zoltán elvtárs (debreceni József, C3atai II. József kocsi
igazgatóság) a magyar-szovjet lakatosok, Tar Imre és Szú.cs 
barátsági hónap küszöbén fel- Menyhért hegesztők a szolnokl 
hívta a figyelmet, hogy a kul- fűtőházban. Vállalásúkat már 

Szolnok állcmás dolgvzóL A a Miskolc személryá�yaudyar,. 
legutóbbi értékeléskor egy ki-

, 
ral és miskolc-gomori álla-, 

vételével teljesítették az �1� mással folyt�tott párosve��!-• 
üzemfeltételeket. 'Különösen JO ben. Második M1Skolc-Gomöit 
eredményt értek el a fajlagos állomá.... _ 

------o-o-----

túrotthonok mindenütt ve- február 2� teljesítetté'k. 
gyék fel a kapcsolatot a helyi A komlói szállítmányozási 
és az üzemi MSZT-5zerveze- dolgozók 

A villamos felsóvezeték szerelők 

az önköltség csökkentésért 
tekkel. a felszabadulási verseny ert- A oillamos felsővezeték épt-

Feleki elvtárs válaszadása digi szakaszában 9876 mázsa tésvezetóség dolgozói februári 
után Kaszás elvtárs összefog- árut szállítottak el úgy, hvgy tervüket 105,6 százalékra tel:ie
lalta a teendőket. A többi abban semmiféle kárt nem sítették. A részlegek közül a 
között felhívta 8 jelenlévők okoztak. Különösen kimagasló szerelőrészleg került ki győzte
figyelmét arra a rendkívül munkát végzett Kummel Mik· .,;en 106,9 százalékkal Bábolnai 

helytelen szokásra, hogy a lós, a szá!lltrnányozási iroda 

I 
Jáno.s csooortvezetőnek nagy 

vezetője, aki bosszú hónapok része van a sikerben, ·mert a nyugdíjas vasutasokat nem szívós szervezőmunkájával le- J.Zervezó és irányító munká:n szivesen látják, sót néhol be hetővé tette, hogy az érkező kívül a termelő munMban is sem engedik a kultúrottho-
nokba.. Nyugdíjasainknak 

,-észtvett és ezzel idóbérel 
munkát végző csoportja ön,o 
költséget is takarított mea. 

Az oszlopá.llitó részleg a rá• 
ko.�csabai munkáknál 325, a 
gödölló-hatvani munkáknál 
344 munkaórát takarított meg. 
ez J)énzértékben 3458 forioo 
tat jelent, 

mondotta - joguk van, hogy 
rendszeresen látogassák a kul
túrotthonokat, sőt tanácsaikkal, Egy állomás követendő példáia 
észrevételeikkel igen sokat (Tudósítónktól.) Aki Buda- rendkívül nehéz. A dolgozók 
használhatnak a kultúrnevelé- pestről Pécsre utazik, a komlói éveken át mindent elkövettek, 
si munkának. A kultúrottho- elágazásnál egy furcsa nevű hogy a munka menetét meg
nokből azokat a felelőtlen állomáson halad át. Bakóca,- gyorsítsák, igyekezetük azon
elemeket kell kirekeszteni, Godisa - olvashatja az állo- ban kevés sikerrel járt. Az el
akik jampec-tempót, egyenet- más nevét, aki kitekint az ab- múlt év őszén, éppen a leg
lenkedést akarnak becsempész- lakon. nagyobb forgalom idején ke
ni. Végül azt kérte az értekez- Ez az állomás helyzeténél rült az állomásra vezetőnek 
let részvevóitől, hogy minden 

I 
fogva jelentős forgalmat bo- Khin Gyula elvtárs. Megfo

ténykedésükben a kultúra nyolít le. A nagy forgalom le- gadta: mindent elkövet, hogy a 
szeretete a tSzociallsta kultúra bonyolítása azonban az állo-

1 
torlódások véglegesen meg

felvirágoztatása vezesse őket. más vágányhálózata miatt szűnjenek. Sikerült a munkát 

Hősi munkával lelszal,adították az elzárt pályát 
cTudóritónktól.) , Szávai Gyula pályamester gyalni a küldönccel. Még 

A jászapáti pályamesteri sza- azonnal értesítette a helybeli Szávai pályamestert is gorom

lcasz területén február 20-án pályafenntartási dolgozókat, bán elutasították. Szávai elv

éjszaka heves szél- és hóvihar akik éjszakai pihenőjüket meg- társ ekkor Lados elvtárshoz, 
vonult át. Az erős szél Jász- i<zalátva, siettek az elzárt a helybeli tanács elnökhelyet
cipá.ti és Jászdózsa között a vá- pályarész fels7.abadítására. A teséhez fordult, aki személye
aányokra döntött 15 táviró helyszínen látták, hogy a táv- �en értesítette a posta egyik 
oszlopot. A vonal járhatatlan- iróoszlopok eltávolitásánál a műszaki dolgozóját. Az ő 
ná vált. A Vámosgyörkről posta műszaki dolgozóira is közreműködésével megindult a 
Jászapátlba indított mozdony-
vonatot vissza kellett fordí
tani, hogy legalább a Jászdózsa 
és Jászárokszállás állomáso
kon levő munkásvonat-rész
l�eket továbbíthassa, 

Már pöttömnyi legényke ko
romban az őrház előtt „fogad
tam a vonatokat", tisztelegtem 
a tovavágtató tüzes mozdo
nyoknak. A vasút töltötte be az 
én gyermeki képzeletemet, 
mert távol a falutól az ;elentett 
csak eseményt számomra, ha a 
kis mozdony vídám csattogás
sal tovaszáguldott a Vámos
györk-gyöngyösi vonalon. Ha 
a pályamunkások közelben 
dolgoztak, mindig közöttük 
t>Oltam és igen nagy „szakérte
lemmel" hallgattam a krampá
csok ütésének ritmikus zenéjét, 
amit ilyenkor még cifráztak is 
,-áadá&u.l. A pályamester, aki 
naponta végig utazott ha;tóká· 
jával a 1>0nalon és hozzánk is 
bejött, az én gyermeki képze
letemben igen 114gy úrnak szá
mított. Hát még a vonalmér
nök, akit csak éde&apám elbe
szélése alapján képzeltem el 
magomoan, mert hát soha sem 
láttam, pedig a kis őrházból 
- miko-r sínautója végig robo
gott a vicinálisunkon - min
dig kiszaladtam és tágranyíló 
szemmel néztem az útát,'áró 
felkavart porfellegében gyor
san eltünó sínautó után. Ilyen
ko1" gyermeki fantáziám élén
ken dolgozott és olyasmire 
gondoltam, amir6l soha senki
nek &ZÖlni sem mertem. 

Ez az álom most valóra vált, 
és még szebb lett, mint azt 
gyermeki fantáziám kiszínezte. 
1945 meg1,,aló.rltotta az én oá
gyamat ,s. 

* 

1948. novemberében a Csap 
--moszkvai gyorsvonat egyre 
közelebb vitt, mintegy száz 
csillogószemű, tudásra szomjas 
fiatallal együtt a szovjet haza 
fővárosa, Moszkva, az egye
tem padjai felé. 

Moszkva álom&zépnek tűnt 

•zükség van. Mivel a telefon 
nem működött, küldör me
nesztettek a helybeli posta
hivatalba. A postán azonban 
senki sem volt hajlandó tár-

kemény munka a vágányok 
szabaddátételéért. Reggelre si
került az összeszakadozott ve
zetékeket eltávolítani, a meg
rongált pályát helyreállítani. 

MEGVALÖ.SUL T ÁLMOK 
- ÖT ÉV MOSZKVÁBAN -

az első novemberi estén, ami
kor csoportosan végigsétáltunk 
a történelmi Vörös téren és 
mély megilletődéssel nézeget
tük a Kreml évszázados bás
tyafalait. 

A moszkvai Közlekedési 
Egyetem hallgatói, professzorai 
baráti szeretettel fogadtak. 
Igaz, kicsit körülményesek 
voltak az első napok, mert hát 
oroszul vajmi keveset tudtam, 
mégis ezek voltak életem leg
szebb 114pjai. A kezdeti nehéz
ségeken szorgalmas munkával 
csakhamar túljutottam és vas
akarattal, a szovjet elvtársak 
állandó baráti segítségével si
került együtthaladni évfolyam
társaimmal. Annál is köny
nyebb oolt ez, mert az egye
tem padjaiban a szovjet elv
társak mellett ott voltak a len
gyel, csehszlovák, koreai, kí
nai, bolgár és német fiatalok 
is. Szombatonként kultúrmú
sorainkon, az egyetem gyönyö
rű kultúrpalotá;ában, egymás 
után léptek fel a különböző 
népek fiataljai és nyolc-tiz 
nyelven, de egy lélekkel éne
keltük az Internacionálét, köz
ben valamennyien arra gondol
tunk, hogy Moszkvában, itt kö
zöttünk, már valóra vált ez a 
nemes eszme. 

* 

A Szovjetunió óriási kiterje-
désű vasúthálózata, fe;lett 
technikai berendezései tudo
mányosan szervezett üzemelte
tést kívánnak. A moszkvai 
Közlekedési Egyetemen, 
amelynek falai között öt éven 
keresztül én is tanultam. a 
többi tizenkét közlekedési 

egyetemmel együtt, ennek a 
hatalmas vasúthálózatnak a 
vezetőit, mérnökeit képezik ki. 

Az egyetem jól felszerelt la
boratóriumaiban, tanszékein 
komoly tudományos munka fo
lyik. Professzorai között ott 
találjuk a szov;et vasút leghí
resebb akadémikusait, tudó
sait, Hacsaturov, Csudov. Cser
nomorgyik, Kocsetov, Povoro
zsenkó, Umblia, Szkiba elvtár
sakat. 

Az egyetemen a vasútüzem 
minden ágával behatóan fog
lalkoztunk, a nyári vasútüzemi 
gyakorlatainkon pedig két hó
napig a különböző szakszolgá
latok területén b6vítettük a 
gyakorlatban ismereteinket. 
Mennyi gonddal válogatta ösz
sze az egyetem számunkra a 
nyári gyakorlatok színhelyét, 
hogy az valóban a legnagyobb 
eredménnyel ;árjon. Pálya
fenntartási gyakorlatomat a 
Moszkva-Kurszk-i vasútigaz
aatóság podolszki pályafenn
tartási fónökségén végeztem, 
ahol a legmesszebbmenően gé
pesítve van a pályaépítési és 
fenntartási munka. Forgalmi
kereskedelmi gyakorlaton a 
délnl/Ugati vasútigazgatósági 
Darnyica állomáson, a szovjet 
vasút egyik legmodernebb gé
pesített rendezópályaudvarán, 
a kievi nagyforgalmú, az áru
mozdítási munkák gépesítése 
terén ioen jól álló teherpálya
udvaron és a kievi személypá
lyaudt:aron voltam. Vontatási 
gyakorlatom alatt a jaroszlavi 
'1asútigazgatóság Pávelecz-i fű
tőházának mozdonyain ;ártam 
a vonalakat. A központi szol-

úgy megszerveznie, hogy ma 
már mind kevesebb kifogás i 
merül fel Bakóca-Godisa ál• · 
lomás munkájára. Ezt elsősor
ban a tolatások irányított, 
gyors megszervezésével érték 
el. Aradi János, Nagy Tibor és 
Zentai Antal forgalmi szolgá• 
lattevők és brigádjaik egy
mással versenyezve elérték, 
hogy a felszabadulási verseny 
eddigi időszakában az egy ko-< 
csira eső tolatási időt 4,5 perc• 
ről Z,6 percre szorították le, 
r.zzel 1600 kocsi tolatásáná.l 
3040 percet takarítottak meg. 

A jó eredmény további lel
kes munkára serkenti Bal.óca 
-Godisa dolgozóit. Csak az a 
baj. hogy a szakszen:ezet nem 
segitt őket munkájukban. · Az 
üzemi bizottsági elnök Sásd 
állomáson a pályafenntartá� 
nál dolgozik és még egyetlen 
termelési értekezleten sem lát◄ 
ták. Egyébként sem törődik a 
versennyel, munkája jóformán 
csak a tagdíjbes.zedésben nyil
vánul meg. Sürgősen változtat• 
ni kell ezen, mert Bakóca-Goo 
disa lelkes dolgozói megérdem
lik, hogy a szakszervezet se-
gltse őket a versenyben.. 

gálatot a délnyugati vasútigaz• 
gatóságon és a kievi aligazga,, 
tóságon ismertem meg. 

Kilenc félév után, háromszo-< 
ri üzemi gyakorlattal tarso
lyomban, fogtam hozzá „Egy 
vasútigazgatóság komplex fü:e• 
meltetési terve" című diploma
tervem kidolgozásához. Ezt az 
állami bizottság előtt „kitünó" 
eredménnyel védtem meg. 
1953. ;únius 17-én teljesült 
,-égi álmom, kitüntetéssel sze
reztem közlekedési mérnöki 
diplomát. 

Az az öt év, amit a Szovjet◄ 
unióban töltöttem, örök emlék
ként él bennem. Megismertem 
a szakma mellett a szoviet 
emberek kultúrá;át, kommu
nista erkölcsét, a szovjet vas
utasok munkás hétköznapjait. 

A kapcsolatok, a baráti szá• 
lak, amelyek most is, az egye• 
tem elvéazése után. Moszkuá• 
hoz, a szovjet emberekhez fűz• 
nek, egyre erősödnek. Állandó 
szakmai támogatást kapok az 
egyetemről. a szovjet vasutak 
különböző területein dolgozó 
volt évfolyamtársaimtól éppen
úgy, mint a népi demokra
tikus országok Moszkvában ta
nult fiataljaitól. 

A tízéves találkozón, 1963• 
ban, ha mafrl össujövünk a vi
lág négy tája felől, a magyar, 
kínai, bolgár, német és szovjet 
vasutakról a moszkvai e(llle• 
tem számunkra oly kedves fa
lai közé, akkor ma;d beszámo
lunk egymásnak és professzo
raink114k arról, hogyan való• 
sult meg mindaz, amiért vala· 
mennyien dolgozunT-, beszámo• 
lunk munkánkról, vasútunk4 

ról. hazánkról, a szocializmv� 
építésében elért sikereinkróL 

Nagy József 
mérnök. 



1 19515 mircfus 't. SZOCIALISTA VASOTERT s 

IIELYTÁLLÁSUNK. FOKMERÓJE :  

a vonalkésések csökkentése 
A felszabadulási versenyben 

fiétről hétre a versenyhangu
lat emelkedésének lehetünk 
tanúi. A legtöbb szolgálati !he
lyen büszkén írják a verseny
táblákra az emelkedő eredmé
nyeket és bizonyos, hogy a 
dolgozók lelkesedése, a felsza
badulási versenyhez méltó buz

' galrna az utolsó hónapban még 
növekedni fog, l!:ppen ezt 

7.unk, 'amikor 20 százalékon 
11luli késést mutat a statisztika. 
A januári 50-55, illetve -
munkásvonatoknál - 38-40 
s7.ázalékos késéshez viszonyít.. 
va kétségtelenül beszélihetünk 
f!rPciményről, sőt írjuk ide ösz... 
�zehasonlításul a késési percek 
számát is: januárban átlag 
2500-2800 percet késtek na
ponta az igazgatóság területén 
közlekedő munkásvonatok, a 
legutóbbi napok késési átlaga 
700-900 perc. A javulás mö
gött, amely - ismét hang
súlyozzuk - még nem elegen
rtő, ott látjuk a felszabadulási 
verseny emelkedő hangulata 
mellett az igazgatóság III. osz, 
hilyának szívós küzdelmét, el
lenőrző munkájának javulását. 
Az osztály minden 4 percen 
felüli késést megvizsgál, s ha 
forgalmi okból következett be, 
felelősségre vonja a hibát el
követőket. Két hónap alatt 72 
esetben alkalmaztak dorgálást, 
31 dolgozót köteleztek részkár
tér!tésre, 12 dolgozótól vonták 
meg a jutalmat, 2 dolgozót vál
tottak le a személyforgalmi 
szolgálatból, s legutóbb 14 fe
gyelmi ügyet tárgyalt az igaz
gatóság, köztük Kőbánya-felső 
állomásfőnökének ügyét, akit 
részkártérítésre köteleztek, On.-

Mindnyájunk közös ügye : 

1000000 tonna szén megtakarítása 

u emelkedő lelkesedést 
kell felbaaználni arra, hogy 
oU javítsunk, a.hol a. legna-

aobb szükség va.n rá. 
'A menetrendszerinti közleke
désről van szó. Arról a ver
i;enytényezőről, amelynek em
lítésére sajnos még ma is ár
eiyék borul a vasutas arcokra. 
Kétségtelen, hogy az utóbbi 
két hétben esők-kent a késé
zek és a késett percek száma. 
dr. 

ez a javulás még nem ele
&endő ahhoz, hogy meg-

nyugvást keltsen. 
Ha megnézzük a budapesti 
igazgatóság késési kimutatását. 
azt kell látnunk, �ogy a sze
mélyszállító vonatok késése 
még ma is 30---40 százalék kö-
7.Ött mozog, s a munkásvona
toké 20-24 százalék körül van. 
Kevés olyan 24 órával találko-

dok Lászlót, a ceglédi vonal 
menebrány1tóját írásbeli meg
rovásban részesítették. Ezek az 
esetek arra kell, hogy figyel
meztessék a dolgozókat: 

még körültekintőbben lás
sák el fela.da.tuka.t, a legna
gyobb gondossággal járja
nak. el a vonatok meneszté-

!lénéL 
A felszabadulási verseny hát
ralévő időszakában mmden 
dolgozónak legyen szívügye a 
menetrendszerinti közlekedés. 
Nem elégedhetünk meg azzal, 
hogy a szállítási feladatokat az 
idei télen megoldottuk, mert 
valljuk be. ebben a !őérdem az 
időjárásé. 

A felszaba.dulásl verseny• 
ben a vasutasok helytállá
sának valódi fokmérője a 
menetrendszerinti közleke-

dés további javítása.. 
Az utóbbi hetek kedvezőbbnek 
mutatkozó eredményei, a vas
utas dolgozók helytállása, a ja
vuló együttműködés, a lelkiis
meretesebb munka, az ellen
őrzés kiterjesztése és a munka
fegyelem megszilárdulása re
ményt nyújt arra, hogy a vas
utasok felszabadulási versenyé. 
ben a menetrendszerinti közle
kedés sem lesz szégyentkeltő, 
sötét, fájó pont. 

Írta :  Tölgyes Lajos, a 7. szakosztály vezetóje 

A vasút, az ország legna
gyobb üzeme, óriás! all'.lyag
mennyiséggel dolgozik. Ebből 
fakad az, hogy 1-2 százalékoo 
önköltségnövekedésnek vagy 
csökkentésnek milli65, sőt tíz... 
milliós kihatása van. 

A vasút globális önköltségé
nek alakulása sok összetevö
től függ: lehet takarékoskodni 
munkaerővel, villanyárammal, 
szénnel, acéllal és egyebekkel 

Az önköltség összetevői közt 
legfontosabb tétel a szén. Nem
csalc azért, mert naponta több
ezer tonnát fogyasztunk belőle 
és a fogyasztás. csökkentésével 
a vasút kiadásai forintérték· 
ben is csökkennek, hanem leg
elsősorban azért, mert ez a 
megtakarított anyag: A SZEN. 
A szén, amiből kevés van ha-
7.ánkban. Bár a széntermelés 
volumene a felszabadulás előt
tinek többszöröse, mégis ke
vés, mert fogyasztása még na· 
gyobb arányb!!,n nőtt, mint a 
termelés. 

1954-ben 1953. évhez emel
kedett a vasút szénfogyasztá
sa, amin�k elsősorban az az 
oka, hogy az 1954-es január
februári rendkívül zord idő
ben megnőtt az abszolut szén
fogyasztás. Oka az is, hogy 
1953-hoz képest lényegesen 
romlott szeneink halmazálla
pota. Ha tehát az 1953-as tény
számot vettük volna alapul és 
ahhoz szabtuk volna a fel
használási normákat és a szén
prémiumot, alig akadt volna 
mozdony az országban, amely 
azt a tervet teljesíteni tudta 
volna, éppen a külső okok, a 
rendkívüli hideg miatt. Ennek 
következtében nem lett voln.i 
szénprémium, a legszélesebb 
tömegeknek vettük volna el a 
kedvét a széntakarékosságtól, 
látták volna annak céltalan 
voltát. - Többek között ezek 
figyelembevételének volt kö
szönhető 1954-ben, hogy 10 ki· 
logrammos fogyasztás alatt 
tudtuk tartani a 100 elegyton
nára eső szénfogyasztási érté
ket. 

gálatnak általunk kiszámított 
7 százalékos teljesítménye ki
elégítőnek mondható. 

A vontatási szolgálatnál a 
fent említett 75 százalék dön· 
tően a 3 nagy mozgalom ered• 
ményéből adódik. A megosz
tás a következő: a két mosás 
közötti teljesítményből 30 szá
zalék származik. A „2000 ton
nás" mozgalomból 20 százalék, 
az „500 kilométeres" mozga
lomból 10 százalék. A moz• 
donykarbantartásból 15 szá• 
zalék. A jobb tüzeléstechniká• 
nak 20 százalék, (egy lapátos 
tüzelés, kétszárnyú tüzelőajtó, 
Fonó-féle tüzirács, stb.) volt 
köszönhető, további 5 százalé
kot hőszigeteléssel, lángboltok 
beépítésével és egyéb műszaki 
intézkedésekkel értünk el. 

Fenti számok csak tájékoz• 
tató jellegűek, tapasztalati ér
tékek, de általában helyesek• 
nek mondhatók, 

Ma a vasút is sokkal több 
szenet fogyaszt, mint a felsza
badulás előtt, aminek magya
rázata, hogy utasforgalma öt és 

k b , .. kk - k "  lf ·, félszeresére, teheráruforgalma 
Jó a gép ar antartaS - CSO en az On O S8Q pedig háromszorosára növe�e-

A széntakarékosság fóeme
lói a szovjet vasutasok tapasz
talataiból vett mozgalmak: a 
2800 tonnás, az 500 kilométe
res mozgalom és ami majd
csak a legfontosabb mindket
tőnél: a két mosás közötti 
nagyteljesítményért folyó moz
galmunk. Nem véletlen az, 
hogy a legkedvezőbb szénfo· 
gyasztást akkor értük el, ami
kor a mosás közötti mozgalom 
már általánossá vált. Ennek a 
mozgalomnak köszönhető, 
hogy: 

Ha tehát ebben az évben is 
el akarjuk érni a 100 OOO ton• 
nás vagy még annál is na• 
gyobb széntakarékosságot, to
vább kell fejlesztenünk azokat 
a módszereket, amelyekkel sze
net lehet megtakarítani. A 
100 OOO tonna széntakarékos• 
sági tervünk vállalás, amit a 
szén takarékossági kormány• 
bizottság is jóváhagyott. 

Csontigható éles szél fúj a 
Mátráról, de a gyöngyösi Ki
térógvár délutáni műszakra 
ipyekvő dolgozói fel sem ve
azik a zord időt. Egy-két éve 
még többnyire kapa meg a ka
sza volt a szerszámuk. de ma 
már szakértelemmel beszélget
riek a legbonyolultabb músza
ki dolgokról is. Faragó Béla és 
Katona Jenő, a ngeo''-s üzem 
dolgozói például azon tanakod
Jiak. hogyan állítsák be �éJ
automata gépüket úgy, hpgy 
minél kevesebb kést törjenek 
és ezzel is csökkentsék az ön
lwltséaet. 

Parasztolc.ból 

ipari munlc.ásolc. 

Még ez -cseng a fülünkben, 
emikor az igazgatói irodáoa 
lépünk. Heiszler igazgató és 
Lapi.s :főmérnök elvtársnak el
mondjuk, mit hallottunk az 
úton. 

- Igen, az önköltség alaku
lását nagyban befolyásolja az 
is, hogy@ használja ki az 
üzem a rendelkezésre álló gé
peket, milyen mértékben tart
ja be a technológiai előíráso
kat, Na,gy sikernek tartjuk, 
1101ltl 1114 már faluról j<itt dol
c,ozóink is tisztában vannak 
ezzel - mondja a főmérnök. 

Hamarosan kiderül : az üzem 
-vezetősége is gond(?San ilg,Jel 
az önköltség csökkentésére. a 
gépek jó kihasználására. Ré
,cebben sok baj volt a karban
tartásE.al. Mintegy fél éve kez
dődött meg a módszeres, kar• 
bantartás Szabó László fiatal 
mérnök vezetésével. Uj volt 

ez a munkakör Szabó elvtár-.. 
nak, de hamar otthon- érez�e 
magát benne, mert Koprda Ja· 
nos művezető és a dolgozók 
lelkesen támogatták. - Ma 
már jelentős sikerekkel büsz
kélkedhet a TM-K. 

Legtöbb baj a motorok1<al 
volt. Nem voltak lefedve, 1d�,. 
gen anyag került a szerkeze
tü�be s egy-kettőre bekövet
kezett a leégés. Volt olyan 
időszak, amikor havonta 30-
32 mot9r égett le, 2-3 napig 
is állt egy-f!gy gép, A moto
rok cserélgetésével igyekeztek 
az állásokat kiküszöbölni. El· 
ső feladat volt tehát a motorok 

lefedése és biztosítása. öt hó
napig tartott, míg minden mo
tort alaposan átvizsgál1ak, 
biztosítottak, lefedtek, de meg 
is lett az eredménye: szep
temberben már csak egyetlen 
motorsérü!és volt - szá:Zítási 
hibából. 

Hasonló ütemben csökken
tek a géphibák is. 1952 január
jában még 5392 óra volt a vá
ratlan gépállás nyolctagú kar
bantartó részleg mellett, 1953-
ban huszas lét1.zámnál 2617 
órát álltak a gépek, 1954-ben 
tizenhat ügyeletes lakatos 589 
órára csökkentette a váratlan 
gépállások számát, az idén ja· 
nuárban pedig 13 állandó 
ú.gyeletes !a!katos már 552 órá
ra szorította le a váratlan aép
állást úgy, hogy ebben már a 
motorhiba miatti gépállások is 
benne vannak. 

A karbantartó lakatosok a 
felszabadulás évfordulójára 
fekjánlották, hogy a tavalyi 
első negyedévihez képest 10 

Kiváló menetirányítói teljesltmények 
Miklós Józtef, He1711eshalom 

ffiomás menetirányítója feb
ruár 3-i szolgálatában a vil
lanymozdonyok fordulóját úgy 
ll7Jel'Vezte meg, hogy á tlagtelje
sítményük 516 kilométer volt. 
Ez c.rueseredménvt jelent, mert 
a villanymozdonyok eddigi leg-

jobb napi teljesítménye 400 ki
lométert tett ki. 

Tégla László budapesti kör
vasúti menetirányító feb
ruár 2-i szolgálatában a kör
vasúti átállítós mozdonyok ki
lométer teljesítményét az eddi
gi legjobb 30 kilométerről 63,3 
kilométerre növelte, 

ÜZEMI FOGASZATI RENDELOBEN 

rcn,re több és több llzemünkben kapnak a vasutas dolqozók foq
azalcorvoal kezelút. Képllnk6n a MAV Felépítmény! Vasanyaq
Javltó foqászatl rendel6J4lben dr. Binder Dezs6 fogorvos 41!: 04lv6nyl 
.. ,an6 aszlsztens az egyik llzemi dolqozó foqkezelé•ét v6qzl, 

(Kovács Géza felv,J 

. . . . . dett. A széntakarékosság Je-�z�lekkal cscikkentik a_ aep-

1 

lentősége ezért emelkedik min· allast. Jan1fárban 13,9 s�lé� den más természetű takarévo!t a csök,kentés. A „Javulo kosság fölé, anélkül természeere�mén-yben nagy ré�_z1;1k van tesen, hogy elhanyagolnánk az a fiatalo��ak, akik kozul töb- él a színesfém és egyéb ben a reg1, tapasztalt dolgo- ac ' 
. • , bb zók segítségével elsajátították anyag?�al_ v�lo legsz1goru 

a legnehezebb munkafogáso- takarekossago 
kat is és állandóan magas tel- A vasat jes!tményl százalékkal dolgoz
nak. Ilyenek például Baranyi 
László és Szabó Dezső gépvizs
gáló lakatosok, akik 130 szá
zalékos átlagot teljesítenek. A 
villanyszerelőknél Keakés 
Imre csoportvezető jár az élen. 
szorosan követik őt Hegedüs 
László és a többiek, 

Az é/Uzem címért 

A TMK nemcsak a karban
tartásokat végzi. Ez a részleg 
telepítette a gyárba az Ózdról 
idehelyezett geo-s üzemrészt. 
A rossz elhelyezésű fűi:-észüze
met áthelyezték a gyár másik 
részébe. A TMK-nalk nagy ré
sze van. abban, hogu a f111ár 
termelése állandóan növeke
di!k. Januárban például 108 
százalékra teljesítette tervét, a 
!kilátások szerint- februárban 
110 százalékos !e.sz az ered
mény, ami eQ11re közelebb viszi 
a dolgozókat leghőbb vágyuk, 
az élüzem cím elnt1eréséhez. 

Kitünő a versenynyilván0&
ság. Az üzemi bizottság rend
szeresen megküldi a dolgozók 
eredményeit a tanácsoknak. és 
kilenc környékbeli községben 
a hangosanbeszélő naponta 
bemondja a K!térőgyár ottlakó 
legjobb dolgozóinak nevét és 
eredményét. A családta,gok, 
rokonok, aszomszédok ilyenkor 
büszkén hallgatják a JÓ ered
ményeket. ami dicsőség a fa
lunak is. 

szénfogy-asztasa 

az utóbbi időkben rend
kívül kedvezően alakult. 1954· 
ben is mélyen alatta voltunk a 
bűvös 10-es számnak, azaz a 
100 elegytonnakilométerenkénti 
10 kilogrammos szénfogyasztás
nak. Amióta a vasúton a szén
fogyasztási statisztikát vezetik, 
a 10 kilogramm alá csak a f.!1-
szabadulás után sikerült kerül
ni. Először 1953-ban 9,40 kilo
gramm és 1954--ben 9,72 ,kilo
grammos fogyasztással. 

Ahhoz, hogy szenet tudjunk 
megtakarítam., ismerni kell a 
szénfogyasztás legfontosabb 
összetevőit. A kedvező szénfo
gyasztás füg'!: a) a mozdonyok 

általános műszaki állapotától, 
b) a mozdonvok kihasználtsági 
fokától (túlsúly, haszonkllo
méter), e) az időjárástól, d) a 
szénkeverék állandóságától. S 
mindezeken kívül a legfőbb 
erőtől - az embertől. Mert hi· 
szen az embertől függ a moz
dony állapota, kihasználtsági 
foka, a szén minősége, ha nem 
is a vasútastól, de a bányász
tól. Az igaz, hogy az időjárás 
az emberek akaratától függet
lenül jelentkezik, de vele 
szemben az ember fel tudja 
venni a harcot és csökkenteni 
tudja káros hatását, ha meg
tesz! az Időjárással szemben az 
összes védekezési intézkedése
ket. 

............................... ·-·············-····--···--······--·········� 

A világ asszonyainak 
megbonthatatlan egységéért 

A miskolci igazgatóság területén dolgozó vasutas 
nók levelet initéztek a srovjet, olasz, francia és német 
nőszövetséghez a Nemzefíközá Nőnap alb.lmábóL 

Tíz esztendő a 
• inlágot formáló 

korsza,kok távla
tában, az ezer
éooket fe'/öleUi 
történelmi idősza.. 
lwk'fwz mszonyit
tia, szifl.te epizód 
- ir;á,k többek 
között, De ne-
künk, ma'11J<l,r 
vcuutas nőknek 

gün.k többé & 
munkanélküliség 

rémétől. EgyenUJ 
munkdért e1111e-nló 
bért kapunk a fér
fi,aikkal. 2s ami 
U!11}amsak nem 
volt a múltban: 
jogunk uan a ta
nuláshoz, 4 mú• 
velódéshez. Mun-
kánk nyugodt 
végzését bölcső-

m,ermekeiket, 
húséges társként 
ill nak fér;eik ol
!la!dn támo-
1assat.ok bennün.. 
f<.et a békéért ví
vott harcunkban, 

1. Elmaradt évente több 
mint 45 OOO hldegvlzes be
gyujtás. (Egy hidegvizes be
gyujtáshoz általában 2-3 
mázsa szenet használnak el). 
Ez a 1200-1400 tonna szén 
abszolut megtakarítás, mert 
nem került sor eltüzelésére. 

2. Amióta a mosás közötti 
mozgalom általánossá vált, 
gyakorlatilag megszünt egy 
nagy veszedelem : a kazánkő
képződés. A kazánkő rontja 11 
kazán hőátadóképességét és 
ezzel növeli a szén!ogyasz· 
tást, azonkívül a kazánkő 
gyakori meghibásodásokhoz 
is vezet. Ez a mozgalom a 
kazánfenntartási költségek 
csökkentésében is jelentke
zik, nem is beszélve arról, 
hogy ennek köszönhetjük. 
hogy naponta 100-150 gép
pel többet tudunk kiállítani. 
A „2000 tonnás" mozgalom 

egyik fő módszere a szén
takarékosságnak, Ennek kö
szönhető, hogy a tehervona
tok a felszabadulás előttihez 
viszonyítva 18-20 százalékkal 
nagyobb terheket visznek. Tu
dott dolog, hogy a Menetrend 
Függeléket ennek a moz
galomnak egyik eredménye
ként az I. és II. kezelési sza
kaszban 20-22 százalékkal 
:felemeltük. Az új függelékhez 
képest is naponta 40-45 OOO 
tonna túlsúlyt továbbítanak 
mozdonyvezetőink és remél
hetőleg nyáron ez még maga 
sabb értéket fog elérni. 

Az „500 kilométeres'' mo:z:
galom szintén fontos összete
vője a széntakarékosságnak, 
bár el lehet mondani, hogy az 
„500 kilométeresn mozgalom a 
„2000 tonnás" mozgalommal 
már nagyjában és egésziben 
eggyé vált és lassa.n a két 
mozgalmat egy mozgalomnak 
kell tekinteni, mert egyik kí
egészitője a másiknak. 

Ahhoz, hogy ebben az év
ben is elérjük a kitűzött 
100 OOO tonna megtakarítást, 
azon az úton kell járni, mely 
eddig sikerekre vezetett és ki 
kell küszöbölni a közbeeső hi • 
bákat. 

Az eredményes munkához 
szükséges vizsgálat tárgyává 
tennünk azt is. hogy szakszol
gálatonkint hogyan tevődik 
össze az elmúlt évek széntaka
rékossági eredménye, 

100.000 fonna 

Az 1 935. évi 
szentakarékosságol 

az 1954. évi fajlagos fogyas� 
táshoz kell viszonyítani. A 100 
ezer tonna szenet tehát ahhoz 
képest kell megtakarítani. Ez 
nagyon komoly feladat és tel• 
jesítéséhez minden erőnket 
meg kell feszítenünk. A szén· 
takarékosság fokozása érdeké• 
ben teendő műszaki és szerve
zési intézkedéseket két nagy 
csoportba sorolhatjuk: 

l. Az eddig már megtett m• 
tézkedések végrehajtásának 
folyamatos kiterjesztése és to
yábbfejlesztése. 

2. Uj intézkeciések megtéte• 
le. 

Mindkét csoportban vannak 
olyan intézkedések, amelyek a 
vasút saját hatáskörébe tar• 
toznak. Vannak Viszont o!ya• 
nok, amelyeket más tárcak• 
nak, illetve kormányzati szer• 
veknek kell megtenni. 

Jelen cikkünkben természe
tesen csak a saját hatáskörbe:n 
történő intézkedéseket tárgyal• 
juk. 

Röviden azért érdemes el• 
mondani, mik azok a külső in• 
tézkedések, amelyek szüksé• 
gesek a MA V szén takarékos
ság eredményessé való tételé
hez: 

1. A széntakarékosság egyik 
alapfeltétele, hogy a fűtőhá
zaknál elegendő és megfelelő 
minőségű szén álljon rendel
kezésre, Ennek érdekében a 
vasutat a szénbányászatnak az 
Országos Tervhivatal által jó
váhagyott terve szerint kell el
látni szénnel. Csak így lehet 
biztosítani az állandó szénke
veréket, ami fontos takarékos• 
sági feltétel. 

2. A mozdonykazánok és gé
pez_et megfelelő jó állapot<t, 
!!lert minden széntakarékossá
gi intézkedés eredménytekn 
marad, ha a mozdonyok jó ál· 
lapotát nem lehet biztosítani. 
Ez elsősorban a fűtóházal, és 
járműjavító üzemi vállalatok 
feladata, de szükséges hozzá, 
az is, hogy az Országos Terv• 
hivatal a vasút részére bizto
sítsa a karbantartáshoz szük
séges anyagokat az igényelt 
mennyiségben és minőségben, 
a KGM pedi� a kiutalt meny
nyiségeket időarányosan és 
folyamatosan bocsássa a vas
út rendelkezésére az előírt mi• nőségben. 

ez a kis idószak 
egy egész vüágot, 
1711önyöril és bol
dog, sza.bad tíz 
évet jetent. Fel
szabadu.1.tunk a 
testet, lelket meg
öló Horthy--rend-
szer eln!/O'l7UÍ$a 
alól. E1.é1'tii.k 
egyenjogú.ro,gu:n,.. 

kat. Szabad hazá
ban, szabad imi
berekként élhe
tünk. Nem rette-

dék, 11,4-pközi ott
honok biztosítjá.k. 
ahol gyermekein
ket gondos neve
lésben. részesítik. 
s nagyszerű ellá
tást loa:pnak. 

A Nemzetlwzi 
Nónan alka.lmáb6l 
felétek fordulunk. 
azok felé, akik 
maguk t., anyák, 
akik féltő szere
tettel neveUk 

Segí.tségtekkel 
gyózedelmeske

diLnk 4 hakü fe
lett, erőink em,e
�itésével 4 bom
bák robbanását el 
kell, hegy nvom
:ta az élniakar6.s, 
az alkotnivá,gyás 
szépsége, drága 
(/1/ermekeink ka.
cagás,i, Segí.tsii,k 
együttes erővel 
győzelemre a bé
ke ügyét. 

'eljen a Nem
zetközi Nónap, a 
világ auzonyai. 
n.ak megbontha
tatlan e1711ségel 

···-························--··········· ... ··· ................................. . 

szenet vé,re alapul 
számításainkhoz, ebből 75%-ot 
a vontatási szolgálat, 18%-ot 
a forgalmi és 7 százalékot a 
kereskedelmi szolgálat takarí· 
tott meg. A széntakarékossági 
mozgalom súlypontja tehát 
még most is a fűtőházakon 
van és még nem értünk el át
ütő sikert a forgalmi szolgá
latnál. A kereskedelmi szol-

3. A szén takarékos felhasz
nálásának igen fontos tényező
je a kazánok vízoldali tiszta
sága és ennek az érdekében a 
már bevezetett és jól megszer
vezett vfz!ágvftási eljárás he
lyes végrehajtását biztosítani 
kell. A MA V vontatási osztá
lya részéről fel kell számolni 
a még fennálló hiányosságokat 
és lazaságokat. biztosítani kell 
a csorgatás és kazánlefúvatás 
elóírás szerinti elvé<izését. de a 
külke•·esked�lf'\m részéről is 
biztosítani kell. hnf:!v a lágl/1,
tá,i eljáró •hoz ,..,,r,,,•fr,e• a'!?.
móniákszóda f"indig rendel• 
kezésünkre álljon. 

(Folytatjuk.) 
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Hogya,n készülök S P O RT a propa,gandista konferencia vezetésére 

Milyen lesz a lo/ytatás ? ' 'l'öbb éve vagyok propagan
í!ista. Szívesen és örömmel 
Yégzem ezt a feladatot. úgy 
érzem, nincs is talán szebb és 
érdekesebb munka, mint a 
dolgozak: nevelése, tanítása. A 
propaga,ndamun!ka végzéséhez 

azonban - bár elsörendű kö
'Vetelmény, hogy szeressük e2Jt 
•a munkát - ez még nem 
:elég. Komoly, alapoo felké
•szülésre, a propagandamunka 
módszereinek állandó tanul
mányozására, fejlesztésére is 
•azüklség van. Ezt a magam 
tpéldáján tapasztaltam. 

Az e1imúlt évek során ha 
thallgatóim passzívak voltak, 
latillárólag öket okoltam. Ma 
tmár rá,jölJbem arra. hogy az 
ll11enért elsősorban magam 
""'11l/Ok a feLe lós. Ezért ha 
rz.em jól sikerül a konferen
cia, aik,kor a.laposan elemzem 
m,un,1cátm,a,t és megkeresem 
azokat a pontokat, ahol a hi
bát elkövettem. Ez a módszer 
a:zonban egy kicsit ,,eső után 
köpönyeg" -, ahogy a köz
mondás is tartja. Ahhoz, hogy 
igazán jó munkát végezzek, 
nem a konferencia után kell 
szánni, bánni „bűneimet", ha
nem úgy kell felkészülnöm, 
hogy elejét vegyem az eset1e
r;es hibál�rnl'k.i 

Milyen irodalmat 
használok. fel? 

r Az államLgazgatás és a ta
riácsdk című anyag második 
reszéból tartandó konferencia 
levezetésére is ennek alapján 
készúltem fel. Az ál•alános 
követelmény mellett. hogy a 
propagandis'tának fel kell dd
gozni az úlJTllutatóban megje
lölt kötekző és javasolt iro
dal."Tlakai, még s,ámos egyéb 
anyagot is feldolgoztam, me
lyek megkó!'nyítiik munká 
mat. Igy például igen riaqy 

hasznát vettem a Szabad Nép 
1955. január 29-i vezéreik.ké
nek. Emellett az utóbbi idő
ben egyszer sem mulasztom 
el az útmutaLóban leközölt 
,.Adatok. és tén11ek" című ro
vat felhasználását. 

Felkészülésem fontos ré-
szét képezi az Js, hogy a 
k.onferencia előtt beszélgetek 
hallgatóimmal. Ennek során 
megtudom, hogy milyen kér-

Dragiibb ll leves 

mint a hús 

déseknél va'llllak nehézségeik, 
mit nem ér,tenek, ugyanakkor 
segítem óket azzal, hogy fel
hívom a figyelmüket olyan 
részek tanulmányozására, 
amely elkerüli figyelmüket. 

A konferencia vezetéséhez 
vitavázlatomat úgy állítom 
össze, hogy az ne csak az 
anyagot tisztázza, hanem a 
propa.gandis/Ják kívá-nságá:ra., 
érdek.lődési körére is épüljön. 
Igy nem érhet különösebb 
meglepetés a konferencián. 
Például hall�tóim jelezték, 
hogy nehéz megérteniök álla
munk felépítését. Most egy 
szemléltető ábrát készítettem, 
amely világosan m�utatja 
egész államapparátusunk fel
építését. 

Miután az útmutató is ke
veset foglalkozilk az MDP 
csoportokkal a taná= be
lül, valamint a propagandis
táim is érdeklödtek ezután, 
hogy segítségükre legyek, ke
restem egy ezzel a témával 
foglalkozó anyagot, melyet 
meg is találtam a Pá:rtépítes 
1954. 10. számában. A konfe
rencián ezt is felhasználom. 

A mindennapi élettel 
összek.apcsolom az anyagot 

hofl'Jlha a propa,ga,nmsták rá-
irányítják erre a hiiá-nyoosá,g
ra a fi(lyelmet. megmagyaráz
va ennek helyte!enséoét, a 
propa,gandamuwka is lwzzájá
rolhat a beadás munkájának 
m.eojavításához. 

De ha megfordítjuk a prob
lémát éR nem azt nézzillc, 
hogy a vasút mit tehet a ta
nácsok munkájának megjaví
tásáért, hanem azt, hogy e."l
nek az anyagnak a tanulmá
nyozása hogyan segíti eló a 
vasút munkáját, akikor is ko
moly jelentősége van tanulá
sunknak. Csak egy példát ra
gadok ki, a bürokrati.mnus el
leni harc kérdését, melyet fel
adata a konferenciának meg
tárgyalni. Amellett, hogy !j 
tanács. az államigazgatás 
munkájában meglévó bü
rok,ratizmust tárgyaljuk, van 
alkalmunk és sajnos, anya
gunk is bőven arra, hogy a 
vasúton meglévő biirokratiz
mu.sról beszéljünk. Igazgató
ságunk központjában például 
egy újítási javaslat, mely épp 
az ügyvi,tel megkönnyítésére 
vonatkozott, egy évig hevert 
elintézetlenül. De lehet be
st.élni a sok papírmunká.ról 
is. mely megnehezíti, idöben 
kitolja az ügyek intézését, 
ugyanakkor az igazgatósági 

tá , k be hogy eddig akárhány csa-
\ 

ben arra kell törekednO.nk, hogy Az első bajnoki rorduló u n 
l�tnál

. 
volt, mindegyik sportkör- az élvonalban mar9:dJu�k, a �aJ• ugyancsak vidám hangulat ural· Pné1 két évnél többet töltött. Ez noksálÍ azonban meg tul mez ész kodott a Budapesti Lokomotlv 

l d élem hogy: labdarúgó csapatának heti érte- azt bizonylt)a. hogy a kltünő ábrán enne. e rem • 
1 ,  kezletén. szakember mindenütt megfelelt „ hamarosan eljön a1< az ldi6h � k 

A Jókedv érthető és Jo!l')s volt. várakozásnak. Az elmult évben kor Jogos várományosai e e n 
Az 1955. évi t,ajnolcl Idény első a Köbányal Dózsa labdarúgóit a bajnoki clmnek. 
mérkőzésén Idegenből hozta el a edzette. A csapat kltünöen sze- A vezetők és játékosok osztot
csapat a két pontot. Még pedig repeit. Az NB I-be Jutás osztá• ták az edző véleményét. Az elsó 
nem Is gyenge csapat felett arat- Jyozó mérkőzései 6?rán pont: csapat mellett természetesen 
tak győzelmet a Lokomotlv lab- veszteség nélkül kerult az elsö megvan a második csapat. az lf• 
darúgók: a Pereces! Bányászt helyre. júságlak és az úUörők együttese 
.izyözték le otthonában. 1:0 arány Az új edzll. az elsll szakmai Is. Az utóbbi két csapat I?ár '"d· ba

A
n. 

rajt tehát Jól sikerült. A kér- t'irtekezleten kltejtette tervelt. ve· dig Is lgen biztató eredmenyeket 
leményét. Szerlnte egy csapatot ért el. A türelmi módszer, melyet dés most már csak az: milyen éveken keresztül kell nevelni, ok a vezetök magukévá tettek, jó 

lesz a rolytatás? tatnl arra, hogy az komoly ered- hatással volt a natalokra ls. Ezt A Budapesti Lokomotlv. a tő- ményt érhessen el. Ez újdonság- blzonyttJa, bogy hamaros!n el• város legnagyobb vasutas sport- nak tünt a sportkör előtt, hiszen terjedt a hlr a stadion korny&körének labdarúgó csapata bl· egyes vezetők véleménye éveken kén: érdemes a Lokomotlvban Játzony éveken keresztül nem tu- át az volt, hogy a csapatnak szan!. mert komolyan és tür9-e dott megretelnl a várakozásnak. mindenáron, minél rövldebb ldő lemmel foglalkoznak velilk. !gy A vezetést hosszú éveken át a alatt -· lehetőleg már abban az azután igen nagy volt az ldény kapkodás Jellemezte. Tavaly e té• évben - rel kell kerülnie az elején az önként Jelentkező tlaren komoly változás állott be. NB J be. Ezért 1·endszer•lnt ide· tatok száma. Szakemberek kerültek a szak- genböl leigazolt játékosokkal 
A új módszer márl• megmt>nsztály élére. Ez meg is látszott Igyekeztek megerősltenl a csapa- iaW: Jó hatását. A c•apat vala• a csapat teljesltményén. Hiába tot, ami bizony egyetlen_ évben 

mennyi tagja nyugodt légkörben Javult azonban tel tavasszal az •em vezetert sikerre. Az uj edző 
ké oh rei az ldényre és talán együttes, a kiesést nem tudta el· meggyőzte a vezetőket és most sz 

ö• ö h t. 1 kerülni. már mindenki lát.la, hogy komoly e
h

n

0

nek 
„ 

v
b!

t
Jnotstg 

n
el;6°• ;;,�rkg: Az Előre. a Postás és a Loko• Játékerőt képviselő csapat meg• é

gy
én nagyszerűen megállta be, motiv egyesülése folvtán azonban teremtését csak évek hosszu z s 

mégis megmaradt NB 11-ben a munkája hc>zhatja meg. Az edzö lyéL csapat és most már csak �z 8 határozott igéretet kapott arra A csapat további Jó szereplés!\.4 teendő, hogy alapos nevelo és nézve hogy mindenki türelem· re ebböt az egy eredményből kiiszakmai munka után meg Is áll· m�I l�sz munkája lránt. vetkeztetni helytelen lenne. De 
j
a 

t
t

B�J;;��!li LokomoUvhoz az 

l 
- Nem hlnném, h_ogy már az az első mérkőzésen aratott gyö-

1955-ös ldényben űJ edzll került, első évben me.l(Ilyerjük a bajnok- lem komoly reményt nyújt arra-
t dt gylk beszá nézve, hogy az 1955-1!,s évad Fenyvesi László személyében. ságo - mon R az e 

· kezdete lesz a régen kltuzött cél: akinek kezdeti működése igen molóJában az ed7.ő - de egyelil· 
biztató. Fő erényének azt tudhat- re nem ls az a cél. Ebben az év- az NB I-be való Jutás elérésének. 

A propagandamunka ered- dolgozók munkáját is nehezí-
ménye:ssé tételéhez feltétlenül ti. De a2Jt hiszem, nemcsak - A vasutas békeblzottságok 
hozzátartozik az is, hogy a én magam, hanem a konfe- a IV. békekongresszusra �tatanultakat közel érezzék a renciám hallgatói is nem eqy zó küldöttek vonatait szépen ha!Lgatók saját munkájukhoz. esetben tanúi, vagy éppen ál- feldíszítették. A moroony ele-Tapasztaltam, hogy sokan dozatai a bürokráciának. Ép-

- Tíz új lakást adtak át 
az elmúlt napokban Ferencvá
ros állomás dolgozóinak. 

- KULTÚRVONATOT lN• 
DITOTT ÚTNAK a szegedi 
igazgatóság politikai osztály� 
A két kocsiban berendezett ki• 
állítás gazdag anyaga bemutat.. 
ja a vasutasok múltbeli éie
tét szembeállítva a felsza• 
badulá.s óta elért eredmények• 
kel. A vándorkiállításnak öt 
nap alatt 5000 látogatója volt; 
s a vasutas dolgozókon kívül 
a hódmezővásárhelyi, orosházi 
termelószövetkezetek tagjai, az 
iskol.á'k tanulói is megte4dntet
ték, Lókö!lházán felkeresték a 
curtic-i román vasutas dolgo
zók is. 

úgy gondoljáik, hogy a vasút- pen ez.ért erről, az ellene fo- jét a szabadságszobrot ábrá
nak semmi köze a tanácsok- lyó harcról besz.élni igen hasz- zoló táblával dekorálták, a 
hoz. Emiatt különös gondot nos lesz. kocsiban pedig, amelyekben a 
fordítottam arra, -hogy a ta- Az elmondottak nem foglal- küldöttek utaztak, nemzetiszí
nácsok álialános feladatai jálk magukba a propa,gainda- nú zászlókat, virágokat helyez_ megismerése mellett lássák munka összes módszereit, e tek el. Különösen szép volt a meg hallgatóim a vasút, a cikik kerete szűk is erre, de Pécs állomás által február vasutasok szerepét is a taná- az a véleményem, ha ezeket 26-án indított 1907. számú vocsok munkájának megjavítá- a módszereket, melyeket en-sában. A konferencia sarán nek az anyagnaik a tarutásá· nat. A békeblzottság ta,gjai még 
tisztázni kívánom azt, hogy val kapcsolatban felvetettem, éjszakai pihenójükben is segí-mi a vasutas tanácstagok kö- valamennyien allka.lmazzuk, tettek a díszítésben. telessége: ne11tCSGk a, terme- eredményessé tudjulk terrm.i lésben járjon élen, hanem az munkánlkiat és hozzájárulhaáLlc.mpolgári kötelezettsége<k tUJllk ahhoz, hogy a kon,greszteljesítésében, a párt, a, /Ja- szusi anyagok tanulása moznács és a dolgozó tömegek gósítsa a vasutas dolgozókat közötti k,lpcsolat eLmélyí;tésé- a kongresszus határozatainaik ben is. végrehajtására. Dolgozóink nagyrésze föld· 
riel rendelkezik, s ezek közt Repkó Ján08, 
is van olyan, aki nem teljesí- köz.épfokú propaganda-konfe-
ti a beadást. Meggyózódésem, rencia vezetó, Debrecen 

- Hatvan éves a székesfe
hérvári vasutas énekkar. A ré
gi, harcos múltra, visszatekintő 
együttes március 6-án, vasár
nap ünnepelte a szép évfardu
Zót. A szak.szervezet elnöksége 
az ünnepségen díszes ólom.km
tály vázát adományozott az 
énekkarnak, a, régi tagokat pe
dig oklevéllel jutalmazta. 

- A téglabetétes födémele
mekkel kapcsolatos újítást 
nyújtottak be a „Nők a tak.aré
kosságért'• mozgalom j{eretében 
Kecskés Borbála é6 R:eneczky 
Mihályné vasbetonszerelők. a 
MAV Épületszerelő és Előgyár
tó dolgozói. Ujításuk sok tégla
megtakarítást jelent. Pénzbeli 
értéke körülbelül 10 OOO forint. 
Az újítást elfogadták; 

- Négynapos békemúszakot 
tartottak Sátoraljaújhely állo
más dolgozói. A békeműszak 
alatt a tervben elóírt munká
jukon felül 5000 forint értékű 
gépjavítást végeztek a bodrog
halmi gépállomásnak. 

- A MISKOLCI VASUTAS 
GYERMEKEK bö!csődéjét fel
szaba.dulásu.n/k évfordulóján 
adjwk. át rendeltetéséne!k. 

MOSOROS NONAPOT 
RENDEZETT Budapest-Keleti
pályaudvar MNDSZ-szervezete. 
Kuti Károlyné, az állomás 
MNDSZ-szervezetének elnöke 
ismertette a nemZétközt nőnap 
jelentőségét, a "V'llli,g' asszonyai
nak békeharcát, majd filmve
títés következett. Az új kul
túrteremben rendezett ünnep
ségen az utazóközönség Is ér
deklődéssel vett részt. 

- A SAROSPATAKl GAZ
DASAGI VASUT doLgozói szá
mára öLtözőt és mosdót építe
ne!k. A munlk.álatdk. április 1-én. 
lkezdódne'k. 

DtSZES B:tKEALBU
MOT KÜLDTEK a IV. magyar 
békekongresszus1'Ul!k. a nagyka
nizsai vasutas d.olgoz(Jk. 

- FELV'fTELI 'fPULETE'l' 
KAP Ozd-alsó megállóhely. A 
800 OOO forintos beruházási 
munka jól halad. 

(. A K A $ C S E R E  

Szer,ed. Nádas utca 8. szám 
alatt lévö kétszoba-konvhás. elő
szobás magánlakásomat elcserél• 
ném hasonló. va,ry esetle" klseblJ 
budaoestlérl. Ball Endre. Ferenc
városi rütőház.. 

Budaoest. VIII„ Baross tér 8. 
szám alatti se2édházfelüitvelől 
állás havi 160 rorlnt iövedelem 
mellett lakáscserével azonnal el• 
roglalható. Jelentkezhetnek, akik 
Budaoest területén leiralább e"" 
szobából álló tőbérlettel rendel• 
keznek. Az elfo2'lalandó szoJgá-
latl lakás szintén erN szobából 
áll. Jelentkezés nanonta 8- 10 ""a 
között JX., Ferenc körút 14. tél• 
emelet. MA V 6:oOletrenntartásl 
Fónöksés,. Borsánviné. 

gépét is, amelynek csak a Ihaj- sével. Február 14-én, �1 6ra
tószíját kellene megerősíteni. kor az egyik szállíttató fél dol
És talán vigyük a KTSZ-be gozója az áruraktár:tioz betolt 
állomásunk egész elócsarnokát, kocsiban gyújtotta llM!g benzinmert a pályafenntartás nem lámpáját. A lámpából kicsav�llalj8: el, hogy megtis;títsa pódó túz felgyújtotta a kocsit. pokhálo- és koromdíszétól . Ha 

B Lás ló küls" ktá.r 
Keresztre itveny I l l .  

minden apró javítással a encze z os ra -
KTSZ-hez szaladgálunk, drá- nok, Kun János és Sonk.olyos 
gább lesz a leves, mint a hús, Lajos raktári munkások, vala
az elvesztegetett idóról nem is mint Nagu János és Nagy 
szólva. Akármilyen rendelet József átrakómunkások az égő 
tiltja, hogy műhelyeink elvé- kocsit erejük megfeszítésével gezzék a kis javításo�at, ros�z kitolták a raktár fedett része a rendelet, mert a burokrácia 

al .1 . • t tték ak ··1te o , es 1gy megmen e r -szu · 
Lelfl Ferenc tárunkat a tűztől. Ot dolgozó-

Nem es,észen rom. 52. Anvaf!! 
VIzsg:áló Intézet. 54. Háromnegyed 
Misi. 57. Küzdelem. 58. Római ru
hadarab. 65. Nem rcssz lék. röl.l 
68. Rani,lelző. • 

A II-es azámtl keresztrettvén• 
helves mef!fe1lése: Felszabadu• 
tási versenv. Harc a selelt ellen. 
Menetidő-betartás. Széntakarékos• 
sát?. A tékező, Lakkozás. 

Pécs állomáson van asz
talos-. lakatos-, villanyszereló 
műhely. Természetes lenne, 
hogy !hozzájuk forduljunk az 
állomáson adódó kisebb, de 
sürgős javításokkal. De sajnos 
nem tehetjük, mert vala
milyen rendeletre hivatkozva, 
a rnűlhelyvezetók a városi kis
ipari termelószövetkezetek!hez 
küldenek minket. Legutóbb 
egy asztalzá.r romlott el - a 
helyi KTSZ közel 2 hónapig 

Pécs állomás. társunk valamennyiünk számá
ra példát mutatott a lelklisme-

Eberség retes, áldozatkész, éber s:zolgá-
es ííldozatkészseg lattételból. 

javította". Szeretnénk felsze
�elni az utazóközönség tájé
koztatását szolgáló tábláinkat 
- nem lehet, mert egy ke
véske asztalos- és lakatos
munka kellene hozzá, de vasúti 
műlhelyeink nem vállalják. Vi- Veszélyes tűztől me�tette 
gyük a KTSZ-be - mond_lák. 

l 
meg á.llomá:5unk _raktá:at a 

�s vigyük a KTSZ-be az uze- kereskedelmi szolgalat ot do�
mi konyha burgonyahá.mozó gozója gyors, bátor intézkede-

Pataki József 
Orosháza állomás 

Vlzszlntes, 1 .  Amiknek laen so
kat köszönhetünk (névelővel). 4. 
Itt épült a .. Barátsáir hld la". 8. 
Klcslnvftő kéozö. 9. Fával a vé2én 
vlcc. móka. 10. Afrika! város re
le. 12. KI mint vet. úgy . • • 13. 
Harc, küzdelem. 15. Német vá
ros. 17. Római köszöntés. 19. Be
cézett női név. 21.  Ital, 22. Tar• tás. 23. Folvaml átkelőhelv. 24. 
A. N. 25. Szülő. 26. Naoszak. 28. 
Teteiére. 29. A-val a vés,én olasz 
tartománv. 31. Rt. �3. Viss7P.: 
tiszta súly_ 35. Majdnem ecet. 36. 
Adsz-e oénzt? 39. Lao betül ke• 
verve. 40. Elsőben vanl 41 Gva
nit. 42. Hepvnf>k van. 44. Somer 
gy! Antal. 45. Vissza: rejti magát. 
47. A. N. N. 48. I-vel a végé11. 
loetalanul megszerezni valam1t. 
50. Vés,nélkül áhltl 51. Nem halli 
53. Jus,oszláv város. 55. Indián 
történetek lróla lék. töl.l. 56. Ta
má• Nándor. 57. 'A ló vasúlas 
szeren a . . .  59. Személves név• 
más. 60. 0. Y. 61. Az itlűsás, nem
zetközi sereeszemlé te névelővel . 
fl2. Két szó: téll s Port - ásvánv. 
fl3. Ral?. 64. Ismét (ék. töl.l 66. 
Nai,v tlzlkus neve. 67. Közsé2 Ka
oosvár kl.lzelében. 69. A szállltá
sl eszközök. 

Beküldendő: Vlzsz1ntes 1. tO<!· 
1?őle2es 5. 1 1 .  20. A me2telté•t 
levelezölapon. az alábbi clmre 
kériük küldeni: Szocialista Va
sútért szerkesztöséee. Budanest. 
VI .• Sztálin űt 83. A helves mel?• 
reltők között ki5nvveket sorso
lunk kl. Belküldésl határidő: már• 
cius 1 5. 

Könyvet nyertek: Fehér Ilona. 
lr. kezelő. Hatvan. Mohács utca 
35. Léránth Imre. áll. elöl láró. 
Budaoest. XI.. Kelenföld állomá& 
II-es sz. MA V lakóház. Tóth Klára. 
lel i.  értékelő. Veszorém·külső ál· 
lomás. Takács Imréné. mozd. vee. 
neie. Kiskunhalas. Zalka Mát6 
űt 8. 

Budapest-Ferencváros 

és Rákosrendező versenyszenődése 
Rákoorendező állomás szak

vezetósége, pártszervezet,, és 
1 üzemi bizottsága, valami';}t a 
dolgozók összessége elh�taro7.
ta, hogy a magyar-:-s:rov,!t ba
rátsági hónap tJSzteletére, _a 
felszabadulási verseny ke�e!e-: 
ben a minőségi és menny1seg1 
muclrn megjavítása érdekében 
március 2-án kezdődó és_ áp
rilis 4-én végzódó külön paro.•
versenyre hívja ki Budapest:
Ferencváros állomás dolgozót\ 
A párosverseny a csomópont, 
és egyéb vállal.ásoktól teljesen 

függetlenül folyik és a:zokra a 
versenytényezőkre épül, ame
lyek a leghívebben mutatják a 
két nagy rendezőpályaud".ar 
munkáját: a kocsitartózkodas
ra a fajlagos kocsimozgatás
ra' menetrendszerinti vonatin
dítá.sra. A verseny célja még a 
minöség javítása érdekében az 
egy kocsira esó kocsisérülési 
érték leszorítása. 

Budapest-Ferencváros állo
más dolgozói a versenykihívást 
elfogadták. 

Melegítő ital 
- az íróasztalhan 

A „Srocialista. Vasúté-rt"-ban 
többször olvastunk a védóéte
lek és italok kiszolgálásáról. 
Sajnos, csak olvastunk, mert 
mi, gyomai fűtóházi munkások 
egész télen nem kaptuk meg a 
melegító italt, pedig sok hideg 
éjszakán dolgoztunk, sót még 
most is elkelne a melegítő ital. 
A rendelet idóben megérkezett, 
de úgy látszik az egész telet a 
szolgálati főnök íróasztalában 
töltötte. De vajon hová lett a 
kiutalt tea és cukor? Mert mi 
hiába kértük, még válaszra 
sem méltattak minket. 

Putnoki Alberi 
Gyoma állomás 

F!loallleqes, 1. N�velő. 2. Orosz 
folyó. 3. Ezzel 1ndult a relszaba
rfutást versenv. 4. S,:ov1et munka
m ódszer. a vasúti szállítás vvor
sltóla. S. Szov[et vasutasoktól át· 
vett n,07._nalom. R. pA-,zhr>n kti'p.. 
Jezett értéke. 7. Lásd 59. vlzsz. 1 1. 
Hazánkban Is Jjrt, hfres szovjet 
mozdonyvezetö, mérnöknő. 14. A 

számfeltö. 15. Az utazóközönsé2 
kiRZOl<'ál�s�r:t hlvatott. 1 6. Nem 
holnap. 18. Vissza: véd. 19. Euró
oat néo. 20. A mactvar vasutasok 
�edves barátja, 25. Vatton ma
<?ánhanl!zól. 27. Latin kötőszó. 30 
Kéoző. 32. I. E. 34. Bánvaváros 
fole. 37. Osl harci eszköz. 38. Ki
m on dntt betű. 41 .  Mint vl7,sz. 44. 
43. Part közepe. 46. 3.14. 49. 

-----------------:-:---:----:---:--::----:--::�-:--:-:--:--��:-:----
- A Vt•6h "11<,, .. ui ,  � , v„utuo• sutsie, •ez�!ne• hettlao!• - Me,ne""11� minden ••,,.,,boton. Sterkeerlf I Her kffzlllb!tott•h laptulaldonos: • �11,leke<!tA. !!t PcmaOgyt l\llntsztttl11m SZOC I A Ll \ l 4  VASIJT E R'J  
Vuutasoll Sul<s• ........ Szerk-tll��= l'!uda pe•t VI . .  s,uttn-61 11! ••. - Telefon: m--� 428-.,17. 428-.'!32. Ozem! ••leloo: 16-'16 !�. Kledóh{Yotot, vu_ Rlikóczl-61 64. - ,a.cni oéld•r. l V■1útl F/los&t,tys to • Szilue Laonyomda Budope3l Vlll. Rllkk ialllrd--. L Felelös nyomdavezet6: Kulcsár Mihál:,. 



XLVIIl. -eVFOLYAM, 11. SZ. ÁRA 40 FILLÉR 

A KÖZPONTI VEZETŐSÉG 
HATÁROZAT ÁHAK MEGY ALÓSÍT ÁSÁÉRT 
A 

Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége 

11.&gyjelentőségű határozatot 
hozott a politikai helyzetről és 
a párt feladatairól. E határo
zat óriási jelentősége minde
nekelőtt abban van, hogy bát
ran, mélyreható elemzéssel fel
tárja a párt általános irányvo
nalával, a párt és a nép érde
keivel ellentétes jobboldali né
zeteket. megvédi a párt politi
káját a jobboldali opportunis
ta nézetekkel szemben és el
gördíti az útból szocialista épí
tő.munkánk fö akadályait. 

A Központi Vezetóség egy
hangúlag fogadta el a határo
zatot. De egyhangúan nyilvání
tották egyetértésüket a hatá
rozattal a vasutas pártszerve
zetek rendkívüli taggyűlésein a 
kommunisták és szerte a vas
úton valamennyi dolgozó. A 
határozat feldolgozásához és 
szellemében a munkához máris 
hozzákerotek pártszerveze
teink. 

A miskolci fúto'házl:>an pél
dául a pártvezetőségek tagjai, 
az aktivisták és népnevelők 
megkezdték a határozat k ijegy
zetelését, hogy a határozat tel
jes ismeretében feltárják mun
kájuk fogyatékosságait, választ 
acllassanak a dolgozók kérdé
o,eire és azonnal hozzákezdhes
tenek a hibák kijavitál!ához. 

Miről szól. a határozat? El
l!IÖSOrban leszögezi, hogy a.z 
1353 júniu.si határozaidk mara
déktalanul helyesnek bizonyul
tdk é3 ma � változatlanul 
pártu-nlk politikájánalk alapját 
UGépez'i7c. Helyesek voltak a jú
niusi és a III. pártl<ongresszu
son hozott határozatok, hisz 
ezek végrehajtásával láttunk 
hozzá a szocializmus építése so
rán elkövetett hibák kijavításá
hoz. A párt továbbra is ez.en az 
úton ;ár, nem tér le r61a és 
m,lízekmre viszi " azoci4li:?
mus iim}ét. 

A 
júniusi és a kongresszusi 
!határozatok a nép érde

kében születtek és éppen ezért 

sen gátolták a határozatok he
lyes végrehajtását. 

A határozat felsorolja ezeket 
a jobboldali nézeteket, melyek 
megnyilvánultak mindenek
előtt a szocialista iparositás he
lye.s poiitiJkájána'k eijerdítésé
ben, a termel.ekenység fontos
sá.gána!k 1.ebecsü!ésében, s ez
zel aláásták az életszínvonal 
állandó eme"fésének aJapjaiit. 

A jobboldali nézetek különö
sen nagy kárt okoztak pártunk 
parasztpolitiltájában, mert el
ferdítették a munkás-paraszt 
szövetség helyes értelmezését. 
A párt változatlanul küzd a 
mezőgazdaság elmaradottságá
nak megszüntetéséért. a mező
gazdasági termelés g)•orsütemű 
fellendítéséért és továbbra is 
fontos feladatának tartja az 
egyénileg ga7.dálkodó parasztok 
segítését. Azonban kihangsú
lyozza a határozat: félrevuetik 
a dolgozó parasztságot, aki'.k 
azt hil"detilk, /wgl/ az egyéni 
gazdá.bkodás mellett a szegény
é3 kiizépparasztság zöme ma
g"-' j6tétet érhet el. A dolgozó 
paraszúág tartá3 felemelkedé
sének és boldogulásá� ewet
len útja van, a termelőszövet
kezet, a nag11ü.zemi mezógazda
ság megteremtése. 

A jobboldali nézetek éppen 
ezt támadták. Lebecsül

ték a szövetkezeti moagalmat, 
megfeledkeztek a munkásosz
tály vezető szerepéről, elaltat
ták a kulák elleni harcot, teret 
engedtek a falusi ki.zsákmánya.. 
Jóknak és a spekulánsoknak. 
Meglazult az állampolgári fe
gyelem, a begyűjtés, ez pedig 
nem szolgálta sem a paraszt
ság, sem a munkásosztály ér
dekeit és gyengítette népi de
mokráciánk alapját, a munkás. 
paraszt szövetséget. 

A pártban és az államappa
rátusban, valamint más terüle
teken elterjedt hibás nézetek 
ideológiai és gazdasági kérdé
sek,ben azért válhattak különö-

ltla sem ld1et más, és nem is sen veszélyessé, mert, mint a 
más a párt célja, mint akkor párthatározat megállapítja: 
volt: a dolgozó nép jóléte, bol- ,,Nagy Imre elvtárs beszédei
dogsága_ a nép l:tatalmának ben és cmdkeiben támogatta szüntelen erősítése, a szocializ- ezen antitrnarxista nézeteiket, mus felépítése. De éppen ez, a 
nép ügyéért érzett felelősség sőt elsősorban ő volt ezek hir
kötelezi a pártot arra, hogy éle- detője." A jobboldal! elemek 
sen és határozottan szembefor- ezen felbátorodva támadni 
dul.Ion azoklkal, akik a marx- keroték a párt politikáját, a 
izmus-leninizmus tanításai- kritika ürügyén tagadták a 
val ellentétes, jobboldali néze- munkásosztály és az gész dol
teket támogattak, azokat ma-

1 
gozó nép elért történelmi sike

guk is hirdették, elferdítették a reit. Egyes párt, szakszervezeti 
júniusi határozatokat, s ezzel és gazdasági vezetők nem töre
megnehezftették, vagy egyene- kedtek a munkásosztály moz-

gósítására, a tenmelési tervek 
teljesítésére és túlteljesítésére. 
Az olcsó demagóg ígéretek le. 
szerelték a munkásosztályt és 
terjesztették a „sültgalamb
várás" hangulatát. 

A párt erejének, egységének 
sziklaszilárd bizonyítéka, hogy 
szétzúzta a jobboldali opportu
nista nézeteiket, megvédte a 
párt helyes poUWcá.ját és m-0.st 
ideológiailag és szervezetileg 
megerősödve vezeti tovább né
pü-n!ket a szocializmus építésé
nek útján. 

A Központi Vezetőség meg
védte a párt vezetőszere

pét_ a pártét, mely vezetője, 
irányítója népi demokratikus 
rendszerünknek. A párt a 
munkásosztály le�agasabb 
szervezeti formája, ezért a párt 
hivatott valamennyi tömegszer. 
vezet és tömegmozgalom - így 
a Hazafias Népfront - irányí
tására és tevékenységük ellen
őrzésére is. 

Tíz esztendő történelmi je
lentőségű győzelmei bizonyít
ják, hogy dolgozó népünk hí
ven és odaadással követi a 
kommunistáik pártját, me!yne,k 
legjobbjai a Horthy-fasizmus 
üldöztetései közepette is ret
tenthetetlenül harcoltak a ma
gyar nép felemelkedéséért, 
jobblétéért, és amely az el
múlt tíz esztendő során meg
teremtette a dolgozók hazá
ját, olyan ipart hozott létre, 
amely elképzelhetetlen lett vol. 
na a régi Magyarországon, az 
urak országában. 

Pártunk most bátran a dol
gozó nép elé tárta előrelhala
dásunk fő akadályát, a jobb
oldali ellenséges nézeteket és 
elszánt harcra szólítja fel el
lenük a kommunistákat, az 
egész dolgozó népet. A határo
zat világosan és egyértelműen 
kimondja. hogy az életszínvo
nal emelésének egyetlen útja 
a szocialista iparosítás, a ter
melés és termelékenység ál
landó emelése, az önköltség 
csökkentése. ,,A dolgozó nép 
életszínvana.lána!k 'követ!kezetes 
eme!é&e meg.követeli, hogy sza
kadatlanul növekedjé'k mind az 
ipari, mind a mezőgazdasági 
terlrnllés, eme!Jkedjéllt a munka 
termel,!tkeny.sége, csö1dkenjen a 
termi!fke!k önJköltsége, h,ogy ha
tározott harc folyjf!!k az anyagi 
és pénzügyi eszközök felhasz
nálásában a legszigorúbb ta:ka
ré'kos.sá.g érvényesítéséért, a 
mun!kafegyel,em helyreá.ll!tá
sáért é3 megszilárdításáért, -.. �
lamennyi állampolgári lkötele
zettség (adófizetés, beadási 'kö
teZezett&ég st-0.) pontos teljesí
téséért." 

Most tehát a legfontosabb fel
~~----~---------� adat, hogy ismerve a Központi 

EMLÉKEZÉS EGY KEDVES LATOGAT ÁSRA 

A ferencvlirosl tömb dolgozói a magyar-szovjet barátsági hónap 
alkalmából szívesen emlékeznek arra a kedves látoqatásra, ami

kor az egyik baráti hónap vend6geként niiluk Járt Elena 
Csuhnyuk, szovjet vasutas mérnöknő. K6pUnk E. Csuhnyukot terenc
vrosl vasutasok körében ábr;izolJa, Mellette L6cael János elvttra. 

Vezetőség határozatát, felmér
ve a lhelyi fogyatékosságokat és 
hibákat, párttagjaink, tömeg
szervezeti és ga7.dasági veze
tőink, valamennyi akth,;sta és 
népnevelő járjon élen, mozgó
sítson az 1955. évi terv mara
déktalan végrehajtására. Most 
különösen fontos, hogy gyakor
latban éljen a jelszó: ,,kommu
nistálk az élre, �ommunistáJk a 
tömegek közé". Példát mutatva 
a tervek teljesítésében járja
nak élen a komm•ir.isták a 
felszabadulási versenyben, ma
gyarázzák a dolgozóknak a 
Központi Vezetőség !határoza
tát, oszlassák el a hibás és el
lenséges nézeteket, hogy min
denki megértse és szívvel
lélekkel szakadatlanul harcol
jon dekádról dekádra, hónapról 
hónapra a terv minden előírá
sának maradéktalan telj?Sitó
séért; 

1955 1\IÁRCIUS 14. 

ELŐRE A FELSZABADULÁSI MŰSZAK SIKERÉÉRT 
Felszat>adulásunk 10. évfor

dulóját megelőző ünnepi készü
lődésben népünk soha el nem 
múló hálával emlékezik azok
ra a szovjet hösökre, akik vé
rüket, életüket áldozták hazánk 
szabadságáért és függetlensé
géért. Az ő véráldozatuk ve
tette meg az alapját népi de
mokráciánk diadalmas tíz esz
tendejének. Szabad tíz évünk 
elért eredményei örömmel töl
tenek el minden becsületes 
magyar embert. A vasutas dol
gozók a jogos büszkeség tuda
tában osztoznak ebben az 
örömben, mert munkájuk ösz
szeforrott az országépítés ha
talmas művével. 

Ez a gondolat hatotta át 
őket, amikor felszabadulási 
versenyt kezdeményeztek s a 
verseny teljes sikerre vitele 

érdekében március 15-én egy 
akarattal ke7.dik el a felszaba
dulási műszakot. 

Kétségtelen, hogy a vasúton 
is voltak már kiemelkedő ered
ményei a felszabadulási ver
senynek, de a vasút igazi e1·6-
pr6bája, a versenynek teljes 
helytáliást követew időszaka a 
felszabadulási műszak lesz. A 
száll ítási feladatokat hatalmas 
mértékben növeU a felszaba
dulási műszak a Központi Ve
Zf>tóség határozata végrehajtá
sának egész népünket átható 
lellcesedése, bányáink, üzem<'
ink fokozódó termelése. A fel
szabadulási mű.szak sikere 
egész népünk egységes. részek
re nem bontható erőfeszítésén 
múlik s a vasút ennek az egy
séges erőküejtésnek egyik 
moui:at6ja 

Péld6s fegyelmet, minőségi munk6t 

sért, a menetrendszerinti köz• 
lekedéséért vívott küzdelem• 
ben kimeríthetetlen tartalékot 
jelent a felszabadulási műszak, 
a dolgozók egyre lelkesebb ver
sPnylhangulata. S ha dolgo
zóink minden segítséget meg
kapnak a felszabadulási mű
szakban, máris jelentős lépés
sel jutottunk közelebb annak 
sikeréhez. Éppen ezért kell a 
műszak előtti üzemi szemléken 
észlelt hibákat maradéktala
nul kiküszöbölni, a termelési 
értekezletek tapasztalatait, a 
dolgozók javaslatait minél ala
posabban felhasználni, minél 
több dolgozót bevonni a ma
gyar-szovjet barátsági hónap 
alkalmából megtartandó Az 
étenjáró szovjet technika napja 
előadásaiba. 

A felszabadulási műszak si• 
kere azonban csak úgy lehet 
teljes, ha ,a napról napra ma
gasabb számok mögött a gaz-

Dolgozóinkban élő, eroo a rongálódott pályák mielőbbi daságosságot figyeljük első
vágy, hogy megmutassák: az rendbehozása. A versenynyil- sorban. Ezért kerül különösen 
idPi kedvező tél nem puhította vánosság legjobb biztosltásá- előtérbe az ellenőrzés fontossá
el őket. A legfontosabb felada- val. a versenyhangulat foko- ga, a középvezetők, részlegve
tok ismeretesek minden vas- zásávaJ egyidejűleg ezek azok zetők szerepe a versenyben. 
utas dolgozó előtt : a munka- az alapvető követelmények, A felszabadulási műszakkal fegyelem további megszilárdí- amelyek a vasútnál biztosítják a vasutas dolgozók előtt is a tása, a menetrendszerinti köz- a felszabadulási műszak sike- nagy verseny legstebb, legizlekedés javítása, a vonatok 'he- rét. galomtelibb, de újabb szép sí• lyes összeállítása, az előírt ter- A felszabadulási verseny ed- kerekkel biztató 6zakasza nyí• helés teljesítése. a jelzők pon- digi időszakában a szakveze- lik meg. Nem kétséges, hogy a tos kezelése, továboá a kere�- tök, a műszaki vezetők, a párt- magyar vasutas dolgozók át• kedelmi szolgálatnál a jó kap- szervezetek, az üzemi bizottsá- hatva a Szovjetunió iránti lhá• cso]atok kiszélesítése a szállít- gok n:iinden�tt meg. k�llett, !ától, követve pártunk útmuta• tato felekkel, a vontatásnál, a hogy 1smenek szolgalati he- tását az elkr>vetkezó napokban szén-, anyag- és energlatakaré-

, 
lyük pro1>1emait1 azokat a _POn- még ' szorosabban zárkóznak kosság, a mozdonyo!_t gond�s tokat, melyeknel akadozik _a fel győzelmes pártunk zászlaja karbantartása, a muhelye�el verseny. A felszabadulási mu- alá, még odaadóbban harcol• 

elsősorban a mozdonyok foJa-
1 

s�kban az a feladat, hogy el- nak hazánk erősítéséért és fel• 
vításának meggyorsítása, a tunte�sék ezeket a_ pontokat. virágoztatásáért, sikereink to-
munka minőségének megjaví-
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.1 . if . . k d tasa, a t are os anya e asz- meg mi nden segítséget a jó 

1
1s me tó k eiezest a arnak a -

nálás, a pályafenntartásnál pe- munkához. Az anyagtakarékos-- ni töretlen, harcos békeakara• 
dig a téli időszak alatt meg- ságért, az önköltségcsökkenté- tuknak. 

Pártunk iránymutatásait követve 
Mi, a MAV Hídépítési Fő-

, 
Figyelembevéve eddigi rnun- szállási vonal 264 '5. szelv�

nak.�ég dolgozói örömmel érte- kánkat, a Központi Vezetőség nyében épülő vasúti híd 
sültünk pártunk Központi Ve- máTciusi határozatának sike- ellenfalainak építését. A 
zetőségének március 4-i ha- res végrehajtása érdekében a Püspökladány-Debreceni vo
tározatáról, amellyel teljes következőket vállaljuk: nalon épülő vasúti hídnál mérté.l{ben egyetértünk, s A Béke úti aluljáró építésé- pótoljuk háromhetes lemaraamelynek megvalósítását foko- né! az április 10-ig előirány- dásunkat, az eredetileg előzottabb, jobb mun"kával akar- zott munkát április 4-ig elvé- irányzott március 31-i határjuk elósegíteni. A Központi gezzük. Az épülő újpesti vasúti idő helyett március 20-ig beVezetőség élltal feltárt !hibák, híd hídfa-fektetési munkáit fejezzük a munkát. fogyatékosságdk nagy része fő- április 20-ra befejezzük. A ti-
nökségünknél is előfordult s szalöki főcsatorna építésé- Asztalos Lajos párttitkár 
gátolta mindennapi munkán- nél - a kéthónapos elmara-

, 
Dobos István ÜB-elnök 

kat. Ez a határozat világosan dás ellenére - május 31-re Aradi József hídépítési főnök 
és egyértelműen megmutatta befejezzük a Polgár-Görög- Fazeka.s Béla DISZ-titkár 
az utat, amelyen haladva el- -----~o-o-----tudjuk érni mindazt, amit 
Központi Vezetőségünk fel A • · t t ' ' SZOJ ' d ' 1 " 1 adatként megjelölt. A párt v;_ ffilRISZ er aHaCS eS a VaD OrZaSZ aJaVa 
zetésével helytállunk a mun-

l.•t•· t t lt 'l' " 1. kában, 6 egy pillanatig sem 111 U!l e P. VaSU I Uleffiell 
tévesztjük szem elől, hogy cé
lunk a szocializmus felépítése. 

Ha megnézzük elmúlt évi 
munkánkat, megállapíthatjuk, 
hogy !komoly hibákat követ
tünk el. Múlt évi tervünket 
mindössze 87,3 százalékra tel
jesítettük és termelékenységi 
tervünk teljesítése is 100 szá
zalék alatt maradt. Önköltségi 
tervünket sem teljesítettük. 
Mindezek az adatok mutatják, 
hogy mennyi munka vár ránk. 

A Magyar Népköztársaság
i 

'dolgozói részesültek ebben az 
Minisztertanácsa és a Szak- elismerésben. 
szervezetek Országos Tanácsá- Serkentse ezen szolgálati he
nak Elnöksége 1954. második lyek dolgozóit ez a nagy kitün-
félévében végzett munkájuk tetés még további munkára. 
eredményeként vörös vándor- Eredményes munkával mutasz�zlóval, díszo�Jevéllel és sanak példát valamennvi vas-penziutalommal tuntette ki az . · . 
élenjáró üzemeket. utas dolgozonak a termele-

A vasút területéről a kenység emelése, az önköltség 
Landler Jenö tármüjavító, csökkentése, a gazdaságos ter-
a Szolnoki Fűtőház és a melés terén a felszabadulási 
Budapesti tpítési Fónökség műszak sikerre vitelében. 

Így készülnek a szegedi igazgatóság dolgozói 
a felszabadulási m.iiszakm 

(Tudósitónktól.) Alig két hét I dolgozói. Az egyénj teljesítmé- Baja állomáson Csóka Istvdn 
választ el a magyar nép nagy nyek is azt mutatják, hogy raktári munkás, Szegeden az ünnepétől, felszabadulásunk dolgozóink egyenként is tud- ,.Ejtőernyős", a „Hámán Ka-10. évfordulójának napjától. A ják, mik a feladataj,k. hogyan tó", Békéscsabán a Rákóczi" 
szegedi terillet vasutas dolgo- segíthetik győzelemre a fel- árumozdító-brigád teljesítik ;t zói mindent elkövetnek, hogy szabadulási versenyt, az elsó szahanovista feltételeket. a felszabadulási műszakban a negyedévi tervek teljesítését A forgalomnál Nagy Ferenq nagy naphoz méltó eredménye- I · M kó áll · R há : · · • • • . 
ket érjen€k el. Különösen jó � a ' ��n am nyi 1:anis Mihaly _

k,skunfelegyha• 
munkát végemek Békéscsaba, Peter, Hódmezovásárhelyen Se- ZI, Szabó M1halyné szeged-rÓ' 
Szegf!,t, Kiskunhalas, Hódmező- bók Ferenc, Újszegeden Szücs kus1, Mák László Szeged renl 
vásárhely, Kecskemét-alsó, Sarolta, Mezőhegyes állomáson I dezői forgalmi szolgálattevő éf 
Makó, Mezőhegyes állomás Mucsi István raktárnokok, brigádjdi tűnnek ki. 
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PE TŐFI ZÁSZLAJA 
Március 15 évfordulóját köszöntjii,k. Ez a tiZenegyedik 

március 15, amelyet szabad hazában ünnepelünk. Tizenegyed
szer lobog felszabadult földön a magyar ifjúság egy éi:század 
előtti halhatatlan tettének zászlaja. 

Nagy volt az a régi forradalmi nap! 1i:vszázad óta minden 
március idusán beleremegett a magyar ifjúság színe-javának 
szil:e - három egymást követő nemzedék merített belőle 
erőt az elnyomatás éveiben. S ma, több mint száz év távlatá
ból is megremegtet, megvilágít, erőt ad. ú.j harcokra az akkori 
túzfény, a forradalom lángja. 

Minden esztendőben emlékezünk erre a napra - s di
csőségben gazdag emlékei minden esztendőben új mondani
valót, új tanulságot nyújtanak számunkra. A régi Magyaror-
szág nem nézhetett szembe 1848-49 igazi szellemével, mert a 
szeUem vádat és ítéletet mondott a Horthy-Magy:rország nép
sanyargatói felett. ,.A mágnásokhoz" címú versében például 
így kiál.tott Petőfi: ,.Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, -
Hogy irántunk emberiek legyetek, - Vegyetek be az emberek 
�orába? . . .  - Rimánkodott a szegény nép, s hiába." 

Nekünk, a mi korunknak jutott osztálytészül, hogy az 
1848-ban megkezdett művet - a polgári demokratikus forra
dalmat - befejezzük és továbbfejlesszük szocialista átalaku
lássá. Mi váltottuk valóra a nagy költő álmát: .,Hah, ti gyá
vák, ti már is remegtek? - Ez csak kezdet, ez csak gyermek
já.ték . . •  - Hátha mindazok beteljesednek, - A miket én ál
maimban láték!"' Beteljesedett! 1945 csodálatos tavasza meg
hozta történelmünk legnagyobb forduJ.atát. A SZ01Jjet hadsereg 
kiü.zte hazánk földjéről a fasiszta megszállókat, s hazai cscut
wsaikat. S 1945. mátcius 15-én, éppen a szabadsáaharc év-

fordulóján, a. dolgozó parasztoké lett az urak földje, megkez
dődött a földrefom! Ez a március 15-e örökre összeforrt egy 
má.sik történelmi dátummal: ápri!is 4-ével. 

Szabadok lettünk! De naponta kell tapasztalnunk, hogyan 
szervezik hazánk szabadsága. a béke országai ellen az ár
mánynak, az árulásnak, az erószaknak a történelemben eddig 
példa nélkül álló gaztetteit. Rásza.baditani az emberiségre 
egy új vérözönt, haynaui bosszúhadjáratot vezetni a népek 
szabadsága és boldogsága ellen - ezt a progra.mot írta zászla
jára az aimerikai monopóltőke, ezen mesterkedik, amikor 
Nyugat-Németország felfegyverzését erőszakolja, amikor ki
tér az a.tomerők békés felhasználásának szovjet javaslata. elől. 

Rosszul számítanak! Ma a világreakcióval szemben nem 
egyedül áll a magyar nép, hanem szoros testvéri szövetség 
fúzi a világ legerősebb államához, a. Szovjetunióhoz és a népi 
demokratikus országokhoz. Ez a hatalmas béketábor áthúzza 
az imperialisták minden mesterkedését. 

Március 15-re emlékezve le kell vonnunk a tanulságo
kat. Szakadatlanul erősítenünk kell népünk egységét, tovább 
folytatnunk a szocializmus építését a pártmutatta úton, úgy 
kel! építenünk, erősítenünk a hazát, ahogyan hirdette népünk 
nagy költő fia: ,.Fel nemzetünk apraja-nagyja, - Szégyen reá, 
ki lomhán vesztegel. - Dicsőség arra, aki dolgozik . . .  " 

Az a hazafiság, amely eltüri, hogu „a nyelv forog, a kéz 
pihen" nem Petőfi hazafisága. ó így szólt hozzánk: ,,Csinál
jatok száz va.sútat, ezeret". Igy beszélnének ma is a márciusi 
ifjak, ha itt volnának közöttünk. Az 6 eszméiket váltjuk va
lóra mi, az örökösök. 

MEGALAKULT A VASUTAS I FJÚSÁGI N EVELÉS I  TANÁCS 
Célkitűzéseink megvalósítá- Az elismerésre méltó ered-

sában nagy szerepe van az mények mellett azonban a 
ifjúságnak, hiszen hazaszere- nevelőmunkába számos 
tete, lelkes, lendületes mun- területen hibák is csúsz-
kája, forradalmi energiája tak. 
egyike a legfontosabb társa- A DISZ nevelómunkájának dalomformáló eróknek. formái, módszerei nem min-Pártunk III.  kongresszusa dig igazodtak az ifjúság sajámegállapította, hogy a párt tosságaihoz. A munkában világos álláspontja mellett egyoldalúság volt tapasztalmég gyakran tapasztalható, ható. Nem fordítottak elég fi. hogy párt- és állami szervek, gyelmet a fiatalok művelódétömegszervezetek nem eléggé si, szórakozási igényeinek kiértik az ifjúság szerepét. Na- elégítésére, szürke, unalmas gyon sok vezető az ifjúság módszereket honosítottak meg, 
körében végzendó munkát a ly • h á f al 
DISZ kizárólagos feladatának ame bol i nyzott a iat os 

tekinti és nem érez felelóssé- vidámság, a forradalmi pá

get az ifjúság szocialista neve- tosz, a romantika. 
léséért. A kongresszus fellé- A nevelési tanács ezen hi" 
pett a hibás nézetek ellen és bák kiküsz3bölésére jelentős 
megindította a harcot azért, segítséget )tíván adni a vas
hogy az ifjúság nevelésének úton. 
ügye váljon a párt, az állam Egyik feladata elérni, hogy 
és az egész társadalom ügyé- az „öregek" többet foglalkoz
vé. . zanak az ifjak.lm!, tanácsot 

Ezen gondolatok jegyében adjanak nekik. Az idősebbek 
a DISZ Központi Vezetősége tekintélye nemcsak a nazyobb 
is összehívta országunk nagy- tudáson. hanem az erkölcsi 
tekintélyű íróit, tudósait, ta- magatartáson is alapul 
nárait, művészeit, ipari veze-- A tanács célja: egyre töb-
tőit, hogy adjanak taná�sot bet járni a fiatalok összejö
az ifjúság további nevelesé- veteleire, 
hez, annál is inkább, mert ez 
a testület hívatott a maga megszerettetni a vasutat, 
nagyértékű tapasztalataival, me)lismertetnl életünk 
képességeivel az ifjúság neve-- szépségeit és nehézségeit, 
lésének problémáiban segítsé- elősegíteni a vasutas ifjúság 
get nyujtani. között végzett hazafias neve-

A napokban megalakult lómunkát. 
Vasutas Ifjúsági Nevelési Ta- A hazaszeretet elevenen él 
nács is ezt az igen fontos kö- a fiatalok szívében. A fiatalok 
vetelményt igyekszik megva- ezen érzéseit nem ápoltuk 
lósítani a vasutas ifjúság ne- eléggé. A jövőben sokkal szé-
velésének érdekében. A ta- lesebben kell felhasználni az 
nács, - melynek tagjai a ifjúság szocialista szellemű 
vasúti irányító munka legfel- nevelésében a hazafiság eré
sóbb vezetői - segitsége ré- nyét. Mi a vasúton könnyen 
vén elérhetjük, hogy a vas- tudjuk fiatalságunknak azt a 
ut.as ifjúság eddigi viszonyla-

lehetóséget biztosítani, hogy 
hazánk tájait, történelmi em
lékeit megismerjék, eddig 
rr.égsem tettünk ennek az ér
dekében jóformán semmit. A 
nevelési tanács egyik felada
ta lesz a jövóben ilyen jelle
gű kezdeményezések kibonta
koztatása és elterjesztése. 

A tanács elősegíti, hogy 
mégjobban kibontakozzon a 
fiatalok alkotó kezdeménye
zése. A mi ifjúságunk már 
természetesnek veszi, hogy 
nincs munkanélküliség, szak
mát szerezhet, ugyanolyan 
keresethez juthat, mint az 
idósebbek. A jövőben jobban 
kell a szakma, a hivatás sze
retetére nevelni. de jobban 
kell a fiatalok kezdeményezé
seit is népszerűsíteni. 

A legkomolyabb, az élet
hez legközelebb álló neve
lés a munkahelyen törté-

nik. 

nevelési tanács foglalkozni 
fog a vasutas itjúság kultu
rális fejlődésével, sportvona
lon elért eredményeivel és 
hiányosságaival is. Javasla
taival, észrevételeivel igyek
szik e téren is a legértéke
sebbet megvalósítani. 

Célja: Budapesten és a na
gyobb szolgálati helyeken if
júsági klubokat létrehozni. Ki
rándulásokat szervezni. ezek 
feltételeit biztosítani. A vas
utas nevelőintézetekben folyó 
DISZ-munkát, az iskolák kö
zötti kapcsolatot megjavítani. 

A legfóbb feladat· elsósor
ban a szolgálati vezetók meg
nyerése. Tapasztalat, hogy ott 
jó a DISZ-munka is. al1ol a 
szolgálati vezetók is a szív
ügyüknek tekintik az ifjúság 
nevelését. Ott jó és sikerült 
egy-egy rendezvény, ahol az 
idősebbek is segítséget nyuj
tanak. A vasúton számos 
sztahanovista ifi-brigád dol

A fiatalok között a munka- gozik, ezek munkalendületét 
verseny kibontakozásának ki kell terjeszteni a vasutas 
leghelyesebb módja. ha fel- fiatalság egészére, a DISZ
ajánlásaikat a legégetőbb munka megjavítását úgy kell 
problémák felé irányítjuk. előbbrevinnünk és erósíte-
Meg kell keresni azokat a nünk, hogy az egyre vonzób-
feladatokat, amelyeknek meg- bá váljék a szervezetlen if
oldása erófeszítést igényel, de júság felé is, s hogy azok is 
amelynek megoldása emeli a bekapcsolódjanak az ifjúsági 
fiatalok önérzetét. Adjunk a szervezet munkájába. 
vasutas fiataloknak ilyen A központi nevelési taná
megbízatást, szolgálati helye- cson kívül a közeljövőben 
ken belül, de kitúzhetünk igazgatóságonktint megalakul
ilyen feladatokat országosan nak a nevelési tanácsok. 
is. 

1 
amelyeknek célja lesz az idő-

A jövóben nem szabad ki- sebbek bevonásával olyan 
hagyni terveinkból az ifjúság eredményt elérni a vasúton 
lendületét, bátor kiállását. A 

I 
is, hogy a vasutas fiatalság a 

nagy, nemes feladatok elvég- párt vezette DISZ-szer-vezetek 
zéséhez adjunk minél na({Vobb irányításával a szocialista 
segítséget, neveljük önállósá- vasút megteremtésének ro
gukat, íelelósségérzetüket. A hamcsapatává váljék. 

gos magárahagyatottsága 
megszűnjön, hogy az ifjúsái:l
gal való foglalkozást minden 
becsületes. dolgozó magáénak 
érezze. 

Tegyük vonzóvá DISZ-szervezeteink életét 

Emlékezhetünk, hogy a ka
pitalista rendszer nem kímélt 
semmiféle áldozatot és ener
giát. hogy az ifjúságot meg
nyerje magának. A mult 1s 
azt bizonyítja számunkra, 
hogy 

Jóval többet kell foglal-
koznunk az ifjúsággal. 

Különösen ezt bizonyítja 
illegális pártunk tevékenysé
ge, amely a legj<?bb er?it 
küldte az ifjúság kozott veg
zendő munkára. 

Az ifjúság nevelésének 
ügye az elmult hónapokban 
a közérdeklődés elöterébe ke
rült. A nevelési tanács fel
adata hogy a vasutas ifjúság 
nevelésében segítséget adjon, 
az egész vasutas ifjúságra vo
natkozó problémákat vitassa 
meg és a problémák tisztázá
sában. a megoldás vé�reha.i
tásában nyilvánuljon meg 
ezen kollektíva tapasztalata, 
tudáso:i. segíteni akarása. a vas
utas ifi úság hazafias szelle
mű, erkölcsös nevelésének ér-
dekében. 

A DISZ négy esztendős fe1-
lődése során bebizonyította, 
hogy kép"'S nagy tc•tekre 
huzditJni a7 iri•'.c-fic:1nt. A nair.v 
fnladatok !Y'E'�olrláBfinál min
dig ott voltak a fiatalok a 
tasúton is. 

VASUTAS FIATALJAINK 

I 
vidám az ifjúsági élet. A Ma- 128-ról 22-re csökkent az ösz

- együtt az ország ifjúságával gasépitó és az 1i:pületszerelő szeírás után a DISZ-tagok szá-
- lelkesen készülődnek a Válla.lat D ISZ-Szervezetei pél- ma. Meg kell keresni a tag-
DISZ II.  kongresszusára. A dául Aggtelekre vitték kirán- összeírásnál elveszett fiatalo
kongresszusi készülődés egyik duln.i a fiatalokat. Az Sszaki kat, mert nélkülük nincs jo
fontos állomása volt a buda- Járműjavító és a Nyugati-pá- gunk továbbmenni. 
pesti igazgatóság területének lyaudvar DISZ-szervezete A DISZ 11:PIT11:SE, EROSIDISZ-küldöttérlekezlete. Egerbe rendezett tanulmányi TÉSE állandó feladat. Mégis 

A küldöttértekezlet egyik kirándulást. Más DISZ--szer- akad vezetőség, mely hónapo
legfontosabb eredménye volt, vezetek ba_r�ti_ . �a(áJ:1tozókat kig nem tart vezetőségi ülést, 
hogy valamennyi fiatal hitet rendeztek reg, if3usag1 veze- ahol egyáltalán nem érvénye-
tett a párt politikája mellett, tökkel, ismeretterjesztó és sül a kollektív vezetés. Számos 
szilárdan elhatározta, hogy el- filmvetítéssel egybeltötött szervezet elhanyagolja a kul
só sorokban fog harcolni a párt DISZ-napokat tartottak. túr- és sportmunkát, a fiatalok 
határozatainak megvalósítá- Számos DISZ-szervezet élé- szórakoztatását. Ahhoz, hogy a 
sáért, a szocializmus építéséért. re állt a fiatalok versenymoz- DISZ..szervezetekben otthont 
A fiatahlk határozatba foglal- galmának, eredményes harcot találjon a vasutas fiatalok több
ták: tovább erősítik szerveze- folytat a széntakarékosságért, a sége, 'ki :kell javítani a nevelőtei!ket új DlSZ-csoportdk.a.t kultllrált utazásért, a mezó.. mu11lka hiányosságait és a hoznaÍk. létre, fokozzwk a tag- gazdaság megsegítéséért. A DISZ-szervezete!k belső életét toborzást, megerősíti:k a :ko!lek- Vasa.nyagjavitó fiataljai ener- vonzóvá, tartalmassá, fiataldkat 
tív vezetést. A ikongresszusig gia-ellenőrző őrsöket szervez- érdéklővé ikell tenni. 
20 új ifjúsági brigádot szerve�: tek. A vas1;-tas fia._ta.� , több 

A beszámoló egyik ltibáJ'a nelk valamennyi fiatal teljesiti anyagtaJkarekossági UJttas be-
április 4 és a. 'kongresszus tisz- vezetésével közel másfélmiUió volt, hogy nagyon csínján bánt 
teletére tett vállalását. forint megta'ka.rítást értek el. az önbírálat fegyverével. Ezt 

lhlh ., ·k k t azonban pótolták a hozzászó-A soronlévő feladatok végre- De a oz, uogy a si ere o- lók. Szinte minden felszólaló hajtásához nágy segítséget vább . t�rebélyes�dj�nek, szá- bírálta a politikai osztály ifjú-nyújtott a beszámoló, mely he- mos !hibát kell k13av1tam. Meg 
lycsen értékelte az elért ered- kell javítani elsósorbao a Pe- sági csoportját, mert keveset 
ményeket és bátran bírálva tófi-lskolák munkáját és fo- tartózkodik a területen, kevés 
tárta fel a vasutas DISZ.-szer- kozni kell az iskolákon való segítséget nyújt a helyszínen 
vezetek munkájának fogyaté- megjelenést. Számos DISZ- a DIS_2:::5zervezetek gyakorlati 
kosságait. szervezet lebecsülte a tagössze- munka3ahoz. . , , írás fontosságát amelynek ·kö- A beszámolo es a lhozzászólá

- tk tében eÍtú.nt" a DISZ- sok jól kieg�zíteJték_ egymást. ve ez " 
1 

1 
A tanácskozas elorevttte, megtagdk. 60 százaléka. A r..and.er mutatta azt az utat melyen Jármú.javítóban 580 főről 270- !haladnia kell a budapesti igaz.

re, Székesfehérvár fatőházban gatóság DISZ-szervezeteinek, 

NO AZOKNAK A DISZ-
87.ERVEZETE�NEK A SZÁ
M,\, ahol már rendszeresek a 
taggyülések, klubnapok, jól 
műlködnek a Petófi-iskolák, 

·e1REK 
SZOV .IETIJNIÓ 

Mozgó könyfJkcreskedés 

A donyecl vonalon újabban I javasolták a kerületi vasút
autók keresik fel az állomá- igazgatóságnak, hogy sűrúb
sokat és a Vasútforgalmi ben járassák a távoli vidékek
Könyvkiadó legújabb kiadvá
nyait árusítják. 

Azok a vasutasok, akiknél 
már látogatást tettek a könyv
árusító autóbuszok, levélben 

re ezeket a „buszokat" és még 
több könyvet, fóként techni• 
kai- és gyermekirodalmat 
kértek. 

Vasútvonal épül Lancszsoi-Uruncsi 
és Alma-Ata között 

Négy hónap-
pal ezelőtt 
szovjet-kínai 
közlemény lá
tott napvilágot 
a két ország 
közötti közvet
len vasúti ösz

szeköttetés megteremtéséről. A 
két kormány megegyezett ab
ban, hogy rövidesen megindít-

ják az építkezéseket. A SZOV• 
jet szakaszon már meg is in
dultak a kutató munkák. A 
kiküldött geológusok, mérnö
kök elóre megjelölik a jöven
dóbeli állomások, vizállomá• 
sok, szénszerelők helyét. 
Amint ez befejeződik, meg
kezdődik a hatalmas munka, 
amely a szovjet és kínai vasút
építók újabb gyózelme lesz. 

Közvetlen oonal Moszkro és Berlin között 
Az elmúlt napokban indult ló rendeltetésű gyorsvonatot. 

elóször útjára a Bjeloru.ssz- A két gyors között az a kü
pályaudvarról egy naponta lönhség, hogy a most indított 
közlekedő gyorsvonat, amely közvetlen vonat részére Ereszt 
közvetlen, átszállás nélküli állomáson speciális telepet lé-
összeköttetést létesít Moszkva tesítettek, ahol egész rövid ld6 
és Berlin között. 

1 
alatt a szovjet szélesnyomtá-

Breszt állomásig a gyors- vú pullmann-kocsikat a kes
vonat követi a már eddig !s kenyebb nyomtávú forgózsá
rendszeresen közlekedó hason- molyokra helyezik át, 

Többterheléscs tehervonatok 
:-,:emélyr,onali sebességgel 

A Szovjet- meg kell várniok a személy• 
unió vasutasai vonat előhaladását. Ez lassf• 
újabb és újabb totta a szállítást és álland6 
Javaslatokkal szük keresztmetszetet jelentett. 
segítik a forga- A két élenjáró szovjet moz,. 
lom zavartalan donyvezető vállalta, bogy vo
lebonyolitását. natukat személyvonati sebesZimanyin és séggel vezetik. Ez a mozgaPanykin mozdonyvezetók érté- lom napról napra terjed és 

kes kezdeményezést indítottak igen nagy segítséget jelenti el. Két mozdonnyal vittek túl- Zimanyin és Panykin elvtár
súlyos vonatot Orenburgból sak vonatukkal 640 tonna Novo-Szergievibe. Ezen a vo-

1 
többterhelést visznek. A se

nalon sok személyvonat jár és bPsséget tizenegy km/ó-vaJ nem egyszer elófordul, hogy emelték fel 

R01'1ÁN NÉP.KÖZTÁRSASÁG 

Emelkedik a vasutasok anyagi 
és 1,ulturális életszínvonala 

A román vasútügyi minisz
térium 1954-ben ötszörte na
gyobb összeget fordított egész
ségügyi beruházásokra, mint 
1953-ban. Pascáliban korszerű 
orvosi berendezésekkel felsze
relt új poliklinika épült. 

A bukaresti „Grivica Rosie" 
Művek a Román Népköztársa
ság legkorszerűbben felszerelt 
múhelyközpontja. A tágas, vi
lágos műhelyben, melyekben 
hatalmas légtisztítóberendezé
sek szüntelenül frissítik a le
vegőt, a dolgozók védőruhában 
végzik munkájukat, villamos 
uállítókocsik közlekednek az 
egyes műhelyek között. A 
műhely közelében van a mun
kások lakóhelye, kényelmes 
Z--3 szobás lakásokkal. Mel
lettük Jól ellátott áruházakat, 
színbázat, mozikat, poliklini
kát, parkokat és tereket talá
lunk. A műhelyek klubja 
62 OOO kötetes könyvtárral ren
delkezik. 

Predeálon és Calimanestin 

megkezdték több élelmezé,i 
bolt építését. Maroshévízet1 
pedig külön házat építenek a 
Borszékre utazó vasutasok fo-' 
gadására. 

1954-ben 11 ezerrel több 
vasúti munkást, mérnököt. 
technikust. tisztviselőt és csa
ládtagot utaltak be üdülő• 
helyekre, gyógykúrákra, mint 
1953-ban. Az iskolai szünetben 
9000 vasutas gyermeke töl
tötte szabadságát a vasut� 
szakszervezet nyaralótáborai
ban. 

Az elmúlt év folyamán több 
mint ezer lakást építettek és 
adtak át használatra a CFR
dolgozóinak. A CFR-nek 13 
szanatóriuma, 5 üdülőtelepe, 
számos csecsemőgondozó ja, 
gyermekotthona, kiskórháza és 
éjjeli szanatóriuma van. Ezek 
az intézmények és az ezt ki
egészító nagyszabású munka• 
védelmi Intézkedések - beszé
des bizonyítékai a vasutasok
ról való gondoskodásnak. 

PÉLDAKÉPEINK A SZOVJET VASÚTASOK 

V, G. Blazsenov, Szt4illn•d1Jas mozdonyvezető, a Szovjetunió ie„ 
fels6bb Tanács4inak klildötte, az „500 kllom,teres"-mozqalom me,r 

Indítója, lndullis elé!tt meqbesz'lést tart a fGtllh'z vezet61vel. 

(Fotó Aqentpr ... felv.) 
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A ferencvárosi fűtőházban 
eredmenyesen a l kalmazzák a szoviet módszereket 

A FERENCV AROSI FűTO
HAZBAN mindenki szívesen 
emlék.szik arra a hideg fob
ruan reggelre, amikor az 
1950. évi barátsági hónap al
kalmával ittjárt Panyin elv
társ, a kiváló szovjet moz
donyvezető, L6csei elvtárs 
424-169� gépén többterhe
léses vonattal elindult Fe
rencvá,-osból és rekordidő 
alatt érkezett meg Miskolcra. 
Ez az út jelentette az „500 ki
lométeres" mozgalomnak a 
magyar vasúton való megho
nosodását. Ennek az útnak ta
nulságaiból kiindulva, hívta 
ki a ferencvárosi fűtőház Len
gyel-mozdonybrigádja szocia
lista versenyi:e a vasút vala
mennyi dolgozóját, az „500 ki
lométeres'• mozgalom elter
jesztése érdekében. 

öt év telt el azóta. Ezen a 
,.ki.sjubileumon" nézzük meg, 
hogy a fűtőház dolgozói ho
gyan hasznosították a tapasz. 
talatokat, miként fejlesztették 
és fordították a maguk, a 
vasút és az egész népgazda
ság javára az élenjáró szov
jet módszereket. 

Budapest--tSzobi vonalon 3050 
tonnát továbbított, vagy Ba
lázs TI. Ferenc, kétszeres szta. 
hanovista, aki a „2000 ton
nás" mozgalmat továbbfej
lesztve harcot indított a 3000 
tonnás mozgalomért. 

Ma a fútóház valamennyi 
mozdo-nybrigádja kitűnő ered
ménnyel résztvesz a mozga
lomban. Februárban például 
50 OOO tonnán felüli túlsúlyt 
továibbitottak. 

AZ ,.500 KILO�TERES" 
MOZGALOM is szép ered
ményeket ' hozott. 1953-ban a 
vonali gépeknek már 50 szá
zaléka 500-as fordulóban járt 
és mindegyik sorozat mozdo
nyai elérték a megállapított 
szintet. A mozgalomnak Bar
ka István, Vörös János. La.
zányi József, Jakab Gyula, 
Farkas I. LQ.szló voltak az 
élharcosai. Sajnos, az elmúlt 
év őszén hanyatlásnak indult 
a ferencvárosiak 500-as moz
galma és odáig· romlott, hogy 
harmadik hónapja egyetlen 
500-as gépje sincs a fűtőház
nak. Az ok i1t is. mint or
szágosan: az 500-as mozga-

A TÖBBTERHELFSES lom csak a vontatás mozgal-
MOZGALOM első évében ma volt, de hátráltatja a tá
mintegy 70 túlsúlyos vonatot volsági vonatok hiá;nya és a 
továbbítottak, a következő fűtőháznak az a különleges 
évben már 500 fölött volt ez 3 helyzete is, hogy többnyire 
szám. Azóta évenkint közel rendkívüli vonatokat t-ováb
ezer többterhe!éses vonatot bit. Ezekről a fűtőház nem 
továbbítanak a ferencváro- tehet. De vannak olyan akok, 
siak. amelyekről tehet. Hibát kö-

Panyin elvtárs tapasztala- vetett el a fútőház. hogy me
tainak első átvevőjén, Lőcsei netközben nem figyelte az 
elvtárson kívül már kezdet- 500-as gépek eredményeit : ha 
ben olyan hősei voltak a az 500-as gépnél mosás vagy 
mozgalomnak, mint Bajor javitás vált szükségessé, ak

Imre mozdonyvezető, aki a kor is leállí1ották, ha egy-két 

utat még megtehetett volna a 
mozdony. 

A fűtőház dolgozói orom
mel üdvözlik a március l-én 
próbaképpen megindított ösz
szekapcsolt mozgalmat. Az 
eddigi tapasztalatokat felhasz
nálva, a fűtőház kilenc gépe 
vesz részt a mozgalomban. 

AZ EGYLAPATOS T0ZE
Li;;ST a fűtőház dolgozói ma 
már a 326-os és 377-es gépek 
kivételével minden mozdo
nyon alknlmazzák. Az elmúlt 
év őszi forgalmának hat hó
napja alatt a fútőháznál 
10 OOO tonna szenet takarítot
tak meg és ehhez nagymér
tékben hozzájárult az egyla
pátos tüzelés módszere is. 

A mosástól-mosásig mozga
lomnak ugyancsak sokat kö
szönhetnek. Tavaly január
ban az előírt 8000 kilométer 
helyett már 9380 kilométer 
volt a két mosás közötti tel
jesítményátlag. Az idén ki
sebb az átlag, mert a mosást 
igyekeznek összekapcsolni a 
javítással. hogy rövidebb 
ideig álljanak a gépek. A mo
sási átlag mé.� !gy is 8000 fö
lött van, sőt elég gyakori a 
14 000-16 OOO kilométeres tel
jesítmény is. A Barka-Hege
dűs-brigád 424-175-ös gépe 
például a legnehezebb téli hó
napokban mosás nélkül is 
üzemben maradt é� ma már 
25 OOO kilométer fölött tarta
nak. 

A Nazarova-mozgalom is 
igen ellerjedt a fűtőházban. 
Bevezetése e lőtt a 424-es gé
peknél a havi futóiavítási 
költség 1400-1500 forintot 
tett ki. Most ez az összeg 
775 forintra cl\Ökkent. 

A FELSZABADULÁSI VERSENY HÍREI 

Oomhovár állomás 
kereskedelmi dolgoiói 

jóminőségű munkával vesznek 
részt a felszabadulási verseny
ben. Nagy János iparvágányos 
raktárnok a szállíttató felek
kel jól együttműködve bizto
sítja a kocsi!( gyors be- és ki
rakását, az egyenletes s7.állí
tást, még vasár- és ünnepnapo.
kon is. 

Budapest-Angyalföld 
és Eger áilomás 

kereskedelmi dolgozóinak pá
rosversenyében a következő 
eredmények születtek február
ban: Budapest-Angyalföld: 
áruszállítási tonnaterv 99,8. ko
csikihasználás 106,4, gyújtőki
használás 117,5, a raktári mun
kások átlagos fogialkoztatási 
foka 92.4 százalék. Eger: áru
szállítási tonnaterv 116,9. ko
csikihasználás 106.1, gyújtőki
használás 82,4, raktári munká
sok átlagos foglalkoztatási fo
ka 75,6 százalék. 

A MÁV Épületelem91•ártó 
fiinökség 

Tabányi Pál brigádja a szom
bathelyi vasúti távírda szerelé
si munkáit 149 százalékos tel
jesítménnyel, százszázalékos 

·minőségű munkával, az egyes 
munkafázisokat 24 órával 
előbb befejezve - végzi a fel
szabadulás évfordulója tiszte
letére. 

Két hónap óta tartják 
„z élüzem szintet 

Szajol állomás dolgoroi. Feb
ruári átlagos eredményük 1 17 
százalék. A kocsi tartózkodást 
142, a kocsiki'használást 1 18, az 
áruszállítási tonnatervet 100, az 
átlagos rakodási időt 108, a ko

csimozgatást 110 százalékra tel
jesítették. Anyagtakarékosság
ban 125 százalékos teljesítést 
értek el. 

Mezőhegyes állomáson 
Bugyi István kocsirakományos 
raktárnok kocsikirakási ter
vét 108 százalékra teljesítet
te. 

nek használt anyagból. A kö
szoru üzembehelyezésével a 
szakasz önköltsége havonta 400 
forinttal csökken. 

Gödöllö állomás 
februári versenyében Mondok 
Károly forgalmi szolgálattevő 
brigádja érte el a legjobb ered
ményt. Különösen kocsitartóz
kodási idejük kiváló - 1 14 
százalék - amely a sztahano
vista szintet is meghaladja. 

A tolatás jó megszeMzése 
februárban meghozta gyümöl
csét Pécs állomáson. Petkó Im
re kocsimestcr és brigádja az 
egy kocsira eső tolatási időt 
úgy leswrítolta. hogy 103 szá
zalékos vállalását 1 12  száza
lékra teljesítette. Nem sokban 
maradt el a Petkó-brigád mö
gött Kincses Imre kocsimester 
origádja sem. Teljesítés.ük 1 1 1  
százalék. A z  érkező leadásoo 
kocsikat az előírt három óra 
helyett két óra alatt állítja be 
a két brigád. 

Szekszárd állomás 
kereskedelmi dolgozói kiváló 
munkát végeztek kocsikihasz
nálási tervük 7.8 tonnáról 1 1  
tonnára való emelésével. Di
cséretet érdemelnek a rako
dási időnél elért 176 százalé
kos teljesítményért. 

Debrecen és Záhony 
állomás versenye 

egyre fokozódó lendülettel fo
lyik. A legutóbbi értékelés 
alkalmával Debrecen 116  szá
zalékra teljesítette elegytováb
bftási tervét, Záhony pedig 
121 százalékra. A menetrend
szerinti indításnál is Záhony 

állomás eredménye a jobb: 
1 28 százalék, de Debrecené 
sem rossz; 122 százalék. Ko
csimozgatásban a két állomás 
egyaránt 110 százalékot tel
jesített. Mindkét állomás le
maradt a terhelés és az áru
szállítási tonnaterv teljesilésé
be.n, 

Makó állomáson 
Vajda Ferenc forgalmi szol
gálattevő és Vékony Mihály 
tolatásvezetó és brigádja a 
kocsitartózkodást 1 16, a fajla
gos kocsimozgatást 120 száza
lékra teljesítette. Nagy len
dülettel dolgozik a kereske
delmi szolgálat is. Az áru
szállítási tonnatervet 160. a 
rakodási időt 122 százalékra 
teljesítették februárban_ 

Mátészalka fűtííháznál 
Huszti Mihály mozdonyvezető 
és Tebesz Károly fútő a moz
donykilométer-terv 126 és a 
százelegytonnakilométer-te1-v 
139 százalékos teljesítésével 
értek el jó eredményt. Ugyan
akkor jelentős mennyiségű 
szenet takarHottak meg. 

A „mosástól-mosásig'· 
mozgalomban 

szép eredményt értek el List
ván József mozdonyvezető és 
Masica Károly fűtó. a nyíregy
házi fűtőház dolgozói, akik 
325-19!! sorozatszámú moz
donyukkal két mosás között 
a tervszerinti 6000 kilométer 
helyett 1 1 400 kilométert fu
tottak. Példájukat követve 
Manyik Miklós mozdonyveze,. 
tő és Hem:sel János fűtő, akik 
11 411  kilométeres mosási 
eredményt érlek el. 

Az. össz.ekapcsolt moz.galom 
első sikerei 

A március 1-én 11 kísérleti 
I 

A 290. számú vonat Rákos
szakaszon megindított 500 kilo.. rendező és Szob között 1684 
méteres és t"-bterheléses ösz- tonnával közlekedett. A túl
szekapcsolt mozgalomban , súly 284 tonna volt. A vona
máris több jó eredményt ér• tot Turi József mozdonyvezető 
tek el a vontatás és a forga- 424-106. sorozatú gépe von
lom dolgozói. tatta, a vonatvezető Szabó 

A· szobi vonalon például Béla volt. A szakasz termelési 
önköltségét csökkentik március 1 0-én Kercsó István A 277-es tehervonat a 411-· 

menetirányító szolgálata alatt 308-as géppel (mozdonyvezető 
11 terézvárosi pályafenntartási a 167-es számú vonat, amelyet Rónai István, Hámán Kató fű
főnökség XV. pályamesteri sza-

1 

a 411-380. számú gép további- tőház) 50 százalékos többter 
kaszának dolgozói azzal, hogy tott, Szobtól Rákosrendezóig heléSS€1 2900 tonnát vitt, 12 tervmunkájukon és a már te!- rendes menetidő alatt 1704 perc rövid menetidővel. A vo
jesít_és alatt . áll? telajánlá�o�on tonnát szállított. A túlsúly 304 nat Szobtól Rákosrendezöij! vé-k!vul egy köszorut IS elkesz1te- tonnát tett ki. gi.g zöld utat kapott. 

Nem hagyiuk munkánk gyümölcsét elpusz.títani 
Nem engedjük Nyugat-Né

metország remi!itarizálását, 
nem engedjük lángokba borí
tani országunkat! Követeljük 
az európai kollektív biztonsá
got megteremtő szerződéseket! 
Követeljwk a háborús céldkat 
szolgáló atomkísérletek azon
nali beszüntetését és a meglé·vő 
atomkészletek békés felhaszná
lását. 

Nem engedjük! Erről beszél
nek az előadók és a röpgyűlé
sek felszólalói a Déli-pályaud
varon a német militarizmus 
újjáélesztése elleni harc nap
ján, március 1 0-én. 

- A háború csak halált és 
rombolást jelent - mondotta 
Németh Lajos kocsimester. -
A háborúban elvesztettem test
véremet, bomba dúlta fel ott
honomat. Alig tíz éve, hogy ez 
történt; nem kérünk újra be
lőle, tiltakozunk a német újra
felfegyverzés ellen. 

Magyari József térfelvigyázó 
így beszél :  láttam romokban 
állomásunkat, s résztvettem 
újjáépítésében. Nem hagyjuk 
munká11k gyümölcsét -újra el
pusztítani. 

Nincs ember az állomáson, 
aki ne osztaná ezeket a gondo
latokat. Tiltakozunk! - mond
ja Eszterot Józ.�ef, Rózsa Ró
bert, Gáti István, Sikhegyi Fe
renc, Zelinka Etel és mindnyá
jan a gyűlések részvevői bitet 
téve a béke ügye mellett, me
lyet nemcsak szavukkal, ha
nem jobb munkájukkal, válla
lásuk teljesítésével 1s kifeie
zésre juttatnak 

Tiltakozunk! 

A Keleti Fűtőház dolgozói a 
törhetetlen nemzetközi mun
kásszolidaritás jegyében tartot
ták mee tillakozó röpgyűié�i
ket 

Több mint 100 dolgozó zsti
folódott össze reggel 7 órakor 
az esztergaműhelyben. A ielen
lévók figyelmesen hallgatták a 
Szakszervezeti Világszövetség 
felhívásáról szóló beszámolót, 
majd elemi eröve! tört ki a til
takozás a német felfegyverzés 
es az imperialisták atombom
bával való fenyegetőzése ellen. 
Elhatározták, hogy táviratot 
intéznek a Szakszervezeti Vi
lágszövetséghez, ebben bejelen-

tik ts német mititarlzm.us fel
élesztése, az atomfegyveT ha,;z
nálata elleni tiltakozásukat. 

Az utazó mozdonyszemély:::et 
tagjai is forró hangulatú gyúlé. 
sen fejezték ki tiltakozásukat. 
A felszólalók kifejtették, hogy 
a magyar vasutasság, amely ,ll 
évveJ ezelőtt háborús romokon 
gázolt, és ma már tökéletesen 
újjáépített szolgálati helyeken 
dolgozik, nem akar újra romo
kat látni, 

Soha többé hábor1ít! 

A Keleti Műszaki Kocsiszol
gálati Főnökség dolgozói a 
nagy szerelőcsarnokban sereg
lettek össze a német militariz
mus újjáélesztése elleni tilta
kozás napján. Elszántság su
gárzott a sok száz szempárból, 
helyeslést tilkröztek a tekinte
tek, amikor az előadó arról be
szélt, hogy a világ békeszerető 
dolgozói1Ul<k, lköztü"k a magyar 
munkássá.gnak nem kellenek a 
párizsi szerződések, mert azolc 
a III. világháborút jelentik. A 
magyar dolgozók Jól tudják, 
hogy a nemzetközi problémák 
megoldásának egyetlen módja 
a Szovjetunió javasolta lesze
relés és az atomfegyverek el· 
tiltása. 

Az előadói beszédet súlyos 
nyomatékkal támasztották alá 
a felszólalók. Lőwy Béla jelvé
nyes sztahanovista keserű sza
vakkal mondotta el, hogy a II.  
világháborúban a német fasisz
ták mindenéből kifosztották, 
családját k iirtották, de megma
radt két dolgos keze, amelynek 
minden mozdulatával a szocia
l ista haza, a békés építőmunka 
ügyét szolgálja. A dolgozók 
nagy tetszése mellett jelentette 
be. hogy a felszabadulási mű
szakban két újabb újitását 
valósítja meg. Döbbent csend 
ülte meg a csarnokot, amikor 
Katona József, a bádogosmű
he!y dolgozója felmutatta jobb
kezét, amely a háborúban meg
csonkult. .,Soha többé háborút!" 
- ki�ltotta. A hallgatóság han_ 
gosan zúgta rá: ,,Soha!" Weisz 
Árpádné adminisztratív dol
gozó, Csörgi László, özv. Csányi 
Jánosné kocsitisztítók, Szekeres 
Lajos kárpitos, esztergályosok, 
lakatosok, bádogosok és más 

kocsiszolgálati dolgozók hossz;1 
sora szólalt még fel, szenvede
lyes szavakkal tiltakozva a 
háborús gyújtogatók mesterke
dései ellen. 

ltlinÖsl'gi m-ká,•al 

válaszoljunk 

Déli 12 órakor elhallgatott a 
gépek zúgása az :!!:szaki Jármű
Javitóban. A G. XII. oszt�lyon 
is hirtelen csend lett, elnemult 
a kipróbálás alatt álló motor 
dobhártya-remegtető hangja. 

Alig hangwttak el Sopronyi 
elvtárs, előadó szavai, őszbeve
gyillőhajú. szemüveges elvtárs, 
Kacsóh József lakatos tolmá
csolja a dolgozók kívánságát: 
táviratban a!karják kérni a 
nyugatnémet vasutM<Ykat, hogy 
ők is tegyenek meg mindent a 
háború ré-méne'k feltámasztása 
ellen. A lelkes tapssal fogadott 
indítvány után peregnek a fel
szólalások. Munkácsi József 
elvtárs a szakszervezeti bizal
miak nevében tesz ígéretet, 
hogy az eddiginél is meggyö
zőbben szólítanak mindenkit 
harcba a békéért. Kenyeres 
László lakatos azt mondja: 
,,Azt akarjuk, hogy a mt mun
'k.á1llkból továbbra is élet fakad
jon a mi drága magyar mezőin
ken." 

Sarbó elvtárs, az osztály fia
tal mérnöke emlékeztet arra, 
hogy éppen április ttn lesz 
négy éve üzemrészük felavatá
sának. Az évforduló tehát két
szeresen kötelezi a dolgozókat, 
hogy munkájuk legjavával, az 
önköltség csökkentésével. az 
export-terv hiánytalan teljesí
tésével mutassák meg rendít
hetetlen békeakaratukat. ,,Ad
juk a legjobb minőségű Diesel
·mozdonyokat a ma.gyar mező
gazdaságnak, bányái-nknak, Ko
rea hős népének" - mondotta. 

Polgár Imre elvtárs volt az 
utolsó felszólaló. ,,Tív évvel ez
előtt egyetlen hidunk, egyetlen 
ép vasútvonalunk nem volt . . .  " 
.,A béke ellenségei ismét rom
bolni, gyilkolni akarnak. A mi 
erőnk. cselekvésre 'kész elszánt
ságunk kell, hogy 8k maguk 
zuhanjanak a pusztulásba, ne 4 
békét akaró dolgozók milliói." 
Szavaira már az ismét felzúgó 
gépek lbangja felelt. 

Az adminisztratív dolgozók jó mun kájától is függ 
a verseny eredményessége 

(Tudósítónktól.) tergályos 136, Dobó Jenőné ta-
, 

tételeit. úgy, hogy minél na• 
A Felépítményi Vasanyagja- karítónő 142 százalékot ért el g)'obb idő- és költségmegtaka

vító szegedi üzemének a műszal{ alatt. rítással, tehát tetemes önkölt
MNDSZ-szervezete március 1- Nagy részük 1:an a műszak ségcsökkentéssel, fennakadás 
tói 8-ig ünnepi múszakot tar- sikerében és általában a ver- nélkül végezhessék munkáju
tott a nemzetlőözi nőnap tisz- seny eredményességében az kat. 
teletére, A dolgozó nők kitúnő adminisztratív dolgozóknak is, Kár, hogy nin<'s versenytár
eredményekkel fejezték ki kö- akik közül különösen Keszégh suk, hiszen ez még inkább f� 
szönetüket a pártnak a nők Ilona és Harcsás Lajosné vé- kozná a verseny lendületét. 
egyenjogúságának megterem- geznek jó munkát. Biztosítják J,'ebruár 21-én versenyf hítéséérl és hitet tettek a nem- az üzemmenet zavartalansá- vással fordultak a Vas;myagzetközi női szolidaritás meUett. 

l 
gát, előkészíti!< és . megterem- javító budapesti központjának 

Pálfi Gyuláné öntödei magké- tik a fizikai dolgozók számára MNDSZ-szervezetéhez, de még szító 134, Tokodi Gizella esz- a verseny adminisztrációs fel- csak választ sem kaptak. 

Rendet teremtettek a raktárban : 
meggyorsult a darabáruszállítás 

(Tudósítónktól.) Komló éllo-
, 

múlt évben átlagosan alig ha
más darabárus raktárában ta- !adta meg az 50 százalékot, 
valy nem uralkodott a legna- most a felszabadulási verseny-
gyobb rend és tisztaság. ben 75 százalékra emelkedett. 

December végén keriilt az Minőségileg is javult a rak-
állomásra Erdélyi János föin- tár munkája, mert ebben az 
téző, aki azonnal észrevette ezt. évben 
Megmagyarázta a dolgozóknak, 
hogy a hanyag, rendetlen ke
zelés az áruk törésére, ro,igri-

egyetlen darabáru sem sé-

rült meg a dolgozók hibá• 
jából, 

és egyet sem választott-ak el a 
kísérő okmánytól. A felszaba
dulási verseny hátralévő ré
szében arra törekszenek, hogy 
tovább javítsák a szállittató fe
lekkel a kapcsolatot. 

lódására, teljes tönkremene
lére és késedelmes tov,�bbitá
sára vezet. 32 .EV TAPASZTALATA 

Horváth János és Balázs Ist-
1,án darabárus raktárnokok 
megindították a Lunyin-moz
galmat. Szabadidejükben ren
det teremtettek a régóta elha
nyagolt raktárban. Ma a rak
tárhelyiség a legtisztább Iro
dával is felveszi a versenyt. 
A küldemények árunemek sze
rint elrendezve sorakoznak a 
kijelölt helyen. 

A szállítmányozási dolgozók-
kal karöltve 

az árut az érkezés napján 
eljuttatják a címzettnek, a 
feladott árut pedJg még az-

nap továbbítják. 

A raktári dolgoiók keresetére 
is kihat a változás, mert azzal, 
hogy az érkezett gyújtőket -
hely lévén a rendezett raktár
ban azonnal kirakják, 
emelkedik a brigádok fogl,al
koztatási foka és amíg az el-

Pusztai Józs!'f vezetö föel lenőr Lábatlan állomás tolatásvezet6Je 32 év tapasztala_ta1t adJa át fl�tal kocsirendezö társainak a balesetmenlet azolqafat ellátása érdekében. 

(Ferkls Emil felv.) 
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Hozzászólás „A term.elési cél 
és az áruvédelem kapcsolata" ci m,ú vezércikkhez 

. Szeretnék néhány megjegy
zest tenni a „Szocialista 
Vasút.ért" 1955. február 7-i szá.. 
mában megjelent „A termelési 
cél és az áruvédelem kapcso
lata" című vezércikkhez. A 
cikk kétségtelen jó oldalai 
mellett komoly hibákat is tar
talmaz, melyeket nem lehet 
figyelmen kívül hagynL A cikk 
elején a következö megállapí• 
tás olvasható. 

„A vasúton a termelési cél 
alapvetően különbözik az üze
mek, gyárak, vállalatok terme
lési célkitúzéseitöl. A vasúti 
szolgálat legfontosabb feladata 
az áruknak a rendeltetési hely. 
re továbbítása, gyorsan épség
ben és biztonságosan." 

E megállapításból két dolog 
derül ki. Először:  A vasút ter
•melési célja alapvetően külön
bözik népgazdaságunk más 
szocialista szektorainak terme
lési céljától. 

Másodszor: A „különbség" 
;abban van, hogy a vasúti szol
gálat legfontosabb feladata az 
áruk rendeltetési helyére való 
szállítása. Következésképpen a 
vasút termelési célja „az áruk
nak a rendeltetési helyre to
vábbítása, gyorsan, épségben 
i:.� biztonságosan", 
· Ha a cikk megállapításait 

relszínesen nézzük, e megálla
pítás „helyesnek" mondható, 
de ha a megállapítás ,,mögé" 
és a marxizmus álláspontjáról 
vizsgáljuk, kiderül, hogy anti
marxista nézettel, a valóság 
meghamisításával van dol
gunk. 

Forduljunk a valósághoz és 
vegyük kissé elemzés alá a 
megállapítás első részét és von
juk le a megállapításból ad&:lé> 
néhány következtetést. 

Tételezzük fel, hogy „A 
vasúton a termelési cél alap
vetően különbözik az üzemek, 
gyárak vállalatok termelési 
célkitüzéseitöl". Ebből egyrészt 
az következik, hogy a vasút 
nem a mi népgazdaságunk 
szerves része, nem annak szo
cialista szektora, hanem azon 
p<ívülálló" valami, olyan nép-

társadalom állandóan növekvő 
anyagi és kulturális szükségle
tei maximális kielégítésének a 
biztosítása". 

Ha tehát a vasút termelési 
célja eltér és alapvetően más 
mmt az üzemek, gyárak válla
latok termelési célja, akkor 
ebből az következik, hogy el• 
tér a szocializmus gazdasági 
alaptörvényében meghatározott 
termelési céltól. Következés
képpen a vasút nem a mi 
népgazdaságunk szocialista 
szektora, mint az üzemek, vál
lalatok, hanem valami más, ki 
tudja, hogy mi. Tehát akár
hogy csűrjük-csavarjuk a dol• 
got, sületlenség jön ki belőle. 

Mi a valóság? A valóság az, 
hogy a mi Népköztársaságunk• 
ban, ahol a döntő termelőesz
közök (a vasút is), a nép álla
mának a tulajdonában vannak 
(és nem a tőkésekében) a ter
melés célját a szocializmus -
fent idézett - objektív gazda
sági alaptörvénye határozza 
meg. A vasút a mi népgazda
ságunk szocialista szektora 
ugyanúgy, mint az üzemek, 
gyáraik, vállalatok. 

Következésképpen: a vasút 
termelési célját is a szocializ
mus objektív gazdasági alap
törvénye határozza meg. 

Tehát egyrészt: azt látjuk, 
hogy a vasút termelési célja 
nem hogy alapvetően, hanem 
egyáltalán nem különbözik az 
üzemek, vállalatok termelési 
céljától. Másrés:.t: azt látjuk, 
hogy különbség és alapvető 
különbség van a cikk megálla
pítása és a marxizmus tanítása 
között. 

Nézzük a cikk megállapíta
sának második részét, mely 
szerint a vasúton a termelés 
célja: az áruknak a rendelte
tési helvre továbbítása gy01-
san, épségben és biztonságo
san. Tegyük fel a kérdést: Ml
ben különbözik a mi vasútunk 
a kapitalista vasúttól? Mert a 
kapitalista vasút is árut száll!t 
- nem? - és „általában" a 
rendeltetési helyére és lehető-

leg gyorsan - sót - épségben 
és biztonságosan. 

A megállapításból az derül 
ki, hogy a két elvileg külön
böző társadalmi rendszer vasút
jának a termelési célja azonos 
(csak azt nem tudni, hogy ak
kor mi a különbség), mégpedig 
az, hogy mind a kettő szállit, 
más szavakkal fuvaroznak. 

De van-e a világon olyan 
vasút, melynek termelési célja 
a szállítás? 

Ilyen vasút a földnek neve
zett bolygón nincs. A tökések 
nem azért építették a vasutat, 
hogy a társadalommal „jót 
téve" szállítsanak, hanem 
azért, hogy profitot biztosítson 
számukra. 

Következésképpen: a kapita
lista vasút termelési célja nap
jainkban - a modern kapita
lizmus objektív gazdasági alap
törvényében meghatározott 
maximális profit biztosítása a 
tőkés vasút-tulajdonosok szá
mara. 

A mi népgazdaságunkban a 
vasút termelési célja az ellen
kezöje. A dolgozó nép anyagi 
és kulturális jólétének állandó 
emelését szolgálni a szocializ
mus objektív gazdasági alap
törvénye követelményének 
megfelelően és e két termelési 
cél elvileg különbözik egymás
tól és ez a kérdés lényege. 

Tanúls(lgként levonhatjuk: 
tartsuk szem előtt nagy taní
tóink tanításait „Vigyázzunk 
pártunk elméleti tis:.taságárn, 
mint a szemünk fényére"'. Ne 
adjunk lehetőséget az ellensé
ges propagandának, hogy a 
marxizmus igazságát elfer
dítse. 

Ne okozzunk helytelen meg
állapításokkal zavart a vasutas 
dolgozók fejében. Gondoljunk 
arra, hogy helytelen elmélet 
helytelen gyakorlatot szül, mis 
szavakkal, ha zavar van a fe
jekben, zavar van a tettekben 
is. 

Pásztor .János, 
az MDP 2 éves pártfőiskohiJá

nak hallgatója. 

A magyar-szoviet barát�ág régi emlékeiből 
A Szovjetunió iránti sre re- Mondják, hogy ha mége(/1/szer 

tet és bizalom a magyar nép- megpróbálhatnák, megint kom
ben - s így a magyar vasuta- munizmust csinálnána•k. csak 
sokban is - egyidős azzal a sokkal alaposabban.'• (3.) 
győzelemmel, amelyet Omsz- A szegedi katonai körletpaország munkásai és parasztjai rancsnok 1921. március 27-i, a Lenin útllllutatásával a Nagy honvédelmi miniszternek külOktóberben kivívtak, s amely dött bizalmas jelentése beszágyőzel�m ere�ény_�k�nt mol arról, hogy: ,,Bizalmas 
:�

�szuletett a Szov1etkoztar- éi-tesüúís szerint a Békés-ag. csaba-Budapest között közle-

ezreit s hazát adott a honta
lanoknak. 

A horthysta fehérterror ke
gyetlenkedései, ellen.forradal
márok, s rendőrügynökök be
építése a vasutasok nagy csa
ládjába, az egyre erősödő 
fasiszta demagógia, a swciál
demakrata vezetők munkáll
árulása és Szovjetunió elle
nes rágalomhadjárata nagyon 
kedvezötlen talajt teremtett a 
vasúton a Szovjetunió iránti 
szeretet és bizalom fejlődésé
nek. Azonban a vasutasok leg
jobbjaiból semmiféle terror 
nem tudta kiirtani a szovjet 
barátságot, s még azt sem 

Amikor az imperialista túl-
1 

kedő vonatokon a vasúti sze
erő legyűrte �z. els5> �agyar mélyzethez tartozó egyének, 
proletárd1ktaturat es fektelen különösen a vasutasok számá
vérfürdőt rendezett, a magyar ra fenntartott szakascokban . . .  
dolgozók legnagyobb reménye kommunista agitációt űznek.." 
az volt. hogy a szovjet népek (4.) 
segítségével újra a dolgozóké 
lesz hazánkban is a hatalom, 
s lesz még böjtje a nép terhé
re fogyasztott úri lakomának. 
A vasúti irattárakból elökerüló 
sárguló iratok vasútigazgatók 
jelentései és rendeletei, a fe
gyelmi határozatok félelemmel 
eltelve 5zámolnak be a vasuta
sok szovjetbarát hangulatáróL 
A miskolci igazgatóság irattá
rából előkerült egyik fegyelmi 
ügyirat elmO'Ildja, hogy a bú-ó
ság börtönbüntetésre ítélte Szi
halom állom.ás egyik váltóke
zelójét, mert 1919 novem
ber 20-án arról beszélt a vo
natra várakozó utasoknak, 
hogy visszajönnek a kommu
nisták s a nép meg fogja to
rolni a fehérterror kegyetlen
kedéseit. A beszéd köziben ezen 
túlmenően azon meggyőződé
sének adott kifejezést, hogy a 
„kommunizmust zeverni nem 
lehet". (1.) 

A MA V igazgatóság egyik 
1920-as bizalmas rendelete -
amely utasítja a� üzletvezető
ket a lkomm\lll1ista agitáció és 
röpiratterjesztés megakadályo
zására elmondja, hogy 
Győrben egy vasutas olyan 
kommunista röplapot terjeszt, 
amely az orosz győzelmekre 
bivatkozik. (2.) 1920. január 
12�n az egyik katonai ható
ság jelentése arról számol be, 
hogy a MÁV Gépgyár munká
sai „nagyon örülnek az oro.sz 
bolseviki hadsereg sikereinek ... 

Az ellenforradalom gazda- tudta megakadályozni, hogy a 
sági nyomorából a kivezető legbátrabbak ezt kifejezésre is 
utat a vásút egyszerű dolgozói juttassák. 
az egész nép fel�abadulásában A rendőrség 1934. július 5-én 
látták. Az egyik l926�ból szár- készített hetijelentése elmond
ma7,ó vimgálat; jegyzökönyv ja, hogy Budapest-Kőbánya 
- amely a szegedi igazgatóság pályaudvar raktári munkásai 
irattárában porosodott - el- egy Kaposvár rendeltetésú <la
mondja, hogy az „ország álla- rabáru gyűjtő kocsiba „Világ 
potáról és a rossz gazdasági proletárjai egyesüljetek!'' kom
viszonyokról . :  ." való beszél- munista jelszót írták. (6.) Az 
getés közben a pesti vonatkí- 1941. júliusában a rendőrség 
sérók „állandóan eúíged,etlen- jelentése arról számol be, hogy 
kedő oe>szédeket folytatnak". a „Dunakeszi Főműhely tele
Az 1926. ,.VI. 10.i 712. sz. vo- pén a 1'1kmet-orosz háború 
nat vezetője . . . oda nyilatko- óta . .  : az épület falára és a 
zott, hogy majd csak akkor kerítésekre „f:ljen a Vörös 
lesz rendes fizetés, ha bejön- Hadsereg!", ,,E;ijen S:.tálin!'' 
nek az oroszok." A jegyző- jelszavakat és sarló-kalapácS-Os 
könyvből megtudjuk. hogy „a kommunista jelvényeket fes. 
pestiek között több is talál- tenek . ,  ." (7.) 1941. szeptem
ható ilyen", mint a 712-es vo- herében egy magyarul és ru
nat vezetője, akik gyakran szinul beszélő MAV pályamun-
,.kommunistaízú lx;súdeket kást azért ítélt több hónapi 
mandanak . :  .'• (5.) börtönbüntetésre a debreceni 

A Szovjetunió iránti s7,eretet törvényszék. mert munkatár
és bizalom fejlődéséhez jelen- saival való beszélgetés közben 
tős mértékben hozzájárult an- a következőket mondta : .,nem
nak a segítségnek a hatása, sokára jönnek az oroszok, 
amit a Szovjetunió a fehérter- adná az Isten, hogy már itt 
ror áldozatainak megmentése lennének. legalább testvérek 
érdekében nyújtott a magyar között !.ennénk . . .  " (8.) 
népnek. A szovjet kormány Gadanecz Béla 
erélyesen tiltakozott a fehér- * 

terror vad vérengzései ellen, s 1 . !\!. 11-t. t. Archtvum MAV 
közvetlen lépéseket tett Hor- Pó�i'.vretöség Miskolc 22 624/ 

thyék börtöneiben szenvedő 2. M. M. T. Archlvum MAV 
magyar kommunisták meg- Ozletvezetőség Szeged 127 /1920. 
mentéséért. A szovjet kormány E

l
';t Hadtörténelmi levéltár M. 

az 1920-as évek elején több- N. H. F. 1920. 10 4l !i. Idéz! Ne
száz magyar kommunistát ra- mes Dezsö: A Szovjetunió Iránti 

gazdaság féle a népgazdaság
ban, melynek megvan a maga 
külön „objektív gazdasági alap
törvénye", mely törvény a 
vasút termelési célját megha• 
tározza és ez a termelési cél 
alapvetően különbözik az üze
mek, gyárak, vállalatok terme
lési célkitüzéseitől. 

Dolgozó népünk ellenségei 

gadott ki az ellenforradalom ���ett�r::l!e�i��:
m 

(19�9�i�,5[ karmai közül. Ezek köZÖtt volt Szikra. 1 945. 9. 
a magyar vasút; proletariátus 4. M. M. I. Archlvum MAV 
bátor harcosa, Csuta Károly ���etvezetóség Szeged 101/1921. 

Másrészt: ha a vasút terme
lési célja alapvetően különbö
zik az üzemek, gyárak terme
lési céljától, ebből az követke
zik, hogy a vasutas dolgozók 
.,nem a szocializmust", hanem 
-valami mást - ki tudja mit -
építenek. Ide lyukad ki a meg
állapítás logikája. 

E következtetések sületlen
ségnek tűnnek, de - engedel• 
met kérek - ezek a megálla
pításból következnek. Hogy 
miért? Röviden bizonyítom. 
Azért, mert az üzemek, gyárak, 
vállalatok a mi népgazdasá
gunk szocialista szektorai, a 

dolgozó nép tulajdona és ezek 
termelési célját a szocializmus 
objektív gazdasági alaptörvP
nye határozza meg, mely sze
rint a termelés célja „Az egész 

Némedi Antal és társai a sai a:r. Plőírtnál sokkal maga
közvágóhidi szertárban a dol- sabb áron árusították a ruhá
iOZók kárára hosszú évek óta kat és nem adtak csekklapot. 
bűnös Uzelmeket folytattak a hanem maguk szedték be a 
vasúti egyenruhákkal. pénzt. A többlet összeget ter-

Hosszú lenne felsorolni Né- mészetesen a saját céljaikra 
medi Antal, Tóth Ferenc, Erőss használták fel. Némedi Antal 
János és Horváth László bűn- és társai évente 50-100 leér
Jajstromát, akik hivatali beosz- tékelt ruhát vettek, hamis ne
tásukkal visszaélve szemérmet- vet és igazolványszámot írtalr 
lenül csaltak, loptak, hamisí- a kimutatásra. Az új egyen
tottak a ruhakiosztásoknál. ruhákkal is folytatták az üzel• 

Némedi cinikus vállvonoga- meket. A ruhákat a dol'gozók 
tással beszélt arról a kihall- terhére számolták el, vagy pe• 
gatáson, hogy a haszná1t ru- dig a kiadott tételeket kétsze
hák kiárusí,tásából befolyt rp,spn könyvelték. Ilyen módon 
összeget elsikkasztotta, a lel- 120 OOO forinttal károsították 
tári kimutatást meghamisítoL meg a népgazdaságot. 
ta és másokat is búnre csá- Miért volt szüksége Némedi-
bított. nek 25 darab vasutaskabátra. 

Egy rendelet lehetővé tette 24 posztózubbonyra és temér
a vasutas dolgozók számára, dek egyéb ruházati cikkre? 

hogy alacsony áron használt Azért, mert egycsapásr:c1 
öltönyt és egyéb egyenruhá- akarta mindazt megszerezni 
7.ati cikket vásároljanak. A magának, amiért mások éve
pénzt csekklapon kellett volna ken keresztül becsületes mun
befizetni. Némedi Antal és tár- kával dolgoznak. f 

A ·vasutak kialakulásának története* 
vidék vízben szegény területein 
tartják üzemben. Kísérleteket 
folytatnak szénportüzelésű 
mozdonyokkal is, amelyeken 
az aprószemcsés szenet a moz
donyra szerelt őrlóberendezés
sel finom porrá őrlik és nagy
nyomású levegővel fuvatják be 
a tűztérbe. 

8. A Szovjetunió vasutai II. 

A háború utáni első ötéves 
terv vegen az áruforgalom 
meghaladta az 550 milliárd 
tonnakilométert. Az egy km
hosszra eső átlagos évi telje
sítmény pedig meghaladja a 4 
millió tonnakilométert (Anl!li:ó
ban 1 ,2 millió, az Amerikai 
Egyesült Allamokban 1,5 millió 
tonnakilométer). Építettek 
7230 km új vasútvonalat, 1 2  500 
km második vágányt (ennek 
kb. a fele újjáépítés) és üzem
behelyeztek többezer göz- é� 
vill amosmozdonyt. 

A szovjet vasutakat az ötö
dik (1951-55) ötéves tervben 
minden korábbi ötéves tervnél 
nagyobb mértékben fejlesztik. 
A vasúti áruforgalom az 1950. 
évihez képest 35-40 százalék
kal fog növekedni, 60 százalék
kal több második vágányt és 
két és félszer annyi új vasút• 
vonalat, négyszer több villa
mosított vonalat helyeznek 
tlzembe, mint az előző ötéves 
tervben. Az önműködő térköz
l>iztosító berendezéssel és a vo
tiatbefolyásoló berende?.éssel 
felszerelt vonalak hosszúságát 

---:-Zs�n6dl Györqy: Vasúti Uzem 
clmű könyvéből. 

jelentékenyen megnövelik. To
vább folytatják a gurítódom
bok gépesítését és a mozdo
nyok rádiókészülékkel való fel
szerelését. Uj, nagyteljesítmé• 
nyű gőzmozdonyokat, villamos
mozdonyokat és motorosmoz
donyokat építenek, bővítik a 
személy- és teherkocsiparkot, 
befejezik a kocsik önműködő 
kapcsolószerkezettel való fel
szerelését. 

A Szovjetunió vasúti vonta
tási rendszerére jellemzö, hogy 
a vontatást ez idő szerint még 
túlnyomóan gózmozdon11okkal 
látják el. Személyvonati gó,:
mozdonyaik részben három, de 
többnyire négy kapcsolt tenge
lyüek. Tehervonati mozdo
nyaik 4, az újabbak 5 kapcsolt 
tengelyúek, de vannak 7 kap
csolt tengelyű mozdonyaik is. 
Az SO típusú mozdonyok gő7• 
kondenzátorral épültek. A 
mozdony gépezetének fáradt 
gözét a szerkocsiban lecsapat
ják, és a kazán táplálására 
használják fel, hogy a mozdony 
minél nagyobb távolságot fut
hasson be vízfelvételezés nél
kül. Ezeket a mozdonyn"tat 
Közép-Azsia és a Dél-Vo�a-

A vonalak villamosításánál 
3000 volt feszültségű egyen• 
áramú rehdszert használnak. 

A villamos vontatással pár
huzamosan gyors ütemben 
gyártják a Diesel-villamos von
tatójárműveket, több kocsiból 
álló motoros vonategységekkel 
és nagy mozdonyegységekkel 
is. 

A személykocsik általában 
négytenge]vűek, a fedett és 
nyitott teherkocsik egyaránt 
négytengelyűek, nagyrészt 50 
-60 tonna raksúlyúak, részben 
önkiürítös kivitelűek. 

A biztosító berendezések 
nagy része elektrodinamikus, a 
vonalakon kiterjedten használ• 
ják az önműködő térközbizto
sító berendezéseket. Több vo
nalon (>s mozdonyon vonatbP
folyásoló rendszert építettek 
ki. Egy kb. 250 km hosszú vo
nalon próbaüzemet tartanak 
fenn, központi forgalmi beren
dezéssel. amelynél a forgalmi 
szolgálattevő egy kö,:pontból 
látja el a vonal szolgálatát (a 

A fóbúntis méltó társa 
Eross János, aki egy év alatt 
lOO öltöny egyenruhát vett, 
mint mondja: ,,saját célra". 

Miért történhetett mindez -
kérdezhetik jogosan a becsüle
tes dolgozók. - Azért, mert 
Horváth László bünös módon 
nemcsak elhanyagolta az el
lenőrzést, hanem maga is cin
kosságot vállalt Némediékkel 
;.,s részesült a „haszonból". Ne
ki lett volna kötelessége a 
tolvajbanda leleplezése, de 
Phe!yett álnokul a kezükre 
játszva, maga is segítette őket. 

A Némedi ügynek csak a 
főbb szereplőit mutattuk be. 
Némedi Antalnak úgyszólván 
az egész rokonsága szerepel a7 
ügyben, akik lakásukon rejte
gették a lopott egyenruhabá
lákat. Az ügy még nincs le
zárva. A főbűnös az ügyészség 
fogházában várja. hogy a nép 
példás ítélete pontot tegyen az 
elvetemült tolvajbanda ügyére. 

váltók és jelzők állítását is) 
távműködtetéssel, az állomási 
személyzet csupán a kereske
delmi szolgálat teendőit végzi. 
Kiterjedten használják a me
netirányító rendszert, sok moz
dony fel van szerelve rádió
készülékkel, a menetirányító
val való közvetlen érintkezés 
céljából. A nagyobb rendező
pályaudvarokon használt to
lató mozdonyokon is rádióbe
rendezés van, amelynek segít
ségével a mozdonyszemélyzet 
és az állomás forgalmi sze
mélyzete értekezik egymással. 

A Szovjetuttió szocialista 
vasutait a folyamatos és foly
ton fokozódó fejlődés jellemzi. 
A fejlődés üteme tekintetében 
az első helyen áll a világon. A 
szovjethatalom ideje alatt be
következett fejlődés és a folyó 
ötéves terv irányvonalai kife
jezésre juttatják a szocialista 
gazdasági rendszer fölényét a 
kapitalista gazdasági rendszer
rel szemben a vasúti közleke
dés területén is. Ma a Szovjet
unió népe már a kommuniz
must építi és a közlekedés, va
lamint a közlekedési ipar dol
gozói lelkesen teljesítik azokat 
a feladatokat, amelyek a szo
cializmusból a kommunizmus
ba való átmenet időszakában a 
közlekedésre hárulnak. 

(Folytatjuk.) 

elvtárs, a Sátoraljaújhelyi 5. M. M. t. Archlvum MAV 
Vasúti Műhely dolgozója, aki Oz!etvezetöség Szeged 83/1926. 
a Tanácsköztársaság idején a E

l
6'. M. M. 1. Archlvuin Baloldali 

Zempúín megyei direktórium összesitó 1934. Júl. 5. 
elnöke volt. A Szovjetunió a 7. �!. M r A1·ch!v11m Baloldali 
legna�obb szeretettel fogadta 

I 
ös�ze:l_lör.f911 JX!!cljvum MAV a feherterror elől menekülők Igazgatóság 12 550/1943. 

�,� -;� 

A JO MUNKA ELIS�fERESE 
A MAV Építési Géptelep 

dolgozói a téli gépjavítási 
munkáknál eredményes segít
séget nyújtottak a füzesabonyi 
és a sarudi gépál!omásnak. Jó 
munkájuk elismeréséül a He
ves megyei Gépállomás Igazga
tósága a következő levelet 
küldte a géptelep vezetőségé
nek: 

,,A két megyei gépállomá
sunkat patronáló vállalat, a 
MAV Építési Géptelep dolgo
zóinak ezúton is köszönetet 
mondunk kiváló jó munkáju
kért. Most, hogy a téli gépja
vítási szemle befejeződött. tel
jes képet nyertünk patronáló 
vállalataink segítségnyújtásá
ról. Kimagasló teljesítményt 
nyújtott s a megyében az első 
helyet érdemelte ki a MAV 
Építési Géptelep vezetősége, 
annak megbízottja, Sábeli Já-

nos elvtárs. Időt és fáradságot 
nem kímélve szereztek be 
olyan alkatrészeket, amelyeket 
a FŐMA V képtelen volt besze
rezni. Kitűnő és jóminőségű 
munkát végeztek a váll-zlat 
szakmunkása� akik átadták 
módszereiket a gépáll:Jmások 
dolgozóinak. Kiemeljük azokat 
a dolgozókat, akik jó munká
iukkal lehetővé tették, hogy 
gépállomásaink határidő előtt 
fejezzék be gépjavítási tervü
leet. Ezek a dolgozók névsze
rint: Láng András, Csörgei Já
nos, óvári Sándor, Kiss József, 
Gusztáv Ernő és Hesz Adám 
elvtársak. Ismételten köszön
jük a vállalatnak és dolgozói
nak ezt az önzetlen, kiváló 
munkát." 

Az elismerő levelet Arendás 
Sándor igazgató és Farkas Já
nos főmérnök írta alá. 

A SZALdTTATÓ FELEK ES A VASÜT KAPCSOLATA 

A vasút dolqozóihak, elsösorban a kereskedelmi szolciálat dolaozóinak Jó k�.pcsolatot kell teremtenie a szál líttató üzemekkel. zsamár János 
- kozépen - Tokod állomás kereskedelmi dolaozófának kitünö a kapcsolata az üzemekkel. Képünkön u Uveqqyárlakkal a kocsiiqénv-lés meqgyorsitását beszéli meo. 

(Ferkls Emlf felvJ 
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Mindnyájunk közös ügye : 
180 000 tonna szén JDegtakarítása 

A vezetők f elelóssége 

a társadalmi tulajdon megvédésében 

Írta :  Töl gyes Lajos. a 7. szakos ztály vezetője 
AZ ELMÚLT :E:VEK 

tapasztalatainak összegyűjtése 
és értékelése alapján a vasúti 
lopásoknak sajátos jellemzői 
kerültek napfényre. Ilyen sajá
tosság a „bandaszerűség". 

ként megajándékozza társait, a 
lopott borból, élelemből, stb. 
Az ajándék elfogadását termé
szetesnek tartják, nem gondol
nak arra, hogy lopott áruból 
kaptak és ezzel bűnrészesekké 
váltak. Ezután a tolvaj bátrab
ban lop, sót „ ti is kaptatok" 
hivatkozással felkéri őket is a 
,,művelet" gyorsabb és zavar
talanabb lebonyolítására. 

hogy a szolgálati hely egyes 
dolgozóival „házi munkákat" 
végeztetnek ellenszolgált�Jás 
nélkül, vagy elfogadnak aJan
dékokat, amelyek esetleg lopott 
árukból erednek. Ezzel is le
kötelezettekké válnak, aminek 
következménye, hogy elnézik, 
megtűrik ezeknek a dolgozók
nak a fegyelmezctlenségét, ha
nyag munkáját, vagy éppen 
lopását. Végül előfordul, hogy 
maga az állomásvezető az első
számú tolvaj és ő szervezi meg 
a dézsmáló-bandát. 

II. 
J 

a 324 és 327 sorozatú mozdo-
nyokra is. 

A ,•oamuisi szolgálat Be kell fejezni a 411 soro-
l ladaiai zatú mozdonyok üresjárati be-e • rendezésének megoldására vo-

al A szén minőségének iaví- natkozó kísérleteket és a kísér
tása érdekében tovább kell fej- letek eredményei alapján a 
leszteni a minőségi szénátvé- legjobban beváló szerkezeteket 
telt. Legalább félévenként .felül általánosan be kell vezetni. 
kell vizsgálni a minőségi szén- c) A mozdonyok kihasználá
átvevők létszámát és munká- sám:k javítása és ezzel a szén
iát és ezáltal biztosítani kell a fogyas�tás csökkentése érdeké
minőségi átvétel folyamatossá- ben újból felül kell vizsgálni 
gát, ugyancsak fokozott gondot a mozdonyok állomásítását és 
kell fordítani a szénátvevők az elegyáramlásnak megfele
műszaki oktatására. lően át kell csoportosítani a 

A széntároló helyeken meg mozdonyállagot. 
kell javítani a szenek kezelé- d) Fokozott gondot kell for
sét, fokozottabb ellenőrzés alá ditani a fiatal mozdonyvezétők 
kell vonni a szertárak és a fű- és fü:ök vonali gyakorlati ok
tőházak ezirányú ténykedését. tatására. 
A nedvesítést igénylő pécsvi- e) A széntakarékosság kőz
déki szeneknek a széntéren ponti irányításának és a végre
való előkészítését ki kell ter- hajtás biztosításának érdeké• 
jeszteni valamennyi széntároló ben a gépészeti szakosztályban, 
helyre és az ehhez szükséges a vasútigazgatóságok vonta
technikai berendezéseket el tási osztályaiban és a fütiihá
kell készíteni. zakban szakértő irányító dol-

gozókból alakított széntakaré-
b) Az eltüzelés, a mozdony-

kossági brigádok működését 
kazán és gépezet hatásfokának 

hatékonyabbá kell tenni. 
további javítása céljából a A széntakarékosság fontos 
lángbolt nélküli üzemi mozdo-

kelléke az igazságos és taJMr+.-
nyok számát 8-ról 5 százalékra 

kosságra ösztönző szénpré-
kell csökkenteni. mium-rendszer, amelynek 

A már bevezetett gőzkifúvó- alapja a szénnonnák helyes 
beállitásnak a Harmati-Be- megállapítása. A jelenleg al
reznai műszerrel való ellenőr- kalmazásban lévő statisztikai 
zését általánosítani kell és ez- szénnormákat fokozatosan mű
zel biztosítani a mozdonyoknál szaki normákkal kell h�lyPtte
a helyes gőzkiömlést. síteni a szovjet tapasztalatok 

Az újtípusú, kedvezőbb ha- felhasználásával. 
tásfokú gőzkifúvók gyakt-rlatl 
alkalmazására a próbákat sür
gősen be kell fejezni és a kí
sérletek eredményétől tüggóen 
az alkalmazását a 324, 328 é� 
424 sorozatú mozdonyoknal bP 
kell vezetni. 

Tovább kell folytatni a moi:
donykazánok és gőzhengerek 
hőszigetelését azoknál a moz
donysorozatoknál, amelyekn�I 
a hőszigetelés bevezetése miu 
megkezdődött (324, 32�, 37_5, 
41 1, 42-1) a továbbiakban pedig 
ki kell terjeszteni a 315, 324 é� 
327 sorozatokra is. 

Az egylapátos tüzelést elő
gegitó kétszárnyú t-'.izelóajtó 
alkalmazását, be kell vezetni a 
324 és 327 sorozatú mozdonyglr
nál is. 

A kisebb ellenállású és igy 
kedvezőbb fajlagos szénfo
gyasztást nyújtó Osg11án-Er
dódi szikrafogó berendezés a l · 
kalmazását ki kell terjeszteni 

Közös leladaiok 
A széntakarékosság nem ki

zárólag a gépészeti szakosztály 
belső ügye, ez komplex feladat 
és ebben részt kell venni a 
vasút valamennyi szakszolgá
latának, sőt ennek érdekében 
szorosabbá kell tenni a fuva
roztatókkal is az együttműkö
dést. 

Döntő feladat a mozdony
forduló meggyorsítása, a n,oz
donyok hasznos munkájának a 
növelése, a mellékteljesítmé
nyek csökkentése és mindezek 
révén a voRtatási feladatnak 
minél kevesebb mozdonnyal 
való lebonyolitása, jól kiterhelt 
vonatok indítása, a von .. it!or
galom meggyorsítása, az aka
dálytalan közlekedés biztcsí
tása, a felesleges megáll;isolc, a 
jelzőknél történő von,üfeltar
tóztatások csökkentése. 

Ebben a munkában els,'lsor-

A vasutasok nemzetközi 
békegyűlésén (1.) 

A Német Demokratikus Köz
társaság vasútügyi miniszteré
nek és vasút politikai osztályá
nak meghívására háromtagú 
küldöttség indult útnak Ber
linbe a múlt hó végén. A meg
hívás célja az volt, hogy a len
gyel, csehszlovák, német és ma,.. 
gyar vasutasok nemzetközi bé
kegyülésen, akcióegységben te
gyenek hitet a népi demokrá
ciák vasutasainak rendíthetet• 
len békeaka.ratáról, a német 
militarizmus és a párizsi 
egyezmények ratifikálása elleni 
irzilárd áUásfoglalásukról. A 

küldöttséget Bog11ó Géza elv
társ, a vasút politikai főoszt(I.J.y 
helyettes vezetője vezette. tag
jai: Krekó Ferenc elvtárs, a 
szakszervezet munkavédelmi 
és munkásellátási osztályának 
1:ezető;e és Szabó Tibor elv
táTS, a vasúti főosztály 5, 

irzakosztálya díjszabási osztá
lyának vezető;e voltak. 

Az ország vasutasainak kép
t,iseletében béke küldöttként 
résztvenni egy nemzetközi ér
tekezleten - a legszebb külde
"tés. A prágai gyorsra ennek 
tudatában szálltak fel az elv
társak és ahogy maguk mögött 
ha.gyták a kilóm.éterek százait, 
gondoiataik, beszédtémájuk 
mind akörül forgott, hogyan 
képviselhetik legjobban a ma
gyar vasiLtas dolgozók békehar
cát a berlini összejövetelen. 

Csehszlovákia g11önyönl tája
in robogott a nemzetközi gyors, 
hegyek, völgyek között, örök• 
zöld fenyők. Tohanó hegyip2ta
kok, megművelt lankák men
tén. Mindenütt a szocializmust 
építő nép nagyszerű alkotásai: 
tíj gyárak, üzemek, állami g�
tlaságok és termelőszövetkeze
t.ik - mintegy tükörképei az 
otthoni átalakulásnak. Ss nem 
kell rózsa.szín-a ,umüvegl A 

szem valósággal falja a benyo
másokat, s a szív megtelik 
csodálattal és szeretettel a mi 
világunk, a szocializmust épí.tó 
kor fensége iránt: van miért 
kiállni, van miért küzdeni. 

Amikor a vonat a csehszlo
vák Dednről bCTobogott Bad· 
Schandaura, a szomszédos Né
met Demokratikus Köztársaság 
határállomására, a német foga
dóbizottság - mint testvér a 
testvért - öleU meg a ma,
gyaroka.t. 

A magya1' küldöttek mun.ká
;ának el.só állomá3a Bad
Scha-ndau volt. Itt résztvettek 
Decin és Bad-Schandau, a 
csehszlovák és német hatáT
állomás dolgozóinak együttes 
munkaversenyértékelésén és 
innen mentek aztán tovább 
Berlinbe, a vasutasok nemzet
közi békegy1ílésére. Az Elba 
hömpölygő vizén propeller vit
te át őket. Elmerültek a város 
szépségének szemlélésébe és a 
fodrozó hullámok hátán eszük
be jutott, hogy ebben az or
szágban ringott a bölcső;e 
Marx Károlynak, a tudo
mányos szocializmus meg-
alapítójának. És gondolat-
társítás Tévén a másik 
pillanatban tekintetük az Elba 
vizének tükrében dia.daimas 
szov;et katonákat pillantott 
meg, akik Lenin és Sztálin, a 
Bolsevik Párt zászlója alatt 
győzelmesen jutottak az Elba 
partjáig, kifüstölve a fasisz
ta fenevadat barlangjából. 
Meghatottsággal és biuzkeség
gel gondoltak arra a csodálatos 
harcra, amely legyőzhetetlen 
világhata'1ommá emelte a kom
munizmust épí.tő Szovjetuniót, 
n kilencszázmilliós béketábort. 
É· arra, hogy bárcsak átadhat
nák a maga n(I{Jyszerúségében 
ezt II boldOQ érzést éi er6t oda-

ban a foritalmi és kereskedel
mi szakszolgálatnak kell köz
reműködnie. Legsürgősebb ten
nivaló a mozdonyácsorgások 
megszüntetése még Budapes
ten is. A vonatforgalmi tervet 
úgy kell elkészíteni, hogy e.t a 
géprendelések alapjául swlgál
hasson és ezzel a vonalon való 
ácsorgás megszűnjön. A r'lSsz 
vonatforgalrni tervek hozzájá
rulnak a géprevárások növelé
séhez, amivel csökkentik az 
amúgyis szűkös mozdonypar
kot. Jellemző erre, hogy feb
ruár 18-án 58 géprevárás é� 59 
gépácsorgás fordult elő. Az 
ácsorogtatás fő oka a rossz 
vonatforgalmi terv, az el'ed
mény szénpazarlás és gép
hiány. A tolatások helyes meg
szervezésével, a tolatómozdo
nyok gazdaságos kihasználásá
val és ezáltal a tartalékuk szá
mának csökkentésével nagyon 
sok szenet lehet me6tal<ari
tani. De csak egymás támcga
tásával és nem a felelósség 
egymásra hárításával. Ehh�z a 
legszorosabb együttműködés 
kell a forgalmi meneti�ányító 
és a mozdonyfelvigyázó között. 
A kereskedelmi szolgálat na
gyon sokat tehetne a kedvező 
szénfogyasztás elérése érdeké
ben azzal, ha több nagyterhe
lésű irányvonatot képezne és 
a kocsikat a lehető leggazda
ságosabban kiterhelné. A for
galmi szolgálat szénfogyasztás 
szempantjából a legkedvezőbb 
útirány megválasztásával, a vo
natoknak a vonali tola,ások 
csökkentésének érdekében elő
relátó összeállításával, az 
ácsorgások megszüntetésé\·d, a 
vonatforgalrni tervek helyes el
készítésével alapvetően fontos 
feltételeit teremtheti meg a 
szén takarékosságnak. 

(Folytatjuk.) 

A bandaszerűség az egy 
munkaterületen dolgozók kap
csolata révén kialakult meg
szokottság, barátság olyan 
formája, amely megtűri a sza
bálytalanságot, közömbösséget. 
Ez a szellem a lopások meleg
ágya. Ahol leleplezések történ
tek, ott a vasúti munka a 
szabálytalanságok zömét mu
tatta. 

Az árukezelési szabálytalan
ság több helyen a vasutasok 
napi munkájának megszokott 
jellemzőjévé, kísérőjévé vált. 
Az idő múlásával számukra ez 
,.szabályszerű" munkát jelent. 
Ilyen körülmények között 
egyes munkacsapatokban, cso
portokban, brigádokban akad 
egy-egy vasutas, aki nem tudja 
felmérni a lopás súlyosságát 
és következményeit, aki előbb 
kisebb értékű, később értéke
sebb és mind nagyobb mennyi
ségű árut kezd eltulajdonítani. 
A csapat többi tagja, vezetője 
és a tolvaj között - a fenti 
barátság szellemének alapján 
- valamiféle együttérzés ala
kul ki. 

A BECSÜLETESEK 

kezdetben erélytelenül figyel
meztetik a tolvajt, a figyelmez
tetés nem rettenti vissza a lo
pástól, folytatja bűnös tevé
kenységét. A csapatban meg
szokottá válik, hogy egyik tár
suk rendszeresen lop és lassan 
ezt minden megjegyzés nélkül 
tűrik. Sem a csapat tagjai, sem 
a csapat vezetője nem tesz:.nek 
jelentést. A lopás köznapivá 
válása közben a tolvaj időn-

VASUTAS KULTÚREST 

A BARATSÁGI HÓNAP ALKAL�,IBOL 

A magyar-szovjet barátsági 
hónap alkalmából a budapesti 
vasutassái:r nagyszabású kul
túrestet rendez március 23-án 
17.30 órai kezdettel az :E:pítők 
Ró= Ferenc kultúrtermében. 
A barátsági hónap jelentőségét 
ünnepi beszéd keretében Csa
nádi György elvtárs, a MAV 
vezérigazgatója méltatja. A 
kultúrműsorban szerepelnek a 

haza a magyar vasuta&oknak. 
Még 1953 végén kezdemé

nyezték az állomál!vezetc5k a 
határállomások ruimes verse
n11ét, amelyet a politikai osztá
lyok, a pártszervezetek és a 
smkszervezet felkaroltak és 
segítettek. Mintha ugyanan
nak az országnak fiai len• 
nének: ha bedugulál! ve
szélye fenyegette Decint, cs 
Bad-Schandauiak rendezet
lenül fogadták a szerelvé
nyeket, ha a németeknek 
nem volt gépjük, a cseh vas
utasuk segítették ki őket moz
donnyal. Az eredmény n11omon 
követte a pártszervezetek, a 
politikai osztályok harcát, 

szovjet múvészküldöttség tag
jai. Fellép Svéd Sándor Kos
suth-<iíjas kiváló művész, 
Rafia! Erzsi és Máté Jolán 
operaénekesnó, dr. Mi'lldszenti 
Ödön operaénekes, Pásztor Já
nos. a Nemzeti Színház művé
sze és több más neves mű• 
vész. Közreműködik a vasutas
szakszervezet énekkara, a 
MA V Szinfónikus Zenekar, a 
vasúti főosztály táncegyüttese, 

amel11et rikeresen tiívtak �g 
a régi rendszerben félrenevelt 
dolgozóknak a proletár nemzet
köziség szellemében va.ló neve
lése érdekében. Az egész évi 
munka. alapján Ba.d·Schandau 
állomál! n11erte el a német
cseh enyelvú felirattal ellátott 
vörösselyem vándorzászlót. A 
havi értékelés győztese Decin 
lett. 

Bogyó Géza. elvtárs a ma
gyar vasutasok forró üdvözle• 
tét tolmácsolta az értekiezleten. 

További sikereket kívánt 4 
békeh.arcban, amelvnek fontos 
láncszemét képezik a munka
versenyek. A vasutasoknak, a 
nepi demokrcttikus országok 
vasutasainak látniok kell jó 

A vasutasok békeqyúl6sén részvevö kU!dötts6qek hlil"om vezet6Je. 
11Alr61 Joobn: BoWé Géu, ......,. ..,.... Joal Hol•• 

Igy lesz sok gyengeaka
ratú, de különben becsületes 
vasu.tasból előbb közömbös 
szemlélő, bűnrészes, majd 
tolvaj. 

A csapat egy tagján kívül 
most már a csapat több tagja, 
néha az egész lop: összeková
csolódott a „dézsmáló-banda". 
Munka közben nem a szolgálat 
szabályszerű ellátását tárgyal
ják, hanem, hogy mit, hol és 
mikor fognak lopni. A „dézs
máló-banda" a munkafegyel
met is lazítja. ügyelnek arra, 
hogy csapatjukba „újonc" ne 
kerüljön. Ha mégis odahelyez
nének valakit, akkor igyekez
nek „beavatni", ha ez nem 
sikerül, ,,kifúrják" a csapatból, 
iszákos, lusta, nem érti a mun
káját, összeférhetetlen, stb. 
hamis vádakkal 

A bandaszerűség fenti jel
lemzőit igen jól bizonyítja a 
körülbelül négy héttel ezelőtt 
Budapest-Soroksári út állo
máson őrizetbe vett „dézsmáló
banda". Ezek először fonalakat, 
később a textilgyárba tépésre 
érkező gyapjúanyagokat lop
tak. Miután látták, hogy a kö
rülöttük dolgozók szemet húny
nak, mind merészebben „dol
goztak", 

A BANDASZEROS:G:G 

kialakítását egyes helyeken 
szolgálati főnökök és egyéb 
vezetők is elősegítik. Ez a se
gítés először abban nyilvánul 
meg, hogy elhanyagolják terü
letük ellenőrzését, nem köve
telik ineg az utasításszerű 
munkát. Másodszor abban, 
hogy tudnak a dézsmálásokról, 
de nincs erkölcsi erejük har
colni ellenük, mert gyakran ók 
is kapnak a lopott áruból. Ez
zel a tolvajok lekötelezettjei 
lesznek, Harmadszor abban, 

munká;uk, a munkvCT1en11ek 
eredményei közötti nemzetközi 
összefüggést, tudniok kell, 
hogy a jó vasútí munka éles 
fegyver a békéért vívott harc• 
ban - mondotta. A két határ
állomáa versenye hatásaiban 
nem elszigetelt, mert jel,entke
Zik a haza felvirágÓzta.tásában 
éppúgy, mint a nemzetközi bé
keharc és a proletárnemzetkö
ziség elmélyítéséért fol11tatott 
kiizdel,em eredményeiben. A 
proletár intCT1U1cionalJzmus 
megeróritése csupán olyan 
megingatha,tatlan, gránitszi,. 
Zárd alapon lehetséges, mint a 
ma-rXizmu.s-leninizmus, amel11 
• munkásosztály világnézete. 
A két határállomás dolgozói
nak együttmúködése a prole
tár nemzetköziség s;i;ellemében s 
azok az eredmények, amelyeket 
elértek, megmutatják egyben, 
hog11 a pToletárinternaciona.liz
mus valamennyi nép szabadsá
gának és egyenlőségének, a né
pek együttműködésének és ba
rátságának záloga, küzdelem 
a. sovinizmus, a szűklátókörű
ség és elkülönülés ellen. A ma
gyar küldöttek figyelemmel 
kísérték az értekezlet anyagát, 
sokat tanultak 4 hallottakból, 
s vissza.térve hazájukba alko
tómódon felhasználják azokat. 

Amikor azt fordították, hogy 
a ma11114r vasutasok vállvetve 
küzdenek a német és csehszlo• 
vák vasutasokkal a párizsi 
szerződések ratifikálása ellen, 
büszkeség volt látni és halla· 
ni a dolgozók tomboló helyes
lését, az elszánt békeakaratnak 
elemi megnyilvánulását. A ha
talmas terem, a vasutasok szá
zai mintha eggyéfoTrtak volna 
a náci hadigépezet feltámasz
tása, a párizsi szerződések 
aláírását elvető követelésük
ben. Ez valamennyiükben mély 
nyomot hagyott. 

Kedves színt kölcsönzött az 
értekezletnek a drezdai isko
lák tanulmányi versenyében 
ei.6 hel11ezést elért úttörők 

Budapest-Soroksári út állo
máson nyugodtan lophatott 
Tőkés Balázs és bandája, mert 
a kereskedelmi állomásfőnök
helyettes személyesen is dézs• 
málta a közösség vagyonát. 

Rákospalota-Ujpest állomá• 
son annak idején az állomás
főnök volt az, aki felszólította 
az ,!.llomás egyes dolgozóit, 
hogy részére terményt lopja
nak. Előfordult, hogy az ő ve• 
zetésével törték fel a kocsit. 

A banda.sze-rüség fel.számo

lása az állomásvezetők el.ső
rendú feladata. Értsék meg: 
elsősorban ők a felelősek a 
szolgálati helyükön elkövetett 
lopásokért. Tarthatatlan 11 
szolgálati vezetők közömbös
sége a fuvarozásra feladott 
áruk épségét illetően. Itt az: 
ideje, hogy a vezetők vérévé 
vál;on az utasitásszerú munkii 
betartása és betartatása, a fu• 
varozásra feladott áruk épsé
gének megőrzése. Számoljak 
fel a lekötelezettséget, folytas
sanak következetes harcot a 
lopások megszüntetéséért, 

A n:ezsMALASOK 
FELSZAMOLAsA 

feladata a mozgalmi szervek• 
nek is. A legtöbb csapatban. 
brigádban van párttag. A párt
tagok kötelessége, hogy védjék 
és szilárdítsák a szocialista 
tulajdont. A pártszervek e kö-
tele:;:,ég fokozott tudatosítá
sával mozgósít&í:k a párt
tagokat a lopások elleni követ• 
kezetes harcra. A mozgalmi és 
a szakvonali szervek egységes, 
egyöntetű fellépése egyik dön
tő biztosítéka a vasúti lopások 
megszüntetésének. 

Tóz.sér Ernő 

üevözlete. Szűnni nem akaró 
tetszémyilvánítás kísérte Ha
la.,. elvtársnak, a csehszlovák 
va.sútpolitikai osztály vezetőjé• 
nek, vasútügyi miniszterhelyet� 
tesnek és Bogyó GéZa elvtárs• 
nak tiszteletbeli úttörővé ava◄ 
tását. 

A magyar küldöttség meg
besz.élést folytatott Hola.,. el� 
társsal, Sturovó-Szob határ„ 
állomások verseuyéről. Megál
lapodásra jutottak abban, hogy 
a közeljövőben közös brigádot 
alakítanak a po!itik.ai, a szak.
szervezeti és szakmai munka 
megjavítására, majd a brigád
vizsgálat alapján termelési ér• 
tekezleten beszélik meg a két 
határállomás dolgozóinak mun
káját. 

A magyar küldöttség jóleső 
érzéssel hallotta, hogy a Bad• 
Schandau-i állomás dolgozói 
levelezést folyta,tnak a magyar 
va.sút.asokkal, közöttük Lökös.
háza állomás dolgozóival. 

Este a csehszlovák zeneka'I" 
indulóinak hangjára a cseh
szlovák, magyar és n.émet 
vasutasok békefelvonulást 
rendeztek. A városban az 
utcáikon szívet-lel.k.et gyönyör
ködtető farsangi ;áték folyt, 
életvidáman, szél.es derú.
vel öntve el a város ut
cáit és tereit. Az Elba; 
partján, a bányász üdülő lábá
ná' a csehszlovák vasutasok 
térzenét adtak és felemelóen 
szép volt, amint a farsangoló 
tömeg eggyéoloo.dt a béke mel
lett, a párizsi szerződések el
len tiltakozó vasuta.,ok tüntető 
felvonulásával. 

A német kormány különvo• 
natot bocsátott a Berlinbe to� 
vább utazó küldöttségek részé
re. A magya1' küldöttek ew 
felejthetetlen nap emlékével 
búcsúztak, szívükbe zárva 
mindazokat, akikkel eg11ütt töl
tötték a napot. s azokat a har
cosokat, aki a munka frontján 
küzdenek a békéért. 

( Folytatjuk.) 
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Herceglialo,n új biztosító berendezést kapott 
Herceghalom állomás for- féleségében aligha tudja érzé

galm.i irodája olyannak tűnik kelni, hogy olyan készülék 
mintha egy költözködni készülő elött áll, amely rövidesen 
család otthonába tévedtünk könnyebbé és biztonságosabbá 
volna. A forgalmi szolgálatte- togja tenni az állomás forgal
vönek az iroda közepén levő m1 szolgálattevöinek munká
asztala mellett a „gólyafészek" ját, a vonatok ki- és behala
árván álldogál, mintha érezné, dását. 
hogy nem sokáig lesz rá szűk- Még mielőtt részletekbe bo
ség Herceghalmon. De a ko- csátkoznánk, a berendezés ma
pott bútorok társaságában már gyarázatába, meg kell emlí
ott találjuk a váltó- és vágány- teniink, hogy a magyar Tele
foglaltságos egyközpontos ál- fongyár második ilyen beren
lomási biztosító berendezés dezésével találkozunk az állo
�zépen csillo�ó kezelöasztalát máson, - az elsőt Torbágyon 
e� a falról sarga, zöld, vörös állították fel. A herceghalmi 
fennyel hunyorog felénk a vá- készülék már a torbágyi ta
gánytábla. pasztalatok alkalmazásával a;,: 

A hozzá nem értő, a gombok I első készülék tökéletesítésév„1 
Jabirintusában, a színek sok- készült. 

A gep, az emberi akarat vegrehajtója 
A kezelóasztalon kicsinyítve gyarázza meg. A kapcsolóte

ez egész állomás vágány- és remben a kábeleken felül tíz
váltóhálózatát láthatjuk. Fe- ezer méter PVC-vezeték, 64 
hér vágányvonalak, zöld nyilak kábel végelzáró (ezeken keresz
és különböző színek mutatják, tül történik a kapcsolatok ki
hogy az ember gondolatát és alakulása) 5-600 kapcsoló
akaratát hogyan hajtja végre mágnes (13-17 érintösek is) 
a gép. Egy menetbeállítás két- hajtják végre tulajdonképpen 
féleképpen történhet: a forgalmi szolgálattevö akara-

1. Egyénileg beállítjuk az tát. S mindenek felett szinte 
ö�_szes váltó�at. (Ennek külö-

, 
őrt áll a vezérmágnes, amelyen 

nosen tolatas alkalmával van minden művelet keresztül
nagy jelentösége.) megy, csak ha ez helyesnek 
� 2. Az iránygomb és a vá- találja, akkor jut a kábeleken 
gányszámgomb egyidejű be- keresz;ül a forgalmista gondo
nyomásával az automata be- lata, akarata a jelzőhöz. 
állítja az összes érdekelt vál- Ebben a szobában selejtnek, 
tókat. De ha az ember tévedett rejtett hibának helye nincs. 
is, még nem következik be a éppen ezért a műszerészektől 
veszély, mert a készülék le- különleges képzettséget kíván 
vizsgálja azt is hogy szabad a berendezés felszerelése és 
vágányra törté�t--e a menet- esetleges javítása. Egyetlen 
beállítás. Ha a gép mindent szál elkötése a 10 OOO méterböl 
rendben talál, megjelenik a jel- a berendezés használhatatlan
zőn a szabad fényjelzés - ságát jelenti. Tulajdonképpen 
nincs akadálya a vonat bizton- � felszerelésnél történik a gyá-
ságos haladásának. ,., munka ellenőrzése is. 

A forgalmi szolgálattevő sze- A jeli�góterem berendezé-
repe a fokozott biztonság mel- semek raiza 120 lapon van le
lett leegyszerűsödik nem kell fektetve és hogy mennyire 
a vonat holléte iránt távbeszé- fontos a kezelöszemélyzet 
lön érdeklödnie és blokkolnia, l!Zak_mai képzettsége, azt bizo
mint a korábban használt Sle- nyltJa az 15, hogy egy-egy hiba 
mens-Halke rendszerű készü- t>.Setén 20-30 rajzot is át kell 
léken A kezelőasztal és a vá- tanulmányozni, ismerni kell a 
gánytábla mindent megmutat. berendezés egész szerkezeté• 

A vonat elhaladása után a nek működését. Persze, a jó 
berendezés önműködően áll szakember, mint amilyen 
vissza alapállásba. A vágány- Fö_!di �a épí�vezető, aki 

táblán és a kezelőasztalon fénv mar Szekesfehérvarott és Tor
jelzi a vonat haladását Is. A bágyun is kiállta a próbát, 
készülék biztonságát mutatja azonnal tudja a többezer veze
hogy abban az esetben. ha � t�kböl, hogy hová kell nyúl
vonat haladására veszély mu- ma, ha esetleg hiba mutatko-
tatkozik, a berendezés a jel- zik. 
zőket a le"biztonságosabb Herceghalom kisállomás, 
,,Megáll;" állásba állítja. négy fogadóvágánnyal. A jel

A kapcsolóteremhen 

Mindez egyszerűnek és egy
ben érthetetlennek is tűnik, 
hacsak a forgalmi irodából 
akarjuk elképzelni a berende
zés. az elektromos agy műkö
dését. Hogy mik is végzik az 
e:nber helyett a gondolkodást, 
azt a jelfogó teremben elhelyE>
zett kapcsolómágnesek, huza
lok, jelfogók tömkel ege ma-

Követendő pelda 

fogóknak elhelyezésére csupán 
tizenkét állvány szolgál, s ha 
összehasonlítjuk a székesfehér
vári 14 fogadóvágánnyal és 38 

állvánnyal, el tudjuk képzelni. 
hogy a székesfehérvári beren
dezés mennyivel több munkát, 
anyagot, szakértelmet kívánt a 
felszerelésnél és kíván a javí
tá.t:náL 

Még egy érdekes műszer. 
amit II jelfogóteremben talál
hatunk: Olyan óra, amellyel 

kéri a állomás vezetője, özv. Pu
rucz!kiné és az esetnél jelenlévö 
utasok kérésére a két jegyvizs
gálót dicséretre terjesztette fel 
a szegedi igazgatósághoz. 

Cserháti József. 
szegedi igazgatóság. 

A köszönet 

es hála hangián 

A napokban Kiskúnfélegy

háza állom.ás hangosbemondó
ján keresztül egy fóhadnagy 
elvtársat arra kértek, hogy 
menjen a forgalmi irodába. Az 
elvtárs csodálkozva lépett be 
az irodába, mert el sem tudta 
képzelni, miért kereshetik. De 

igazán akkor lepődött meg, 
amikor átadták neki a pénztár. 
cáját és iratait. Boldogan mon- A köszönet és hála hangján 
dott köszönetet a jegyvizsgáló tudok csak írni arról a három 
elvtársnak, aki a megtalált hétról, amelyet Hévízen töltöt
pénzt és iratokat leadta a for- tem. Az orvosok kiváló szakér
galmi irodában. telme és valósággal féltő gon-

A hasonló esetek ma már doskodása, a nyugodt pihenés, 
nem ritkák. A vasutas dolgo- a napi ötszöri böséges étkezés 
zók nelhéz szolgálatuk közben visszaadta egészségemet. Visz
igyekeznek őrködni az utasok szanyert egészségemért, a fe
csomagjai, értéktárgyai felett lejthetetlen három hétért ószln-. 
is. Ilyen követendő példát mu- te hálával mondok köszöne,et 
tattak Szücs András és HO'T- pártunknak és a szakszervezet
váth István kiskúnhalasi jegy- nek. Tudom, hogy mi.né! jobb 
vizsgálók is. A Csikéria-Bács- eredménnyel dolgozunk, annál 
almás között közlekedő 4942-es több dolgozótársunk kereshet 
számú vonaton szolgálat köz- pihenést és gyógyulást hazánk 
ben kézitáskát találtak. amely- legszebb üdülóhelyein. Ezért 
ben özv. Puruczki Béláné ne- azzal az ígérettel zárom leve
vére szóló személyi okmányok lem, hogy én is a legjobb mun
és többczer forint készpénz kát akarom nyújtani, s jövőre 
volt A jegyvizsgáló elvtársak is méltó szeretnék lenni a be
tnég a vonaton megkeresték a utalásra. 
károsultat és Csikéria állorná-

1 
Kovács Bertalanné, 

son átadták neki táskáját. Csi- kocsitakarító, Szerencs. 

nagyon kevesen dicsekedhet
nek. Tudvalevö, hogy a fény
jelzö fényerőssége az év- és 
napszakoknak megfelelően más 
és más erősségű áramot köve
tel, hogy a színképe messziről 
is félreérthetetlenül felismer
hető legyen. Erre szolgál a vi
lágítási átkapcsoló óra, amely 
az évnek, hónapnak, napszak
nak megfelelöen szabályozza a 
Jelzők áramerősségét, minder> 
emberi beavatkozás nélkül. 

Az összehangolt munka 
fontossága 

Egy ilyen berendezés felsze
relésénél nagyon sok múlik a 
társszolgálati ágak jó munká
jától is. A pályafenntartási 
szakszolgálat, a villamosvonta
tás! szolgálat. ha a bejelentett 
munkálatokat időben el nem 
végzi, vagy ha a gyári szállí
tás sorrendje nem kielégítő, 
mindez bonyodalmat jelent, 
akadályozza a gyors, folyama
tos munkát. 

Vasútunk biztosftóberendezé
sekkel való ellátása egyre na
gyobb ütemben folyfk, Még 
ebben a félévben a hercegbal
mihoz hasonló berendezést 
kap Szár állomás. A közel
jövőben vágányfoglaltságos, 
mechanikai váltóállítással ösz
szekapcsolt berendezéssel sze
relik fel atabánya-fels6 és 
Bicske állomásokat. Még 1955-
ben elkészül Gödöllő és Hat
van között a váltó- és vá
gányfoglaltságos berendezés. 
Ezek megvalósítása azonban 
nem kizárólag a biztosító
berendezési szakszolgálat mun
kájától függ. A programm 
végrehajtásához szükséges, 
hogy a MAV Vasúttervező 
időben készítse el a szükséges 
terveket, hogy a berendezések 
legyártása a Telefongyárban 
ne akadjon el. Az Országos 
Tervhivatal tegye lehetővé az 
anyag, de különösen a kábel
ellátást. Az említett munká
kon kívül épül ebben az év
ben mechanika! biztosító be
rendezés is. Sajnos, nagym, 
sok akadál;-t, nehézséget kell 
leküzdeni a biztosítóberende
zes1 szakszolgálatnak ahhoz, 
hogy egy-egy berendezés meg
épüljön. Az ország egyéb te
rületén megkezdett munkák 
befejezését hátráltatja és az 
újak megkezdését lehetet
lenné teszi, hogy az &szaki 
Járműjavító csak kevés kulcs
anyagot szállít. Elmaradt pél
dául a mechanikus berende
zéshez szükséges Sou!avy
váltóállító dobok, kétkarú jel
zök szállításban. Na�yon ke
vés egykarú- és előjelző áll 
rendelkezésre. A Soulavy-vál
tóállító dobok hiánya miatt 
nem tudja elvégezni a pálya
fenntartási szakszol<!álat a ki
téröcseréket. pedig erre az 
egész országban előkészült. 

Minden j6 lenne, 

csak a sár . . .  

Mint annyifelé hazánkban, 
Miskolcon is szeretettel gon
doskodnak a vasutas dolgozók 
gyermekeiről. A személypálya. 
udvar közvetlen közelében. 
szép nagy kert közepén áll a 
vasutas napköziotthon. Tiszta, 
barátságos szobákban játsza
nak a gyermekek, de hóolva
dásnál, a tavaszi és öszi esők 
idején szinte megközelíthetet
len a napköziotthon, olyan sár
tenger veszi körül. Az állomás
tól az otthonig vezető MAV
telepi úton is bokáig ér a sár. 
Talán csak akadna Miskolc te
rületén egy-két kocsi salak 
(gondolom a íútcSlház nem szú
kölködik benne), amivel rend
behozlhatnák az utakat. Tisz.
tább, egészségesebb körülmé
nyek között lennének a gyere
kek is, ha nem kellene behur
colniok a szobába össze! és ta
vasszal a sarat, nyáron pedig a 
port. Azt hiszem, ezzel a pálya
fenntartá� is egyetért. 

Benedek Miklós, 
Miskolc. 

Nemzetközi konferencia a Balt-Orient Express 

menetrendszerű közlekedésének biztosítására 
A román vas-útügyi mínisz

térium kezdeményezésére 
négynapos értekezlet volt Bu
karestben a Balt-Orient Ex
press menetrendszerű közleke
désének biztosítása érdekében. 
Ez a vonat, amely az európai 
népi demokráciák fövárosai
nak közvetlen vasúti összeköt
tetését szolgálja, az utóbbi 
időben súlyos késésekkel köz
lekedett, ami jogosan váltotta 
ki az utazóközönség panaszát. 

Az értekezlet mélyrehatóan 
elemezte a késések okait, s 
megállapította, hogy e vonat 
közlekedésére az érdekelt vas
utal, nem fordítottak kellő 
gondot 

nem biztosították számára 
a nemzetközi uorsvona,
tokat meglllető elsőbbsé-

get, 
megváratták késett belső vo
natok csatlakozására. A vona
tok vontatására vezényelt 
mozdonyok és a vonat szerel
vényébe sorolt kocsik műsza
kilag kifogásolható állapotúak, 
ami sokszor idéz elő fekve
maradást, illetve késést okozó 
és az utasokra nézve kelle
metlen kocsikisorozásokat. 
Sokszor okozza a késést a ha
tárállomási vizsgálatok elhú
zódása is, pedig a határállo
másokra megállapított tartóz
kodási idö a legtöbb helyen 
túlzott mértékben hosszú. Sok 
esetben egészen jelentéktelen
nek tűnö mulasztások, felüle
tességek kihatásaikban a vo
nat egész közlekedési vonalán 
jelentkeztek. Például a vona
tok kitérö vágányra történö 
fogadása akár áthaladásnál, 
akár megállásnál, a jelzők ké
·sói kezelése, stb., mind a ké
,sések okai közt szerepelnek. 

'I'öbbfzben fordult elö az is, 
hogy a vonatra rossz zárlárn
pát akasztottak. a kialudt lám
pa újbóli meggyújtása vagy ki
cserélése az idöveszteség mel
•lett zavarólag hatott az egész 
'Vonalszakasz terv.szerű mun
kájára, a menetrendszerűségre. 

Mindezek a kisebb, és sú
lyosabb mulasztások a vo
nat magyarországi szaka
szán rendszeresen előfor-

dultak. 
•Igaz, hogy a vonatot a CSD 
vasutak rendszeresen nagy ké
'sésekk.el adták át. a késések 
csökkentése érdekében azon
lban részünkről semmi sem 
ltörtént, söt a magyar szaka
'szon a késések tovább növe
kedtek. Nem egy esetben a ha
Jtárállomásig pontosan érkezett 
vonatot többórás késéssel ad
ltuk tovább. 

vonat egész kö7..lekedési vona
lát kell figyelemmel kísérnie 
és javaslataival a menetrend
szerű közlekedés biztosítását 
elősegítenie. 

A konferencia később meg• 
valósítandó intézkedésekre is 
gondolt a Balt-Orient Express 
közlekedésének megjavítása 
érdekében. 

A jövö menetrendi id6szak
ban csökkenteni kell a 
megállásokat, a t� 

dási időket 
a határ- és közbenső állomá• 
sokon, amely intézkedések 
egyben a vonat nemzetközi 
jellegének kidomborítását, s a 
belsö forgalomtól mind na• 
gyobb mértékben való függet• 
lenítését jelentik. 

Az értekezlet aláhúzta a vo
nat politikai jelentőségét, ami• 
re az összes érdekelt vasúti 

Az értekezlet határozatot dolgozók figyelmét fel kell 
hozott a vonat menetrendsze- hívni és a pontos közlekedés 
rn közlekedése érdekében biztosítását a határállomások 
'azonnal foganatosítandó intéz- komplex-brigád szerzócléseibe 
kedésekre, amelyek folyomá- és a szomszédos vasutak kö
'nyaként a román Yasutak már- zötti munkaverseny célkitúzé• 
cius 15-tól visszatérnek a vo- sei közé kell beiktatni. 
'nat eredeti menetrendjére, A határozatok végrehajtásá• 
'amelytől az állandósult nagy ra valamennyi vasút kiadta az 
késések miatt kénytelenek vol- általa szükségesnek vélt intéz• 
�ak eltérni, s a vonatot 4 órá- kedéseket, így a MAV Vezér• 
val későbbi időpontban közle- igazgatósága is. A kiadott ren• 
kedtetni. Ez természetesen deletek végrehajtásán felül a 
csak akkor valósítható meg, vonat magyarországi szakaszán 
ha a román vasutak Episcopia- szolgálatot teljesítö vasúti dol
'BihO'Tului állomásán a vonatot gozók becsületbeli ügye kell 
menetrendszerint. pontosan legyen. hogy e viszonylag rö
vehetik át; ez pedig döntöen a vid, 300 kilométeres szaka• 
csehszlovák és magyar vasuta- szon ne vesszen kárba a ba
sok jó munkájától függ. A ráti országok vasutasainak 
'vonat pontos közlekedését az jó munkája: és hogy e vonat a 
ér?ekelt vasutak legfőbb veze-

1 
b�rá�i országok vasutasainak, 

töt naponta fogják �llenórizni koztuk a magyar vasutasok• 
és az ügyvezetéssel megbízott nak i.s büszkeségévé "l."áljék. 
'Magyar Állqmvasutak.nak a Vermesy Sándor 

--------------------------

- A ferencvárosi há.zelto- nn □ ro-, R íJZ 
lások híre az újságok útján LJLJ Lú L.5 LIL1 
eljutott a Golyóscsapágy Gyár 

- Háromezer forintot tak.a,,, 
ritott meg a dombóvári ta• 
nácsnalc Varga József, a 
dombóvári- pályafenntartási 
főnökség dolgozója, Varga 
elvtárs társadalmi munkában 
elvégezte a kislakás építési 
akciónál a házhelyek kimé
rését és egyéb műszaki tenni
valókat. 

vezetöségéhez is. A �r ép
pen azzal a problémával küz
dött, hogyan állítsa helyére 
108 tonnás vi7Jszintes kovács
gépét, amelynek végleges be
állításához 180 fokos elfordí
iásra is szükség volt. A Go
lyóscsapágy Gyár több 'Válla
lattal tárgyalt ebben az ügy
ben, a bonyolult feladatot 
azonban egyik sem tudta 
megoldani. Ekkor fordultak 
a házeJ,tolásokat végző MAV 
Magasépítési Főnökséghez. A 
Magasépítési Fönökreg meg
értve a népgazdasági szem
pontból fontos gép munkába
állításának jelen>töségét, vál.. 
lalta a bonyolult művelet el
végzését. A komplikált gép
szállítást és beállftást házel
tolási módszerrel a vállalt 
hatálidöné!J. tíz nappal előbb 
el is végezte. 

- A vasúti rendórsé,: őri
zetbe ve«e Horváth Károly 
foglalkozásnélkülit, mert 24-én 
Rákos állomáson feltört egy 
vasúti kocsit és abból 
három zsák tengerit el-
lopott, 

_.. 1SMERETTERJESZTO 
ELÖADASOKAT rendez a 
Közlekedés és Közl,ekedésépi
tútudományi Egyesület fel
szabadulásunk 10. évfO'Tduló
jának megünneplésére. Már
cius 17 -én szovjet szalokönyv
ismertetó aonkét iesz a Vas 
utca 19. szám alatt, március 
23-án 14 6ra;kor pedig tanul
mányi kirándulást rendeznek 
az ujpesti összekötő vasúti 
híd építésének megtekinté
sére, 

LAKASCSERE 

Szoba-konvh3s. kamrás. oln„és 
maaasföldsztntes -sze2edt Iakáso 
mat (tószáetartá• eneedéivezvel. 
elcserélném szomhPthelvJ. vaev 
veszprémi lakásért, Budapest
körnvékl Is me<!felel. Göncöl Sándor főkalauz. Szeeed. Juhász GVU· 
la utca 39. 

Szeeed. Reménv utea 32. szám alatti kétszoba konvhás. előszobás. oincés. nadlá�os lo.kásomat elcserélném budaoestt. lehetőle« Budán lév15 hasonló maO"ánlakással. Balázs Károlv távközlő f(l. 
gg�_

sé«. Telefon: 16-20. 425-

Miskolc. Selvemrét 1. T. emelet 
19. szám alatti kétszoba-összkom
rortos lakásomat elcserélném 
Budanest terOletén lévő ha.onló 
szolltálatl laká�ér•. Ra<?O Mlh�lv 
távközlö főnöksé«. Telefon 16-20. 
425-307. 

A MISKOLCI KUL
TúR.OTTHON színjátszói már
cius 5-én és 6-án sikerrel ad
ták elő Gárdonyi Géza 3 fel
vonásos színniú.vét, ,,A bor"-t. 

- tizembe helye-.i:ték a má
tészalkai „Petőfi" vasutas 
kulturház rnoz.iját a magyar
szovjet barát�{ui:1 hónap alkal
mából. A megnyitón az „Ex
press szerelem" című szovjet 
film került vetítésre. A film
előadás után a barátsági hó
napot megnyitó ünnepség zaj
lott le. Márci\.16 6-án a vasu
tas kultúrgárda Moliére „Dan
din György" című 3 felvona
SO:s vígjátékát játszotta. 

ZÁSZLÓT AVATNAK 
április 4-én a Veszp1·ém-külső 
Fűtőház DISZ-szervezetének 
fiataljai. A zászl.óavató ünneP
ségre kultúrmúsorral és jobb 
munkával készülnek az ifjú
munkások. A fiókműhelyj fia. 
talok 126 százalékos átlagtelje
sítményt értek el és megszünt 
az igazolatlan mulasztás. 

�fegtévedt vasutasok, 
Takács Gyula MAV alkalma
zott egyik útitársának táiSkáM 
ját ellopta, - Debröi Dániel, 
Bodó László, Izsépi László 
miskolci vonatkfsérök dézs
málták a gondjaikra bízott 
kocsikat. - Horváth András 
forgalmi szolgála>ttévö a nyír
egyházi kisállomá.s jegypénz
tárát álkulccsal felnyitotta és 
a jegyeket ellopta. A vasútí 
rendőrség valamennyiüket 
őrizetbe vette. 

- TELJES!TETTE APRI
LIS 4-re tett vállalását Ajka 
állomáson Vida Lajos forgalmi 
szolgálattevő DISZ-brigádja A 
brigád már három hónapja ál
landóan sztahanovista szinlen 
dolgozik. 

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

Rejtvénymeg/ejtőinkl,ez 
Lapunk legutóbbi számában 

megjelent, III. számú kereszt
rejtvényünkbe zavaró techni
kai hiba került. A függóleges 
sorok 20-as oszlopának 11. koc-

kája fekete. Az eddig beérke
zett megfejtések elbírálásánál 
ezt figyelembevesszük. Egyéb
ként a beküldési haiárldót már
cius 18-ig meghosszabbítoüuk, 

FELSZABADULÁSI EMLÉK-KIÁLLÍT ÁS 

Budapest-Nyugati pályaudvar kultúrvárótermében felszabadulást em-16kklállítást rendeztek, amelyet 6rdekl6déssel fátoqatnak az utasok I• 
(Kovács G6za felv.} 

-
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A VASÚTI FÓOSZTÁLY ÉS A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK HEillAPJA 

XLVIU, 2VFOLYAM, 12, SZ, ÁRA 40 FILLÉR 1955 MARCIUS 21. 
Bognár Imre elvtárs, a vasútpo!ltlkal föosztály vezetője az 

aktívaértekezlet beszámolóját tartja. 
(Németh Gyula felv.) 

11u11111111111u,11, 

Előre a pá,�i politikájának győzelméért! 
Kommunista vasutasok aktívaértekezlete. -

Több mint négyszáz kommunista vasutas 
1711űlt össze márci'us 14-én a Közlekedési és 
Szállítási Dolgozók Szakszervezetének székhá
iában, hogy megtárgyalja a Magyar Dolgozó� 
Pártja Központi Vezetősége 1955. március 4-i 
határozatát és megvitassa a határozat végre
hajtásának feladatait. 

Vezetőség póttagja, közlekedés- és postaügyi 
miniszter, Bangó Sándor, a Magyar Dolgozók 
Pártja Központi Vezetőséae ipari- és közleke
dési osztályának vezetője, Reif Frigyes, a 
Központi Vezetőség közlekedési alosztály
vezetője, Csanádi György e1711etemi tanár, a 
MAV vezérigazgatója., Feleki Pál, a Vasutas 
Dolgozók Szakszervezetének titkára és még 
többen a vasút politikai és gazdasági vezetői 
közül. 

hozott. Ilyen volt a kinevezés azonban csak a nehézipar ál- alapvető termékben, mint a 
megvalósítása, a ruhaellátás landó fejlesztése, más ipar- kenyérgabona, a termés 22 szá
kiterjesztése és az utóbbi idő- ágakhoz viszonyft<:itt élenjáró zalékkal volt kevesebb az eló
ben úgyszólván évente nyúj- szerepe biztosítja. Rendbe zó évinél. Az iparban és a me
tott egy-egy fizetésrendezés. E akarjuk hozni elavult és két- zógazdaságban történt terme
hatalmas eredmények azért ségtelenül súlyos hiányossá- lési visszaesés kihatott vasút-
váltak lehetővé, mert gokkal küzdő felépítményein- üzemünkre is, hozzájárult ah-

A pá1·taktiva-értekezleten megjelent Csergő 
János, a Központi Vezetőség tagja, kohó- és 
gépipari miniszter, Bebrits Lajos, a Központi 

páriunk alapjában véve ket. Minden felkínált árut e1 hoz, hogy 1954-ben a tervezett-
mindig helyes, a. marxlz- �karunk szállítani a j?vóben né! 3 millió tonnával kevesebb 
mus-lenlnlzmus tanitá- 1s, de ehhez a vas és acel száz- árut szállítottunk. Ez 207 

A hot6rozaf végefvet minden ingadoz6snak és bizonyfalans6gnak 
1 saiban gyökerező tudomá- ezer tonnáira, nehéziparunk millió forintos bevételi kiesést 

nyos politikát folytatott 
I 

szívének, a _szerszá_mg_épipar- jelentett a MAV-nak, pedig a 
, nak nagyszeru termeke1re van vasút béralapjának kb. 70-80 

Az é tekezletet Bogyó Géza 
elvtárs, a vasútpolitikai főosz
tály helyettes vezetője nyitot
ta meg, majd Bognár Imre 
elvtárs, a vasútpolitikai főosz
tály vezetője mondotta el az 
értekezlet beszámolóját. Beve
zető szavaiban méltatta a Köz
ponti Vezetőség március 4-i 
határozatát, mely világos és 
mindenki által érthető választ 
adott azokra a kérdésekre, 
melyek a párt tagjaiban, va
lamint a pártonkívüli dolgozók 
széles tömegében az utóbbi 
másfél év során felvetődtek. 
Történelmi jelentőségű ez a 
határozat - mondott� - mert 
véget vetett minden bizonyta
lanságtt.ak és ingadozásnak, 
feltárta mindazokat a téves 
'nézeteket, melyek ezideig aka
dályozták a júniusi és a kong
resszusi határozatok helyes 
végrehajtását. De a Központi 
Vezetőség nemcsak feltárta a 
továbbhaladás akadályait, a 

jobboldali elhajlást, a jobbol
dali veszélyt, hanem szét is 
zúzta ezeket a párton belül is 
jelentkező antimarxista néze
teket és véget vetett annak a 
demagóg, káros felfogásnak, 
hogy kemény munka nélkül, 
az osztályharc lanyhulásával 
fel lehet építeni a szocializ
must, tartósan emelni lehet az 
életszínvonalat. A történelmi 
jelentőségű határozat megszi
lárcií.totta a pártvezetés egy
ségét, megszilárdította a párt 
eszmei és politikai egységét, 
vasfegyelmét, mely az eddigi 
sikereknek is alapja volt és 
legfőbb biztosítéka elkövetke
zendő gyózelmeinknek. 

A Központi Vezetőség ülése 
megállapította, hogy a nehéz
ségek legfőbb oka és tovább
f ejlódésiink fő akadálya_ a 

jobboldali veszély, melynek 
érvényrejutása azt jelentené, 
hogy letérnénk a szocializmus 
építésének útjáról é& felhagy-

nánk a jövőnk alapját képező 
nehézipar fejlesztésével, mi
által újra gyengévé és elma
radottá tennénk hazánkat, 
védtelenné a mai nemzetközi 
helyzetben, amikor az impe
rialisták új háború előkészí
tésén mesterkednek. 

A Központi Vezetőség meg
állapította, hogy a hiba nem a 
júniusi vagy a kongresszusi 
határozatokban van, melyek 
továbbra is a párt politikájá
nak alapját képezik, hanem a 
határozatok opportunista el
méleti és gyakorlati eltorzftá
sába11. Másfél éven keresztül 
nem Yettük figyelembe, hogy 
a szocializmus építése olyan 
országban folyik, ahol városon 
és falun még igen jelentős sú
lya és befolyása van a kispol
gárságnak. Nálunk a falun 
még túlsúlyban vannak a kis
árutermelő parasztok, még 
megvannak az uralkodó osztá
lyok maradványai és megvan a 
kulákság is. 

dolgozó népünk érd�keben. szükséa. százaléka fix-fizetésből tevődik Pá_rtunk helye�. politikáJa nl'.o- Isme;etes a Központ; Veze- össze, amely változatlan akkor man teremtettuk meg szocia- • , . , · h · t 1 · áll·tási 1. t i k t h tuk létre toseg hatarozatábol, hogy az 1s, a nmcs e Jes sz 1 
is a parun a · oz . ·t ipari és mezőgazdasági terme- leterhelés a vasúton. Az egy 

az_ iparna� olyan fe�legvar�i 

• lésben _ a ·obboldali elhajlás főre eső termelési érték 1954-
mmt a rru nagyszeru Sztálin- J • • ben 1953-hoz viszonyítva 4 , k K ·16 k Inotánk miatt - 1954-ben v1sszaeses 

k varo_sun , . o� n , , volt. Az ipar ugyan 101,4 szá- százalékkal csökkent. E csö � 
Kazmc�arc�kan�. • zalékra teljesítette tervét, de kenés azonban nem csupán a 

A masod1k oteves tervben . áll'tá · k. · · tt t·· t· t , é bb t· =el úgy hogy a tervet menetkbz- sz I s1 1eses rrua or en , partunk m g nagyo i„J - ., ' , . , . 
1 h · t k · · · ak met fordít a vasútra, növeli a ben modos,tották, megped1g le- anem a vasu n:un aJan 

vasúti beruházásokat. Ezt felé. A mezőgazdaságban olyan hiányosságai miatt 1s. 

Harcoljunk a párt po/itik6j6nak mindenfajta eltorzít6sa ellen 

A termelés ilyen kedvezőt
len alakulása mellett mégis 
nőtt a vasutas dolgozók vá
sárlóereje, reálbére. 

Országos viszonylaiban a. 
dolgozók vásárlóereJe 15 
százalékkal nőtt, de a 
vasutas dolgozóké ennél 
sokkal jelentősebben. 24 

százalékkal. 

BUszkélc lehetilnlc az eltelt tíz év eredményeire 

Ezt az 1954-ben adott évi 144 
millió forintos béralap növe
lés eredményezte. Egyik olda
lon tehát ott van a növekvő 
vásárlóerő, másik oldalon pe
dig a csökkenő termelés. Ez 

VISZ-szervezeteink munkájá
nak jelentős javításával való
síthatók meg. Középpontba 
kell állítani az alapszerveze
tek és pártcsoportok munká
jának megjavításil.t, a terme
lés pártellenórzésébe be kell 
vonni az egész tagságot, az 
üzem dolgozóinak jelentős ré
szét. El kell érni, hogy a poli
tikai osztályok és a politikai 
főosztály apparátusa ideje és 
ereje nagy részét az alapszer
vezetek segítésére fordítsa. Le
gyenek pártszervezeteink él
harcosai az önköltségcsökken
tésnek, a termelékenység eme
lésének, a takarékosságnak, 
mert ezek viszik Ellőre mun
kásosztályunk ügyét, a dolgo
zók életszínvonalának emelé
sét és ezek emelik pártszerve
zeteink tekintélyét is. 

nak a munka- és bérfegyelem, 
a társadalmi vagyon védelme, 
a menetrendszerinti közleke
dés és a kádermunka terüle
tén. Ma már érezhető ugyan 
bizonyos javulás, de a munka
fegyelem lazulásának mégis 
elrettentő példáját mutatják a 
következő számok: 1954-ben a 
budapes1 i igazgatóságon 98 OOO, 
a miskolcin 59 000, a pécsin 
38 OOO, a szombathelyin 33 000, 
a debrecenin 25 OOO és a szege
di igazgatóság területén 4000 
munkaórát mulasztottak iga
zolatlanul. Sok kisebb-na• 
gyobb bércsalás is előfordult 
a vasúton, amely sok esetben 
megtorlatlanul maradt. A bű
nös mulasztások mögött meg 
kell keresnünk az ellenség ke
zét is, 

A határozatok jobboldali el
torzítása azért válhatott olyan 
veszélyessé a párton és az ál
lamapparátuson belül, mert 
Nagy Imre elvtárs beszédei
ben és cikkeiben tápot adott 
ezeknek, sót elsősorban ő volt 
ezen nézetek hirdetője. Nagy 
Imre elvtárs bátorította a 
jobboldali elemeket a párton 
belül és a párton kívül is a 
párt helyes politikájának tá
madására. E nézetek elterje
désének következtében nyug
talanító jelenségek mutatkoz
tak politikai és gazdasági éle
tünkben. 

Az elmúlt évben az ipar 
egyhelyben topogott, sót a ne
héziparban visszaesés történt. 
Nem fejlődött eléggé a mező
gazdaság, nem teljesítettük a 
begyűjtési tervet. Elmaradá
sok vannak a munka termelé
kenységének emelésében és az 
önköltség csökkentésében. Az 
életszínvonal ennek ellenére 
emelkedett. Ez az emelkedés 
azonban nem nyugszik tartós 
alapokon, a tartalékokra épült. 

Az életszínvonal emelésé
nek fő útja a termelé
kenység és termelés eme
lése, az önköltség csök-

kentése, 
nem pedig a tartalékok felélé
se, a külkereskedelmi adóssá
gok növekedése és a beruhá
zások csökkentése. mint aho
gyan az az utóbbi időben ná
lunk történt. 

A káros jobboldali nézetek 
elsősorban a szocialista iparo
sítás helyes politikájának el
ferdítésében mutatkoztak meg. 
Ugy tüntették fel, mintha a 
lzocialista iparosítás és ezen 
belül a nehézipar elsődleges 
lej!esztése ellentétben állna a 
folgozó nép jólétének emelke
lésével. 

Pártunk erélyesen vissza
ltasítja ezeket a nézeteket, 
iielyek lemondást jelentené-

nek a szocializmus építéséről. 
Az 1953. júniusi és a párt III. 

kongresszusának határozata 
félreérthetetlenül leszögezi, 
hogy a párt fő irányvonala 
mindvégig a szocialista iparo
sítás volt és az is marad. A 
szocialista iparosítás nélkül 
megvalósíthatatlan a mezőgaz
dasági termelés gyorsütemű 
fellendítése, a könnyűipar és a 
közlekedés fejlesztése, a nép 
életszínvonalának emelése. A 
nehézipar fejlesztése az alapja 
vasutunk fejlesztésének is. A 
nehézipar fejlesztésének hát
térbe szorítása elsorvasztaná 
egész gazdasági életünket s 
nem hogy életszínvonalemel
kedést, árcsökkentést, hanem 
életszínvonal csökkenést és ár
emelkedést okozna. Ezzel 
együtt aláásná hazánk védel
mi képességét, veszélybe so
dorná kivívott szabadságunkat, 
függetlenségünket. 

Ezután Bognár elvtárs vá
zolta az ország 10 éves fejlódé
sét, melyet a párt vezetésével 
értünk el, majd részletesen 
rátért a vasút 10 éves fejló
désére. 

- Vonalhálózatunk a hábo
rú alatt közel 50 százalékban 
megrongálódott, ez 4516 kilo
méter hosszúságú vasútvonal 
tönkretételét jelen tette. A 
MAV 16 millió légköbméternyi 
épületállagából 28 százalék tel
jesen tönkrement, 32 százalék 
részben megrongálódott, 1064 
hidunkat robbantották fel a 
fasiszta rablók és magyar 
csatlósaik. Nem volt könnyű 
ebben az időben 495 személy
kocsival, 6000 teherkocsival 
és 213 mozdonnyal megindíta
ni a magyar vasutat, biztosí
tani az ország vérkeringését. 

Hol vagyunk ma már ettől? 
Nemcsak helyreállítottuk vá
c,ányhálózatunkat, épületein
ket, hanem új vasútvonalak 
sokszáz kilométerét, épületek 

százait adtuk át rendeltetésé- elvtársak, nem mehet így to
nek az elmúlt 10 év, de külö- vább. A határozatból láthat
nösen az ötéves terv ideje juk, hogy továbbfej!ódésünk 
alatt. egyetlen biztosítéka a stagná-

A Központi Vezetőség 1953 lás megszüntetése, az önkölt-
júniusi és a III. kong- ségcsökkentés, az anyagtakaré-
resszus határozatainak el- kosság, a munkafegyelem meg-
torzítása jelentkezett a vas- szilárdítása, a termelékenység 
úton is. Nálunk is akadtak bő- emelése. 
ven, akik el!elejtették a mul- A határozat nyomán a vas
tat, akik lebecsülték, szinte úton is harcot kell kezdenünk 
magától értetődőnek tartották a párt politikájának minden
elért eredményeinket. Nem fajta eltorzítása ellen. Melyek 
szabad elfelejteni azt a hősies, a vasúton leginkább szembe
áldozatos munkát, melyet pár- tűnó jobboldali elhajlások? 
tunk vezetésével dolgozó né- Egyik ilyen a kispolgári ké
pünkkel együtt a vasutasság nyelmesség. Sok még az olyan 
is végzett az elmúlt 10 év vezető, funkcionárius, akit 
alatt. Ezer és ezer átdolgozott nem izgat egy-egy megoldan
éjszaka, sokszáz munkaszüneti dó probléma. aki minden ne
napon végzett munka, küzde- hézségért, hibáért az objektív 

Jem az anyaghiánnyal és szer- körülményeket okolja. Tény, 
vezetlenséggel van e hata!- hogy vannak objektív körül
mas eredmények mögött. mények, de az is tény, hogy 

az utóbbi időben a népgazda-Különösen ki kell emelni ság fokozott segítséget ad azokat az eredményeket, ame- ezek megoldásához. Az utóbbi lyeket első ötéves tervünk hónapokban egyes területeken végrehajtása során értek el a javult az anyagellátás, több vasutasok, kiharcolva a „vas- kazánlemez, hengerelt áru áll utas becsület" megtisztelő cí- rendelkezésünkre. Azonban a met. Ipari termelésünk az öt- hibák ellen nekünk is fokoéves terv időszaka alatt mint- zottabban kell küzdeni. Pártegy háromszorosára növeke- és szakszervezeti vezetőink dett. Megnövekedett a mező- nem egyszer csak szavakban, ga�d?ság, . ?2 él;'ítóan_yagipar frázisokban mozgósítanak az szalhtás1 _1g_enye 1s. M1g 1950- önköltségcsökkentésre és tab;n 35 m1ll'.ó tonna árut szál- karékosságra. Pártszervezelit?t�. a vasut, 1951-ben m�r. 46 teink és mi magunk is kevés mllliot, 195_2-ben �7. m1lhót, segítséget adtunk a gazdasági 1953-ban pedig 64 millió tonna 
I 

vezetők hibáinak fel�zámoánit juttattunk el rendeltetési lásához. A legfőbb hiba az helyére. Hasonló nagy fejlő- volt részünkről, hogy a gazdadés mutatkozik az utasszálli- sági vezetőkről megfeledkez
tásban is: 1950-ben 178 millió, tünk, nem törődtünk velük 
1954-ben pedig már 335 millió úgy, mint kommunistákkal, 
utast szállítottunk. E hatalmas mint párttagokkal kellett 
teljesítménynövekedéssel pár- volna. 
huzamosan sok ezerrel nőtt a E hibák oka elsősorban a 
vasutas dolgozók száma is. termelés pártellenórzésének 

A vasutas dolgozók munka- nem elég széleskörű voltára 
körülményeinek javítása. élet- vezethető vissza. A Központi 
színvonalának emelése érde- Vezetőség határozatából adódó 
kében a párt és a kormány feladatok csaki"1 pártszerveze
már számtalan intézkedést teink, szak&zervezeteink és 

A termelési feladatokra való 
fokozottabb mozgósítás köz• 
ben a párt, szakszervezet, és 
DISZ-szervezeteink egy pilla
natra se feledkezzenek meg a 
dolgozók érdekvédelméről, a 
munkásvédelmi és szociális 
beruházások végrehajtásáról. 

1955-ben a mintegy 500 
millió forintos beruházás
ból köriilbelül 17 milliót 
fordítunk szociális és 
munkavédelmi célokra., 1 
milliót pedig újabb lakás-

építkezésekre. 

A másik ilyen fontos kérdés 
a társadalmi vagyon védelme, 
Az elmúlt másfél év alatt alig 
változott a helyzet. Szervezett 
tolvajbandák folytatják a 
dézsmálást a vasút számos 
szolgálati helyén. Tonnaszám
ra tűnik el a szén, a gabona 

és a közszükségleti cikkek tö
mege. Néhány hete például a 
Soroksári úton nagyértékú ex
port-szövet végeket loptak el 
a vasutasok, melyet, hogy a 
leleplezés és felelósségrevonás 
elől megmeneküljenek. a moz
donyokban elégettek. Az ilyen 
és hasonló eseteknek .,köszön-

A politikai apparátus mun- hető", hogy 1954-ben 13 millió 
kájában megmutatkozó bizony- forint kártérítést fizettünk ki. 
talanság, a párt politikája Ezután Bognár elvtárs a 
mellett való bátor kiállás hiá- küllöldl kocsik után fizetendő 
nya ugyancsak a júniusi és bérek csökkentésének fontos
kongresszusi határozatok el-

, 
ságáról, majd a kádermunká

torzitásához vezetett a vas- ban megnyilvánuló jobboldali 
úton. Súlyos mulasztások van- elhajlásról beszélt. 

A k6dermunic.a hi6nyoss6gair6I 

Az utóbbi másfél évben tani soraikat. Egyesek kihasz
igen komolyan elharapózott az nálva a személyzeti munká
a veszélyes jobboldali nézet, ban az 1953. június előtt elitö
hogy a szakképzettség minde- vetett túlzásokat, összpontosí
nekfelett való, viszont a poli- tott támadást intéztek a sze
tikai megbízhatóság másod- mélyzeti osztályon dolgozó elv
rendú. Ezt az opportunista társak ellen. Azok a személy
nézetet támogatták és támo- zeti és kádermunka területén 
gatják még ma is sokan ve- dolgozó elvtársak, akik az el
zetó állásban lévő elvtársak múlt években kisebb hibáktól 
közül is. Ez tette lehetővé, eltekintve jól dolgoztak és kö
hogy egyesek a „kellemetlen" vetkezetesen igyekeztek érvé
munkáskádereket hamis vá- nyesíteni pártunk káderpolitidakkal eltávolítsák, mert az káját, ma leváltásuktól félve 
esetleg belelát az üzelmeikbe. sok esetben nem mernek a 
A káderkérdésben mutatkozó szakmai vezetőkkel ellentétes 
jobboldali elhajlás következt,i- véleményt nyilvánítani. Jel
ben a racionalizálás során 

l 
lemzó a kádertéren beállott 

nagy nyomás nehezedett a helyzetre, hogy például azt az 
munkáskáderekre és egyes te- állomásfőnököt, a/-it 1953-ba,i 
rületeken sikerült is megritkí- mint ellenséges elemet levei!• 



, SZOClALISTA VASCT2KT 1955 március U. 

fd&r4 .1citlG8o!talk, mo1t mint kádermunka területén június egyénileg dolgozó parasztgazosztcíl11hű dolgozót jcivasol;cík előtt elkövettünk, de helyre daságok tartósan életképesek. 
Vi&&zavételre. E fogyatékossá, kell állítani a személyzeti A dolgozó parasztság tar-gok következtében nemcsak munka tekintélyét és biztosi- tós felemelkedésének és arról kell beszélnünk, hogy tani kell, hogy munkájukat a boldogulásának egyetlen kétes, korábban elbocsátott párt káderpolltikájának meg- útja van, a szövetkezés, a elemek nagyszámban vissza- felelően végezzék. nagyüzemi gazdálkodás. kerültek a vasútra, hanem ar- E tá B á 1 tá zu n ogn r e v rs a Pártunk a J·övőben is felada-ról, hogy felbátorodtak a vas.- pa· t t lit·•·•j 'b  · r parasz po 1= a an er- tának tekinti az egyénileg gazúton eddig is megbú3·t  ellen- vé r j t tt · bboldal. é ny e u O JO 1 n ze- dálkodók támogatását, de séges elemek és élenjárnak a t kr·t be ·1t h úl t e o sze , angs yoz a a ugyanakkor nyomatékosan „csak 11 hibákat keres&•. az munk 's  t ·· t é a -parasz szove s g ala" hu' zza·. mindazok, akik azt eredményeket lebecsülő, a f t · át ká on ossag , a mun s-pa- hu· ·deti'k, hogy az egyén·i gaz-párt tekintélyét romboló jobb- zt ·· t é be nk · ras szove s g n a mu as- dálkodás mellett a szegény-oldali nézetek hirdetésében. osztály v t • pét 'd eze o szere , maJ parasztság és középparasztsáii Természetesen nem arról rámutatott arra, hogy a vas- zöme magas jólétet érhet el, 
van szó, hogy folytassuk azo- utas dolgozók között is elter- félrevezetik és becsapják a 
kat a hibákat, amelyeket a jedtek olyan nézetek, hogy az dolgozó parasztságot. 

A párt vezető szerepét minden teruleten biztosítani kell 

A továbbiakban az előadó a 
párt irányító, vezető szerepé
nek feltétlen biztosításáról be• 
szélt, melyet a jobboldali tor
zítás csökkenteni akart. Hang
súlyozta: a jövőben nem tűr
jük el, hogy a kritika ürügyén 
tagadják elért eredményein
ket, eltúlozzák a hibákat. bá
torítsák a reakciós kispolgári 
elemeket. 

- A Központi Vezetőség ha
tározata fegyvert adott szá
munkra és fellelkesített vala
mennyiünket. A jobboldali 
irányzatokkal szemben vívott 
harc megszilárdítja párttag
jaink eszmei, politikai egysé
gét és növeli vasfegyelmét. 

A vasutas párt-végrehajtó
bizottságok, pártszervezetek a 
III. pártkongresszus óta igen 
sok feladatot oldottak meg si
kerrel. Segítették a Hazafias 
Népfront létrehozását, részük 
volt a tanácsválasztások sike
res lebonyolításában, emellett 
a vasút területén is eredmé
nyesen mozgósították a dolgo
zókat a feladatok elvégzésére. 
Pártszervezeteink ;ó munkájá
nak része van abban, hogy a 
vasutas dolgozók között 10 857 
okleveles sztahanovista, 2313 
kiváló dolgozó, 152 szakma ki
váló dolgozója van. E sikerek 
azonban nem feledtethetik a 
hibákat, a jobboldali nézetek 
behatolását, melytől nem men
tesek a vasutas párt-, DISZ
és szakszervezeti szervek sem. 

Politikai osztályaink, 
párt.szervezeteink - de sze
mély szerint magam is - nem 
voltunk elég következetesek a 
pártfegyelem megszilárdításá
ban, sok esetben liberális ma
gatartást tanúsítottunk a párt
szerűtlen bírálat, a párthatá
rozatokkal szembeni formális 
viszony esetében. 

A pártfegyelem lazulása, a 
demokratikus centralizmus el
vének megsértése, a felsőbb 

pártszervezetek utasításainak 
be nem tartása miatt sok he
lyen hanyatlott a pártszerve
zetek tekintélye. A miskolci 
vasútpol!tikal osztályon pél
dául nem figyeltek fel arra, 
hogy Hort-Csány állomás párt
szervezete a pártvezetőség új
jáválasztása óta vezetőségi 
ülést, és nyolc hónapon ke
resztül taggyűlést nem tartott. 
Hegyeshalom fűtőház párt
szervezetében az egyik veze
tőségi tag megválasztása óta 
egyetlen esetben sem vett 
részt vezetőségi ülésen. Az 
ilyen közömbösségnek a párt
munkában véget kell vetni. 

Az opportunista, megalkuvó 
szellem megmutatkozik abban 
is, hogy a bércsalókkal, nor
malazítókkal, a társadalmi tu
lajdon elherdálóíval, az uta
sítások be nem tartóival szem
ben nem lépnek fel kellő 
eréllyel. 

Ezután Bognár elvtárs hang
súlyozta a jobboldali nézetek 
szétzúzásának fontosságát, ki
emelte, hogy a párt a mun
kásosztály legmagasabb szer
vezeti formája és hivatott a 
gazdasági tömegszervezetek 
pártirányítására, pártellenőr
zésére. Beszélt arról, hogy bár 
a fótüzet a jobboldali elhajlá
sok, 11 liberalizmus, az oppor
tunista magatartás ellen kell 
irányltani, de ez nem jelenti 
azt, hogy most beuüntetjük 11 
harcot a baloldali túlzások, a 
szektáns magatartás ellen. 
Hangsúlyozta, hogy fokozni 
kell pártszervezeteink, egész 
párttagságunk elméleti, politi· 
kai felkészültségét, mert csak 
ez biztosíthatja azt. hogy az 
e1követett hibákat mégegy
szer ne ismételjük meg. 

A különböző jobboldali el
hajlások nagy számban értel
miségi dolgozóinkon keresztül 
jutottak kifejezésre. Ez arra 
figyelmeztet, hogy fokoznunk 

kell a vasutas értelmiség kö
rében az ideológiai nevelést. 
Munkánkat úgy kell végezni, 
hogy tovább javítsuk kapcso-
latainkat a műszaki vezetők
kel, értelmiségiekkel, a pár
tonkívüli dolgozókkal. 

Legfontosabb feladatunk, 
hogy a Központi Vezetőség 
határozata alapján a politikai 
fóosztálytól kezdve le a vas
utas pártalapszervezetekig 
szüntessünk meg minden in
gadozást és elhajlást, állítsuk 
hel1/f'e az akarat és cselekvés 
egységét, szilárdítsuk meg a 
pártfegyelmet. Egységes aka
rat, egységes kiállás a párt po
litikája mellett, szilárd párt
fegyelem! Ez az a hatalmas 
erő, amely a pártcsoportok, a 
kommunisták példamutatásá
val párosulva képessé teszi 
pártszervezeteinket, hogy min
den nehézséget leküzdve sike
resen mozgósítsák a vasutas 
dolgozókat a párt Központi 
Vezetősége által kitűzött célok 
megvalósítására. 

A dicséret és az elismerés 
hangján kell megemlékezni a 
kommunista vasutasok leg
jobbjairól, akik mint a vasutas 
pártaktíva tagjai, a multban 
minden feladat végrehajtásá
nál lelkes, sokoldalú, fáradsá
got nem ismerő, áldozatos 
munkát végeztek. Pártaktí
váinknak na,n, szerepe van 
abban, hog11 a vasut4s dolgo
zók túlnyomó többsége rövid 
idő alatt lelk,mm csatlakozott 
11 felszabadulási versenyhez. 
Továbbra is számítunk a fel
szabadulási műszak idején. 
valamint a munkaverseny to
vábbi fejlesztésénél minden 
aktivistánk, különösen az itt 
jelenlévő párt-, gazdasági, 
szakszervezeti és DISZ-veze
tők fáradhatatlan, sokoldalú 
politikai felvilágosító munká
jára és példamutatására. 

Hűséggel kövefiUk a Központi Vezetó5éget, R6kosi elvt6rsat 

Igy tudjuk elérni, hogy min- rozatok végrehajtása során el- növekedjen, 11 te!'fflelé$i költ
den vasutas dolgozó hűséggel követett jobboldali elhajlások ségek pedig 3 százalékkal 
kövesse pártunk Központi Ve- kiküszöböléséről. csökkenjenek és az 11nyagta
zetőségét, Rá.kosi elvtársat. A vasút minden területén ki karékosság területén 2-3 s.zcí
(Hosszantartó taps.) Központi kell dolgozni azokat a szük- zalékos megtakarítást érhes
Vezetőségünk bátran elénk séges gazdasági, szervezeti és sünk el. 
tárta előrehaladásunk fő aka- politikai intézkedéseket, ame- Pártszervezeteink munkája 
dályát, a káros jobboldali el· 

1 
lyek biztosítják, hogy teljes nyomán fejeződjön ki, hogy 

Ienséges nézeteket és elszánt mértékben ki tudjuk elégíteni pártunk erősebb, egységesebb 
harcra szólít minden kommu- a velünk szemben támasztott mint valaha és töretlenül 
nistát. Most tehát a legfonto- fokozott szállítási igényeket. megy előre, szétzúzva minden 
sabb feladat, hogy a kommu- Fel kell számolnunk a libe-

, 
ellenséget. Azt hiszem, nincs 

nisták példát mutatva, szilárd ralizmust, a kispolgári tunya- okunk kételkedni abban, hogy 
egységben a párt zászlaja ságot. A menetrendszerűség a vasutas pártszervezetek, a 
alatt harcoljanak a hibák ma- megjavításával, a . társ�dalmi vasutas kommunisták a 150 
radéktalan leküzdéséért. Vilá- vagyon fokoz.ott védelmevel, a ezres vasutas tábor élé áld -munka és berfegyelem meg- . . n � 
gosan meg kell magyarázni szilárdításával hozzá kell ;á- za�t és .. far�dsagot nem k1-
dolgozóinknak, hogy nem a rulnunk annak az országos melve kovct1k pártunkat a 
júniusi és a kongresszusi ha- célkitúzé.mek megvalósításá- nép jólétéért s hazánk fel
tározatok „ visszacsincílcísáról" hoz, hogy az egy főre eső ter- emelkedéséért vívott harcá
van �zó, hanem éppen e hatá- melési érték 3,9 százalékkal ban. 

Bebrits Lajos elvt 6rs felsz6(al6sc, 

Bognár elvtárs beszámoló
ját lelkes taps fogadta, majd 
megkezdődtek a hozzászólá
sok. Elsőnek Bebrits Lajos 
elvtárs, a Központi Vezetőség 
póttagja, közlekedés- és posta
ügyi miniszter emelkedett szó
lásra. Rámutatott arra, hogy a 
jobboldali elhajlás háttérbe 
akarta szorítani a nehézipar 
fejlődését. úgyszólván baga
tellizálni kívánta annak jelen
tőségét. H11, ez érvényesül -
mondotta Bebrits elvtárs -
akkor az egész népgazdaság 11 
legsúlyoaabb bajok elé keTiil 
és kiemelten 11 vasút f.a. A 
vasút fejlesztéae nehézipar 
l\élkül elképzelhetetlen, hisz 
a nehézipar adja azokat az 
eszközöket. amelyek az egyre 
emelkedő vasúti szállítás lebo-
11yolításához szükségesek. 

- A szocializmus ép!tésé-

nek idején egyre nagyobb a 
forgalom s ennek lebonyolítá
sához egyre több kocsira, több 
sínre, új vonalakra, a meglé
vő pályaudvarok korszerűsíté
sére, biztosítóberendezésekre, 
a rakodások mechanizálására 
van szükség. Ehhez gép kell. 

- Elavult, régi sínmennyi
ség fekszik hálózatunkban. A 
leggyorsabban pótolva a múlt 
hibáit, arra kell törekedni, 
hogy kapjunk több sínt, sok
kal többet mint eddig. (Taps.) 
Sürgősen kellenek új kocsik, 
új villany- és Dtesel-mozdo
nyok. Hogy tudná a nehézipar 
ezeket leszállítani további 
fejlesztés nélkül? Ezt a kö
vete!ményt a nehézipar nerr 
tudná teljesíteni, ha ér· 
vényesülne a nehézipar elsor
va�ztásának jobboldali poli
tikája. 

Nekllnk vasutasoknak a 
lelkllnk mélyéből gyülö· 
lettel kell fordulnunk 
azok felé, akik a nehéz
ipar elsorvasztását propa-

gálták. 
- A jobboldaliak kétségbe 

vonták a párt vezető szerepét. 
Említette Bognár elvtárs azt 
a sztálini idézetet, hogy „ú1711 
őrizzük pártunk egységét, 
mint a szemünk világát". Ab
�zolute igaz. Ha ez kiesik ke
zünkből, nincs átütő erő, nem 
tudjuk előbbre vinni azt, amit 
elképzeltünk. Ezután Bebrits 
elvtárs beszélt a proletariátus 
harcairól, melyet mindig és 
mindenhol a kommunista párt 
vezetett el a győzelemig. 
Hangsúlyozta, hogy a fűtőhá
zakban, állomásokon és min
den vasúti szole:álati helyen a 

párt vezetőszerepét kötelesek sa következtében gyakran ta- monkos Lajos elvtárs, a győri 
a ezolgálati főnökök erooíteni. lálkozunk tolvajokkal, akik fűtőház párttitkára. 
s kötelesek jc;>bban támaszkodni először úgy kezdik, hogy nem Ezután Fele ki Pál elvtárs, a 
a pártszervezetek véleményé- szolgáltatják be a gabonasöp- vasutasszak;;:zervezet titkára 
re. Majd rátért a fegyelem és redéket, aztán folytatják a szólalt fel. Hangoztatta, hogy 
ellenőrzés fontosságára a vas- mérlegelési csaláson. Volt a párt határozata komoly fel
úton. olyan eset is, hogy egy-egy adatot ró a szakszervezeti ak• 

- A szakvonall ellenőrzés gabonakocsiból 4-5 mázsát tfvákra, elsősorban a szakszer
elvesztette régi minőségét és l�ptak :L Ez a fegyelem és a V:zetben d�lgozó kommunis
egyre alacsonyabb fokra süly- k?telezo ellenőrzés meglazulá-

1 
tákra. Beszelt arról, hogy a 

sanak eredménye volt. A mi- 5?'akszervezetnek fokozottablyedt. l!:n most olyanok szájá- niszter elvtárs a továbbiak- ban kell harcolni a gazdasá-
ból elhangzottakat idézek, ald- 1 ban hangsúlyozta a darabáru gooságért, a termelékenység 
ket lopás miatt le kellett tar- szállítás fontosságát, a fegye- növeléséért, az önköltség csök
tóztatni. ,,Ha az elmúlt évben lem és a rend megszilárdítá- kentéséért. Tovább kell fokoz
és úgy másfél-két évre visz- sának szükségességét, majd ni az emberekkel való törö,. 
szamenőleg _ amikor ezeket így fejezte be felszólalását: dést, meg kell javítani a kul• 
a dolgokat csínált4m _ az az biztosan tudom, �ogy a t�bb túrmunkát, a . kultúr�tth�nok-

11 • • 1 tt 1 ·t , tízezer vasutas parttag mmd ban a termelesben elenJárók 
e enorzes e v? na, .  ami mos. ilyen lelkesen, kétkedések nél- népszerúsítését és a lábraka• Iá.tok, ak�or egesz biztos, hogy kül megy előre azon az úton, pott jobboldali nézetek elleni 
nem kerultem volna 11 vádlot- melyet a Központi Vezetős;ég harcot. Fokozni kell a termelö
tak padjára és 11 börtönbe." A mutatott. szövetkezetek és gépállomások 
fegyelem és ellenőrzés lazulá· A következő felszólaló Do- patronálását. 

Csergo J6nos elvt6rs felsz6lal6sa 

A követkero felszólaló Cser-

\ 

gő János elvtárs, a Központi 
Vezetőség tagja, kohó- és gép
Ipari miniszter a Központi Ve
zetőség nevében üdvözölte az 
aktívaértekezletet, majd e 
következőket mondotta: 

A vasú& vezeióivel egyiitt 
azon vagyunk. hogy minél 
elíibb Diesel-mozdonyok
kal, Jó gózmozdonyok.kal 
és egyéb szálliiásl eszkö• 
zökkel segítsük. a közle-

árudézsmálások száma a vas
úton még nem csökkent kellő 
mértékben. Az öntudatoo, be
csületes munkásokkal az élen 
indítsunk harcot a magultról 
megfeledkezettek ellen, távo
lítsuk el őket sorainkból. 

A Központi Vezetőség meg 

van gyóződve arról, hogy a 
határozatok végrehajtásában 
bizton számíthat 11 vasutasokra, 
akik meggyőződéssel ál!.;:ak a 
Központi Vezetőség mögött. 
Előre a Központi Vezetőség 
határozatána.'k végrehajtásáért 
és az 1955. évi tervek túltel
;esítéséért, - fejezte be nagy 
tetszésre! fogadott beszédét 
Csergő elvtárs. 

- A jobboldali beszédek, 
cikkek kihatottak a vasutasok 
nagy részére is. Ez nem szol
gálta a nehézségek leküzdését. 
Most megszabadulva a nehéz
ipar fejlődését gátló elméle
tektől, szabad utat nyitott a 
Központi Vezetőség határoza· 
ta a közlekedés fejlődésének 
is. A Központ! Vezetőség tisz
tában van azzal, hogy fe;lesz
teni kell 11 vasutat. (Taps.) 
Magam is jól láttam és cso
dáltam, hogy milyen berende
zéssel, milyen munkát végez
tek a vasutasok. Most első
rendű kötelességemnek tar
tom: sokkal nagyobb gondot 
fordítani a közlekedés fejlesz
tésére. Célunk, hogy a vasuta
sok hősi munkáját jó minő
ségű anyagokkal, ezek időbeni 
szállításával segítsük. 

kedést. 

(Hosszantartó lelkes taps.) Ha 
jól együttműköfüi.nk, ezt rövid 
időn belül biztosíta11i is fog
juk. 

Kérésem is van a vasutasok
hoz. A kohászat a leganyagigé. 
nyesebb iparág. A megfelelő 
időbeni ütemszerű anyagel!á· 
tást a kohóknál csak a vasút 
tervszerű munkájával tudjuk 
biztosítani. A tervszerűtlen va
súti munka lerontja a kohá
szat önköltség tényezőjét. 
örömmel jelenthetem, hogy a 
kohászatnál már mutatkoznak 
kezdeti eredmények a vasút 
felé irányuló szállítások terén 
is. (Taps.) 

Végezetül egy kérdéssel kí
vánok még foglalkozni. Az 

Egymást követték a felszó
lalók: Orbán Sándor elvtárs, 
Nyíregyháza állomás párttit
kára. Turba Sándorné elv-·· 
társnő, az I./4. szakasztály he• 
lyettes vezetője, Katona Jó
�f elvtár..s, Komárom állo
más párttitkára, majd Ball4 

Sándor, a debreceni politikai 
osztály munkatári;a. 

CsöklcentslJlc az önköltséget - emeljUk a termelékenységet 

Ezután Csanádi György elv-
' 

tetésének fontosságát, vah1- nál sokkal nagyobb mérték• 
társ egyetemi tanár, a MAV mint azt, hogy a személyszállí- ben támas2Jkodjunk az ifjú• 
vezérigazgatója szólalt fel. tás területén is fel kell számol- ságra, pártunk legfontosabb 
Hangsúlyozta, milyen veszélyt ni a meglévő fogyatékos.ságo- erőtartalékára, mint eddig -
jelentett volna a vasút fejlő- kat. Moson1,1i István elvtárs, a mondotta felszólalása végén 
désére, ha a párt nem leplezi szegedi politikai osztály veze- Mosonyi elvtárs. 
le a jobboldali elhajlókat, tője felszólalásában hangsú- A felszólalásokra Bogná1' 
akik háttérbe akarták szorí- lyozta; nekünk vasutasoknak elvtárs válaszolt, majd az ér
tani a nehézipar fejlesztését. tettekkel kell válaszolnunlt tekezlet Bogyó Géza elvtárs 
A felszólalásában ré•zletesen az ellen�nek, amelyet az osz-

, 
javaslatára egyhangúlag a 

taglalta a gazdaságosság fon- tályharc elhanyagolása egyre következő lev�let _kü_ldte .. a 
tosságát. szemtelenebbé tett. A soron- Magyar Dolgozok PartJa Koz 

- Nálunk _ mondotta _ lévő feladatok végrehajtásá- ponti Vezetőségének. 
nem lehet egyelőre beszélni 
önköltségcsökkentésről, mert 
1954-ben 9,9 százalékos volt az 
önköltség emelkedése. A vas
úti önköltség szerepet játszik 
az árak alakulásában. 

Nincs olyan áru, amely
ben a szállításnak ne vol
na meg az árképző sze-

repe. 
Szocialista rendszerú vasútnál 
törekedni kell a szállítási díj• 
szabás leszorítására, mely az 
áruk árcsökkenését is jelenti. 
Az eddigiek során sokat be
széltünk az önköltségcsökken
tésröl, a termelékenységről, 
de legtöbbször csak az objek
tív nehézségekre hivatkoztunk 
és arra a következtetésre ju
tottunk, hogy a vasúton nem 
lehet az önköltséget csökken
teni. Ezzel a gondolkodás
móddal fel kell hagyni. Egy 
év alatt nem ment olyan mér
tékben tönkre a pályánk és 
egyéb felszerelésünk, hogy az 
9,9 százalékos önköltség
emelkedést okozhatott volna. 
Keresnünk kell azokat 4 té
nyezőket, amelyek 11 mi mun
kánk miatt okozzák az ön
költség emelkedését. Ezután 
Csanádi elvtárs a szállíttató 
felekkel való együttműködés 
fontosságáról beszélt, hang
súlyozta, hogy meg kell szün
tetni a �ereszt- és hosszú
szállítá�okat. - Ha jól dol
goz:unk, akkor egész biztosan 
el tudjuk vége;zni azokat 11 
feladatokat, amelyeket 11 Köz• 
ponti Vezetőség 11 vasútra ki
szabott - fejezte be beszédét. 

Marosi Albert elvtárs, Nyír
egyháza pályafenntartás párt
titkára volt a következő fel
szólaló. Utána Lindner József 
elvtárs, a 8. szakosztály ve
zetője szólalt fel. Beszélt 
a „2000 tonnás" és „500 ldlo• 
métere,"-mozgalom jelentősé• 
géről, valamint " szovjet sík
tolatcui módszerek 4lkal-nuuá
sár6l, melye!knek terj4?dése 
nagymértékben előac(Titheti a.z 
önköltség csökkenté$ét. ő is 
hangsúlyozta a kel'e6zttutások 
és kereszts?.állítáaok mee.!lziln-

Levél a Központi Vezetőséghez 
,,Kedves Elvtársak! tatással, felvilágosító munká .. 

val mozgósítjuk a vasutas dol-
A ffl4'71/4r vasutak kommu- gozók százötvenezres tcíbotát 

nista. aktívaértelcezl.et6nek 
·résztvevói egységben, helyes- a szállitási feladatok ma.ra· 

léssel teszik magukévá a déktalan teljesítésére. 

Központi Vezetőség 1955 már- Tudatában vagyunk annak., 

cius 4-i hatcírozatcít. Tudjuk, hogy termelési győzelmekkel, 
hogy 11 népjólét emelése elvei- mindennemű u1zascí1 elleni 
laszthatatlan a termelékeny- harccal a békét véd.jük, eró
ség emelésétől, az önköltség sítjük 11 Szovjetunió vezette 
csökkentésétől, 11 takaf'ékos- béketábor ránk eső szakas::át. 
scígtól. A határozat után még P:ljen egyséaes pártunk, győ• 
jobban láitjuk, how a vasút zelmeink szervezője! I!:l;en a 
balesetmentes, gyors és pon- Magyar Dolgozók Pártja Köz
tos munkáját népgazdaságunk ponti Vezetősége! 
egyik területe se nélkülözheti; Kommunista vasutasok 
11 vasút munkájától is filag aktivaértekezlete. 
az ipar, 11 mezőgazdiuáa terv- • 
teljesítése. Ezért II munka- Bogyó Géza elvtárs, a vasút 
fegyelem megszilcírd.ítását, politikai főosztály helyettes 
mindennemű l4zaság meg- vezetője zárszavában hangoz
szüntetését elsőrendű köteles- tatta, hogy az aktívaértekezlet 
ségünknek tekintjük. eredményes, jó munkát vég-

Néhány hét választ el ben- zett. A jelenlévők lelkes hoz• 
nünket hazánk felszabadulá- záállása biztosítéka annak, 
sának 10. évfordulójától. hogy a Központi Vezetőség ha
Ezekben a napokban a mun- tározatára tettekkel felelnek 
ka minden területén szQcia.. a vasutasok, méginkább ma
lista versennvel készülünk gukévá teszik azt a jelszót, 
felszabadulásunk méltó meg- hogy kommunisták az élre, 
ünneplé8ére. kommunisták a tömeaek közé. 

Vilá.gosan látjuk, hOGI/ 4 A jövőben kétszeres szükség 
Szovjetuniótól kapott szabad- lesz a szilárdságra, elvhűségre, 
scígot, nagy pártunk vezet«se a személyes példamutatás··a. 
alatt a magyar dolgozó nép az A tettvágy, s a lelkesedés biz• 
elmúlt 10 év alatt jól h.asz- tosítéka annak, hogy a jövó
nálta fel. Tudjuk, ho'711 11 ben is, mint eddig mind�n
Szovjetunió felszabadító tette, kor, a kommunista vasutasok 
állandó aegíúége, h4rcokbani élenjárnak a nehézségek le
edzett pártunk vezetése n:H- küzdésében. A Központi Veze
kül, soh4 nem érhettük volna tőség határozata végetvet a 
el 11 jelenleg meglévő eredmé- bizonytalanságnak. Ma�asra 
n11eket. emeli a párt sok dics6ságet 

A Központi Vezetőség 1955. meg_ér
,
t z�szlaját. Vasutas dol

március 4-t határozatát meg!$-
go:mk. Meg e:izettebbe_�• el: 

merve, mél11ségesen ell'éljük 4 
szanta_b�an �!13un� 11 Koz!)o�ti 

jobboldali elhajlcíst. veazé!1,1es- l V����oseg es Rakost elvtars 
sé ét z •t !I ,__ 

mogott! Ha.rcra fel! Előre a � . . ?- v4, e ene ,_ ... rcolva párt politikájának !J1}!5zelméért, erosít3uk m!nden téren pár- előre teljes erővel a szocializ• tun� e�s�get. . . 1 mus építése útján a nép fel-B,:Z!osit,uk a Kö�ti Ve- 1 emelkedéséhez vezető szabad zetoaeg!�• hogy CJ 1'�aut kom- . pályán! (Hosszantartó lelkes munbtai megalkuvál nél!cül taps.) h�nolna� 11 párthatározatok- j A kommunisták tanácskozása b;>l ?d6dó feladatok vé_greh4j- az Internacionáléval fe'ezódött tascíert. Kommu11ist11, peldamu- i be. J 



19,;5 mlirclll8 21. SZOCIALISTA VASnTtllT s 

MEGKEZD DNEK I a IWJ-l1J2i tt.mJJO,ip1fiu I MUNKALATOK 

Az idei tél múlóban van, s A talpfavizsgálat azonban I vésbé számolnak, noha elófor-
ahogyan hosszabbodnak a na- nemcsak a kicserélendő fák <1ul, hogy hatásában mess2e 
pok, úgy sokasodnak a pálya- kijelölésére Irányul. Több en- maga mögött hagyja a tavasz, 
fenntartás feladatai. Ezek a nél, munkaprogram is, mert a árvizet. Beszédes bizonyíték.a 
feladatok részben a tavaszi kapcsolódó pályafenntartás; <!nnek a tavaly nyári árvn. 
Idényhez, részben az egész esz- munkálatok helyét, Időpontját Eppen ezért célszerú az elso 
tendő célkitúzéseihez igazod- a szabályozási módját is meg- arvíz elvonulása előtt a véde,
nak. határozza. A futó-szabályozás mi létesítményeket gondosan 

A vasúti pályatest állapotát s a talpfajelölés után elvég- felülvizsgálni, majd az elvonu
lényegesen befolyásolja az idő- zendő rendszeres talpfacsere, lás után az ár okozta károka: 
járás. Ennek függvénye a valamint az ebhez csatlakozó azonnal kijavítani, hogy e� 
fenntartási munka erőszükség- fekszin- és irányszabályozás esetleges zöld árra a védma 
J"te, s folyamánya, a részletes adják a pályafenntartási mun- újból készen álljon. 
munkaterv. Télen például, ka gerincét egészen a nyár 
amikor a zord időjárás követ- kezdetéig. 
lteztében a pálya fagyott álla- Természetesen a felépít
potban van, a fenntartási ményi munkák mellett nem 
munka a minimumra szorítko- kevésbé fontosak a kiegészítő 
zik és főként a forgalombiz- alépítményi munkák sem. Ezek 
tonság miatt szükséges pálya- ugyancsak az ldényszerú ig� 
fenntartási intézkedésekben nyek függvényei. Céljuk a 
merül ki. visszamaradt UU C!l&padék 

Annál több a pályafenntar- és a tavaszt esővíz gyors 
t6s1 munkafeladat tavasszal. A elvezetése a pálya mellől. 
téli időszak után „Az alépitmény legnagyobb el-

CYOrslramú munkával, úgy- lensége a viz" - tanítja az 
nevezett futó-szabályozás- alépítményi tudomány ABC-
sal kell a pályát rendbe- Je -, éppen ezért adja a ta-

hoznl. vaszl alépítményi munkák 
Ez csak bevezetője a tavaszi programjának alapját a fel-

ogramnak. Az idei, arány- színi víztelenítési hálózat kJ
lag csapadékdús tél után meg- tisztítása és rendbehozatala. 
nő e szabályozási munka fon- Ez elsősorban a szegély- és 
tossága, mert viszonylag sok llvárkokra, az átereszekhez 
a felázott alépítmény és fek• c-satlakozó elvezető árokrend
azinhibás felépftményú pálya- szerre vonatkozik. Emellett 
rész, fokozottan fontos ennek nem hagyható el az egyes pá
gyors kijavítása. lyarészek, mint például az 

A tavaszi idény másik fon• alagút feletti tereprészek mé
tos munkapontja az évi talp- 1yedéseinek vízelvezetése sem. 
facserét megelőző általános és Ugyancsak az idényszerű 
rendszeres talpfavizsgálat. A munkák közé tartozik 
felépítménynek erőjáték szem- • koratavaszl árvizek el-
pontjából egyik jelentős alkat- leni védekezés, az erre 
része a keresztalj. Ez anyagá- való felkészilles, 
ban legtöbbször talpfa, a pá- másrészt a tavasz végén J4'
lyaállapot egyik fokmérője ép- lentkező árvíz: a ,,zöld ár' 
pen ezért a talpfák állapota. elleni védelem. Utóbbival ke-

Az egész évi munka célkittl
zeseit szolgálják azok a na
gyobb szabású pályafelújltt\ 
munkálatok is, melyeknek kez
dete általában a tavaszutóra 
esik. Helyes, ha az anyagszük
séglet irányítása és kiszállítá
sa 1s ezekben a hónapokban 
történik, mert ilymódon nem 
tolódik át a nagy munkák 
súlypontja az őszi hónapokra. 
amikor azt az időjárás már 
hátrányosan befolyásolhatja. 
Különös gor,dot kell fordítani 
a tavaszi pályafenntartási 
munkákra, hiszen az időber, 
végzett munka eredménye két
szeresen mutatkozik. 

A tavaszi pályafenntartási 
munkák egy része arra az 
időszakra esik, amikor a dol
gozó magyar nép a hála ér
zéseitől eltelve ünnepli a ma
gyar-szovJet barátság hónap
Ját és a felszabadulás év
fordulóját. A pályafenntartási 
dolgozók a Szovietunió iránti 
megbecsülésüket és szeretetü
ket azzal juttatják legméltób
ban kifejezésre. ha a felsza
badulási versenyben kifogásta
lan minőségi munkával becsü
letesen elvégzik az évi fenn
tartás alapját képező tavaszi 
munkálatokat. 

A TA KA RÉKOSSÁ GÉR T 
ÉS A JÓ MINŐSÉG Ű M UNKÁÉR T 

A GYOR-VESZPRtMI VO-
, 

ILYEN KUROLl'lltNYEK l láék 110,2 százalékos eredmé-
NALON, ahol minden irány- KÖZÖTI' váltakozó eredmény- nye sem rossz. 
ból szabadon hordja a havat a nyel folyik a verseny. Feb- A dolgozók a felszabadulási 
szél, kitartóan állja a vihart ruárban a személyvonatok múszakban különösen az ön· 
Veszprémvarsány állomás. Az menetrendszerinti indítását költségcsökkentésre a takaréid� is k(áll� n_éh�nyat, lE:.e:· !14,4. 8: kocsitartózkodást 1 15.8. kossár,ra és a munka minóséuto�b _a_ marcius 5-rol 6-ra vir- a kocs1kl�a�zn!í�ást 100 �záza- gének ;ávításá"ra fordítanak rado eJJel. lékra teliesitettek. A faJlago� d t B , La . é •· •· kocsimozgatás csak 70,5 száza- nagy gon ° · ognar 10s s 

-;-_ Megkuzd1mk ml _a legye- lék volt, egyebek között Czollner Jenő málházók, az ál-
szel)- esebb h6v1h?rral lS, hiszen azért. mert a hónap végén az lomás áramtakarékossági fe
csaknem álland0an „be v�- állandó havazás miatt hat per- lelősei. a múlt év hasonló idő-gyunk havazva". - mondia t t t t áltó 'llitás J · · • · 
Radna

.
i József állomásfőnök c g  a,: ". t egy v a · . 0

1 

tzakahoz képest 20 szazalekkal 
I ·t . ak" . . a kocs1k1rakási eredmény 1s. 1.lcarják nörelni az áramtaka-e ,  ars. 1 nem 1s annyira az 136 1 százalék. a berakás el- , . . . . 

időjárasl viszonyokra gondol, lenben csak 73_4, mert a rossz 
rék�ss?g�t. Szilágyi

_ La;os v�
h�nem azokra a bokros teen· útviszonyok miatt az erdőgaz- zeto tav1rdamester es Kompis 
dokr_e, am<:lyekből az _állomá� dasági termékek szállítása ió- Márton munkavezető. a szak
tob_b1 d_olgozoJá':'al egyutt _ne�1 formán szünetelt. a téglagyár ma ki1·áló dolgozója. használt 
is __ Jut eppe_n . elcg: Allomasfo- pedig szekérrel szállított. anyagokból iránytáblákat ké-
nok. adm1msztrator. oktató- szítenek am 1 , k á · k tiszt, agit. prop. titkár. po!iti- A BRIGADOK VERSE· • . _e ) e . � v ganyo 
kai iskola vezető. az újfelvéte- NHBEN Kőpataki István mellett Jelzik _ maid. mel

:i:
ik 

lesek tanítója, OB-kultúrfele- forgalmi szolgálattevő brigád- vonat honnan rndul. . ho�·a Jár 
lős és tanácstag egyszemély- ja az elsó 114,3 százalékos 

be. A _nagy foX:g�u állomás 
ben, ezenkívül még családapa teljesftménvével. de Hentsei m1;1n�áiának m1_no�é!(ét nagy. 
és sok más egyéb - sorolja mer!ekb_en megia_v1tia ennek a 
mosolyogva. Mert ne higgye 

Zoltánék 112,1 és Lits Gyu- felaiánlasnak te]]esltése. 
senki, hogy Radnai elvtárs ezt 
panaszképpen mondja 

DEROS OPTIMIZMUSA a 
sok nehézség, akadály ellené
re is lendületes munkára sar
kallja a dolgozókat. Ez érezhe
tö az állomás valamennyi szol
gálati helyén. 

Probléma. nehézség van 
elég. Veszprémvarsány fontos 
banyák négyirányú forgalmat 
bonyolítja le sok akadály
lyal küzdve. Itt van mind
járt az uzemi vizellátás prob
lémája, amely máig is megol
datlan. Az állomás daruja 
rnssz, a mozdonyoknak 8-10 
kilométerre kell v1zért menni. 
Ez természetesen a menetre,id
szerűség és a kocsimozgatás 
rovására megy_ Pedig az új 
daru létesítéséhez a csöveket 
már az állomásra szállították. 
a megvalósítás azonban egyre 
késik. 

Az állomásnak ntncs tolató 
személyzete, a vonatkísérő bri
gádok végzik a tolatást. ezek 
könnyen egymásra tolják a 
munkát. emiatt aztán a kocsi
beállítások gyakran késnek. 
Tartalékuk sincs. pedig ez sok 
problémát megoldana. Nagyon 
szeretnének er,y Diesel-tolató
mozdonyt, ami na�von Is in
dokolt kívénság. Hiszen. ha 
összegyülik a7 állomáson 2000 
tonna elegy, ami gyakori do
log. nég.v mozdonvra van szük
ség a továbbításához a leitvi
szon.vok miatt. Ellenben. ha a 
tartalék megrendezné az ele
l!Vet. könnvedén előretolná egv 
kedvezőbb terhelési szakasziJ? 
és onnan egyesítve lehetne to
vábbítani. 

A pécsiek becsületb eli ügyüknek tekintik 
a darabáruszállítás megjavítását 

(Tudósit6n�t6l). _Péc_s . �11?· 1 közlekedő vonatokhoz. 2. Gon
más dolgozóm<:1-k fo celk1tuze- doskodnak arról, hog.v a fel-
�e. hogy_ , n:iegiavlts_ák darab- adásra kerülő teheráruka 1 aruszállitas1 munká1ukat. Dob- . . . . 
szai János kereskedelmi állo- m_ég a felad�s -nap1an_ tovab· 
másfőnökhelyettes részletesen bitsá.1<. 3. ML11den módon ar
megbeszélte a dolgot munka- ra törekszenek, hogy az át• 
társaival, a kereskedelmi szol- meneti darabárukü'demények 
gálat minden tagjával és a az első csatla:kozó vonattal e!· 
társszolgálati ágak vezetőivel. menjenek. Külön/,i5en ügyel
A megbeszélés eredményeként nek a Mohács felől érkező elhatározták: darabáruk átrakásának bizte>-

1. A vonali gyorsáru elöké- sítására. 
szítését a jelen!egi kézikocsi- A felszabadulási műszakban val törté1W szállítás helyett, már ennek érdekében dol
motoros targoncával végzik a goznak. 

A miskolci menetirányítók 
a menetrendszerinti közlekedésért 
(Tu.dósítánktól.J A miskolci felszabadulási műszakot arra menetirányítók versenyben használják fel. hogy ezt a híállnak egymással. Március el- bát kijavítsák. A Silye-brigád 

só dekádja örvendetes ered- már március 13-án hozzá Is ményt hozott : elsőízben tör- kezdett azzal. hogy a 24 órás 
tént meg, ho.llY mindhárom vonatforgalmi terv mennyisé
brtgád 100 százalékon felüli gi tényezőiét 105.4. a minósélti teljesítményt ért el. Első lett tényezőt 109. a menetrendsze
Héjj László főmenetirányító ríiségt tényezőt pedig 104.8 
brigádja 102,7 százalékkal. 2. százalékra tel/esítette. 
Sarinaí Györí/11 brigádja 101.9. Ezenkívül mindhárom bri-
3. Silye László brigádja 100,9 gád arra törekszik. hogy a 
százalékkal. 

1 
műszak alatt úgy lássa el üres 

Az összteliesítmények tehát kocsikkal a nógrádi és borso
jók, részleteiben azonban nem di szénmedence bányáit. hol!.v 
kieléglt6k az eredmények. A 

I 
ne fordulhasson elő kiesés a 

menetrendszerúségi tényező- széntermelésben és a bán.Yá
nél például nem tudták meg- szok teljesíteni tudiák a mú
közelíteni a 100 száz'.llékot. A sz;ikra tett vállalásaikat. 

Mindnyájunk közös ügye : 
100 OOO tonna szén DtegiakarÍtása 

Íria : I'elgyes Lajos. a 7. •:r.aJ..-zcály vezetóje 

Eddig a széntakarékosságot 
a vontatási szolgálat be1ügyé
nek tekintették. Ez a nézet ab
ból táplálkozik, hogy a vonta
tás használja a szenet, o� je
lentkezik a megtakarítás � az 
is igaz. hogy a mozdonyvezető 
és a fűtő kapja a szénjutalé
kot. Végre el kell érnünk, hogy 
ne csak a vontatási do]g„zók 
gondolkozzanak szénben. de 
minden vasutas és különösen a 
forgalmi szolgálat. Töméntelen 
szenünk vész el azáltal, hogy 
indokolatlanul vonatokat állí
tanak meg je!zőknél, vagy kés
ve kezelik a jelzőket és emiatt 
elveszti a vonat tömegene?rgiá
ját. Acsorognak a gépeink, a 
megrendelt gépeket visszakül
dik és az ott füstölög a fűtő
házban hívásra várva. ;:;z:íz te
rülete a széntakarékosságnak 
a forgalmi szolgálat egész te
rülete. 

El kell érni, hogy a forgal
mistáknak fájjon az, ha vc,na
tot kell megállítani. fájjon, 
hogy 50-120 kg szenet o,Jpa
zarol. A vasúti munka olyan, 
hogy szükségessé válik vona
tok megállítása és sok esetben 
a vontatási hibája miatt, de 
hányszor csak a felület!,sség, 
előrelátás hiánya miatt. A 
100 OOO tonna szénmegtaKarí
tási terv készítésénél még r,em 
tudtuk komolyan szám1t-\sba 
venni az ácsorogtatás cs5kken
tését. Az ácsorogtatások és a 
jelzőnél való felesleges meg
állások csökkentéséből m!.nd
össze 200 tonna megtakarftást 
irányoztunk elő. Ha ezt tühel
jesítenénk - pedig könnyen 
túl lehet teljesíteni -, akKor a 
100 OOO tonnán felül még 1,gy
néhány ezer tonnával többet 
tudnánk megtakarítani. 

Széntakarékossági tervünket 
1955-re felbontottuk Igazgató
ságonként és szolgálati ágan
ként. A 100 OOO tonna szenet 
effektíve kell megtakadtani. 
De a szén különböző minősé
gének figyelembe vétel�wl az 
effektív 100 OOO tonnát át�zá
mitottuk a közös méróegység
re: szabványszénre. A szénta-

karékossági térv felbontásánál 
tehát szabvány és -,ffektív 
tonna értékkel dolgozunk A 
�zénmegtakarítást igazgatósá
gonként a következőképpen 
bontottuk fel: 

(Első szám a szabvár,y -, 
zárójelben az effektív tonna.) 

Budapest 36 000 (-14 OOO), 
Szombathely 8400 (1() 200), 
Miskolc 12·000 (14 600), Debre
cen 9000 (11 OOO), Szeged 6000 
17300), Pécsi 10 600 (12 000), 
összesen 82 OOO (100 OOO). 

A 100 OOO tonna megtakarítá
sa az egyes szolgálati ágak kö
zött a következőképpen osztó
dik me;t: 

I. A 1,ontatási szolqála.t áUal 
elérendő megtakarítások: 

1. A mozdonyok jobb k1tr• 
bantartásával 15 OOO, 2. jobb 
tüzeléstechnikával (egyhpátos 
tüzelés, Fonó-féle rács) 15 OOO. 
3. gazdaságosabb uta.�assal 
20 OOO, 4. mosás közötti r.ioz.::a
\ommal 9000, 5. kazánok hő
szigetelésével (200 mozdony
nál) 4000, 6. lángbolt�pítés 
tokozásával <+ 50 mozdonvl 
2000, összesen 65 OOO tonn-i. 

II. A forgalmi szolgálat által 
elérendó megtakarítások: 

1. A vonatok átlagos te:·helé
�ének 5 százalékkal való növe
lése, illetve az 500 km-t•s és a 
túlsúlyos mozgalom fo,cozása 
révén 15 OOO, 2. a mozdvnytél
forduló normák jobb teljesité
�ével (ácsorgás csökkentésével\ 
5000, 3. a tolató- és a gurító
mozdonyok jobb kihasználásá
val (- 30 mozdony) 3000. 4. a 
felesleges megállások csökken
tésével 2000, össze1en 25 0011 
tonna. 

III. A kereskedelmi szolgálat 
által elérendő megtakarlttísol\:: 

1. A kocsik gazdaságosabb 
kihasználásával e+ 1 százalék) 
5000, 2. a túlsúlyos Irányvona
tok számának növelésével ( + 
napi 3 vonat) 5000, összesen 
10 OOO tonna. 

A s?.éntakarékossági terv, 
reális, elérhető. Minden vasu
tasnak a szénért való harc be
csületbeli ügye kell, hogy !e
eyen. De minden v-asutast óva 

kell inteni attól, hogy a szén
takarékossági terv teljesítését 
úgy képzelje el, hogy a szálli
tási terv teljesítésének rová
sára történhet. Erről szó �em 
lehet. A 100 OOO tonna sz,met 
úgy kell megtakarítani, h-Ogy 
minden feU:ínált árut mara
déktalanul el kell szállítani. 
Sőt továbbmenve, miné! több 
árut szállít el a vasút, anná \ 
könnyebben tudja az előírt 
széntakarékossági tervét tel.ie
síteni. Nem szabad h;igyni 
olyan vélemény kialakulását, 
hogy vagy széntakarJkos�ág, 
vagy szállítási terv. Nem srn
bad megengedni azt, hogy IP
mondunk tartalékot azért, 
hogy szenet „takarítsunk"' meg, 
de az ára a kocsik ké�ett be
állítása. Ha a kocsikat ouor.�an 
a rakodófrontokra á!lftj11k, ak
kor ebben már a széntakaré-
1:osság is benne t:an. "11ert e 
széntakarékosság legfóbb ,•ll,m
sége a lassú mozgás, a di�3.
mika hiánya. 

A széntakarékossági terv tel
jesítése nem fékezi, hanem elő
segíti a szállítási terv pontos. 
gyors teljesítését. A f6 doloa: 
a dinamika! A megállt.sok. mi
nél kisebb mértékre való le
szállítása. A megállás nélkül 
haladó vonattal kettő, kettó és 
félezer tonna áru is gyorsan 
mozog és kevesebb szén fo!(Y 
el, mint egy egész kis vnnat 
esetében, melyet azonban lép
ten-nyomon megállítanak. 

A vasutas dolgozók nagy tá
bora akarja a szocia!i7.r,,us 
mielőbbi felépítését, melynek 
igen fontos tényezője:  az o!c�,S 
szállítás. Az olcsóbb s,:állít'.is 
felé pedi� a legnagyobb lépés 
a széntakarékosság. 

Ennek a célnak az érdekében 
még tovább kell javítani a 
szolgálati ágak együttműködé
sét. Eddigi eredményeinket is 
nagyrészt annak köszönhetjük, 
a nehézségeken főként azért 
lettünk úrrá. mert javult az 
együttmúködés. Együttes erő
vel meg tudjuk takar!.tani 
1955-ben a vállalt 100 OOO tonna 
szenet •s. 

A FELSZABAD ULÁSI MŰSZAK ELSŐ NAPJAI 
Március 15-én megkezdődött 

a felszabadulási verseny vég
ső szakasza: G felszabadulási 
műszak. Vasutas dolgozóink 
gondosan felkészültek, hogy 
az utolsó szakaszban kijavít
sák esetleges hibáikat és tel
jesítményeiket fokozva, dia
dalra vigyék a nagy versenyt, 
� ezzel az első negyedévi ter
VP.k teljesítését. 

A szegedi igazg11tóság for
galmi dolgozói a műszak első 
napján kimagasló eredménye
ket értek el. Az utazási sebes• 
séget 102,9 százalékra emelték, 
a munkásvonatok késését 2,7, 
a személyvonatok késését pe
dig 4, 7 százalékkal csökkentet
ték. A tehervonatok menet
r,mdszerintl indításánál 8 szá
zalékos javulást értek el. 

A szombathelyi igazgatóság 
dolgozói 20 000-ik irányvona• 

tuk továbbításával kezdték I rendelkező forgalmi szolgálat. 
meg a felszabadulási músza- te\·ő vonatindítási tervének 
kot. A 20 000-ik irányvonatot 119, kocsikifutási tervének 114, 
számos más irányvonat követ- Tari II. István tolatásvezető 
te, amelyek Zalaegerszegről 114 százalékos teljesítésével. 
indultak Budapest-Ferencvá- A miskolci csomópont for
ros, Pécs, Miskolc és Szeged galml és vontatási dolgozói a 
állomásra. Mindegyik vonat felszabadulási múszak első 
emlékzászlót és a szombathe- napján 14 túlsúlyos vonatot 
ly! vasutas dolgozók eddigi továbbítottak, 4731 tonna több
eredményeit tartalmazó leve- terheléssel. Ezzel négy 130 ten
let vitt a rendeltetési állomá- gelyes vonat közlekedését ta• 
sok dolgozóihoz. karították meg. 

Budapest-Ferencváros állo- Budapest-Keleti pályaudvar 
más dolgozói is nekigyúrkőz- dolgozói a múszakot beindító 
tek az utolsó rohamnak, hogy röpgyúlésükön kimondották, 
a múszak alatt megőrizzék a hogy késve nem indítanak vo
versenyben eddig elért jó he- natot. Fogadalmuknak megfe
lyezésüket. A műszak elsó lelően az első napon menet
napján kitünt Szabó II. Fe- rendszerint! vonatindítási ter• 
renc kocsimester [ajlagos ko- vüket 3 százalékkal túltelj!:SÍ• 
csimozdítási tervének 120, me• tették, a fajlagos kocsimozga
netrendszerinti vonatindításl tásban pedig 113 százalékOIS 
tervének 105, Kántor György eredményt értek el, ami az 

élüzemszint 8 százalékos túl· 

Segítség a bányászoknak 
teljesítését jelenti. 

A Budapest-Nvugati ponkon 
a múszak második napján ör
dög Miklós berakó munkás 
346 százalékos teljesítményé
vel mutatott példát társainak. 

(Tudósítónktól.) A Gazdasá
gi Vasutak pécsi vonalfőnök
ségéhez tartozó hirdi szállító· 
üzem a napokban hósi.e, mun
kával ser,itette e komlói bá
nyászok munká;át. 

A Koml6i Szénbányászati 
Trösztnek a gazdasági vasút 
szállítja Hírdr61 a homokot. A 
hegyvidéki jellegű vonalon 
nagy gondosságot és tudást kí
ván a dolgozóktól ez a mun
ka. különösen a téli forgalom
ban. Meg is felelnek becsület• 
tel. sót. amint a szóbanforgó 
eset bizonyítja. teroen felüli 
fela.dato1c elvégzésére i.t képe
sek. A napokban. amikor a 
tröszt egyik szénszállító kötél
pályáján súlyos üzemzavar ke
letkezett. az Igazgató azzal a 
kéréssel fordult a vonalfőnök
séghez. hogy a homok mellett 
a Béta-aknában tennelt szenet 
is szállítsák Vasas-Hird állo
másra. 

A dolgozók t,dll4lt4k 11 de
rekasan el is véae:eték: két nai, 

alatt 746 tonna szenet továbbí
tottak napi tervükön felül. 

Vizi László trösztigazgató 
meleghangú levélben köszönte 
meg a derék vasutasoknak, a 
bányák, s közvetve a népl(az• 
daságnak tett szolgálatot. 

A dorogi fút6házban Bokács 
István, Katona László, Kecs
kés István és Kouádics István 
mozdonylakatosok 199 százalé
kos teljesítménnyel tüntek ki. 

-·----------

Kép a Szovjetunióból 

Jakatye�lna Alexandrova 6lenl,ró szovjet mozdonyvezat5nl kllm- • lcocalnlnb61, lftluUn n,eqqy6z6cHltt lftOlorkocslJa Jó illapo" ról. (N. Makazlmov fe1v,i 



SZOCIALISTA VAS'OT«RT !955 m,rclWI ZL 

Vasutasok harca a német-nyilas rémuralom eHen 

Nevel jük az ifjúságot á ldozatvál la lásra, 
eredmé nyeink megbecsülésére 

A Vasutas Ifjúsági Nevelési gunk élni, amilyennek nevel
Tanács alakuló gyűlésén Csa- jük a fiatalokat. Már az is so
nádi György elvtárs, MA V kat jelent, ha a szolgálati he
vezérigazgató, a nevelési ta- lyek látogatása során érdeklö
nács elnöke megnyitó beszé-- dünk az ifjúság munkája 
dében hangoztatta, hogy a ta- iránt. Maguk a fiatalok jön
nács célja: segíteni a vasúton nek a problémákkal, ha lát
az ifjúság nevelését, politikai ják, hogy foglalkoznak velük. 
és szalnnai téren egyaránt. Arató Károly elvtárs, a bu-

Mi ezt a munkát eddig el- dapesti igazgatóság vezetője a 
hanyagoltuk, a DISZ-szerveze- 1 

szolgálati vezetők és az ifjú
tek, pedig egyedül e feladatot ság k_apcsolatáról ?eszélt. _ � 
elvegezni nem tudták. Azt is vezetok gondoskodasa, torode
látnunk kell, hogy az ifjúsági se a fiatalokkal a nevelési 
szervezet segítsége nélkül a �1;1nka eredményeinek elindí
nevelési tanács sem tud kellő toia kell hogy legyen - mon
eredményt elérni. Azért ala- dotta. 
kult a nevelési tanács felelős Szücs Zoltán elvtárs, a vas
szakmai vezetőkből, hogy a út po�tikai fóosztály ifjúsági 
legtöbb módot adhassuk a alosztályának vezetője arról 
nevelés segitésére. Nem sza- b�szélt, hogy az ifjúság sokat 
bad szem elől tévesztenünk v_ar a tanács működésétől. A 
hogy a legfontosabb nevelésí fia�alsá�ot ,el akarják szaki
terület a munka területe de tam a par'btol. Feladatunk en
emellett az ifjúság szórako- nek �eggátlá�a és a DI!3Z
zási-müvelődési lehetőségét is munka pá:t al!al m�gh_'.1táro
biztosítani kell. Rövidesen az �ott c�lkituzésern_ek ervenyre
igazgatóságokon és a gócponti iuttatasa. � fiatalság nem
helyeken is megalakulnak a c�ak . sportolasra, szórak_ozás�a 
nevelési tanácsok, melyek fel- vagyik, hanem a munkaban 1s 
adata lesz a legmesszebbme- helytáll. Szereti!� a hősi fe)
nő segítséget adni a DISZ- a�atoka;, de eddig h� meg 1s 
szervezetben működő és a ma biztuk oket nagyszeru felada
még jfjúsági szervezeten kívül t�kkal, n� mi_ndig segítet
álló vasutas fiatalok nevelésé- tunk a vegrehaJtásban. Keve-
hez sen vannak, akik hivatásnak · érzik a fiatalok nevelését. Az 

Hozz6szól6sok 

Németh József elvtárs ve
zérigazgatóhelyettes hozzászó
lásában hangsúlyozta, hogy a 
múltban az egész ifjúságot át
fogó szervezetek működtek. 
Mennyivel fontosabb nekünk 
·az ifjúság szocialista szellem
ben való nevelése, akik sok
szor nem látják eléggé a kü
lönbséget helyzetük és apáik 
múltbeli helyzete között. A 
fiatalok szeretik hazájukat és 
meg is akarják ismerni. A ta
nácsnak segíteni kell ezt a tö
rekvést, programot kell kidol-

ifjúsági munka elhanyagolása 
a mi munkánk kritikája is. A 
nevelési tanács feladata az if
júsági klubok felállítása. 
amelyeik alkalmasak a szol
gálati ágak közötti kapcsolat 
szorosabbá tételére is. A ta
nács tagjai tamanak a fia
taloknak előadásokat, jelen
jenek meg a fiatalok érte
kezletén, ezzel is sokat segí
tünk az ügy elöbbrevitelé-
nek. 

Varga elvtárs, V'1$útterve
zó Vállalat: 

szakosztály vezetője arról be
szélt, hogy ott, ahol a szolgá
lati vezetők foglalkoznak a 
fiatalok!kal, az ifjúság mun
kája nagyszerűen megy. Ezt 
bizonyítják a sztahanovis
ta ifi-brigádok. A rendezvé
nyek is ott sikerülnek jól, 
ahol az idősebb dolgozók se
gítik a fiatalokat. Bejelentet
te, hogy a 6. szakosztály az 
ifjúság táborozásához sátrakat 
biztosít. 

Bogyó Géza elvtárs, a vas
út politikai fóosztály helyet
tes vezetője a nemzetközi 
helyzet szempontjából ismer
tette az ifjúság nevelésével 
kapcsolatos munka fontossá
gát. Hazaszeretetre, a haza 
iránti áldozatvállalásra, ered
ményeinkhez való ragaszko
dásra és elért eredményeink 
megbecsülésére kell nevelni a 
fiatalságot. Az ifjúságot a vas
úton is a munka rohamcsapa
tává, a párt aranytartalékává 
kell tenni. A nevelési tanács
nak képezze fontos feladatát 
az ifjúság körében tovább 
ápolni haladó nemzeti ha
gyományainkat. 

Gulyás János elvtárs, 
a „Szocialista Vasúoort" fele
lős szerkesztője arról beszélt, 
hogy az idősebb dolgozók kö
zött gyakran ellenséges vagy 
tartózkodó hangulat tapasztal
ható a fiatalokkal szemben. 
Először a DISZ-munkát kell 
vonzóvá tenni, mert csak így 
tudjuk valamennyi fiatalt az 
ifjúsági szervezet munkájába 
bevonni. Szomorú tapasztalat, 
hogy jólműködő DISZ-szerve
zetek egyik évről a másikra 
szétesnek. Egy-egy vezető 
távozása után megáll a mun
ka. Mennyire fontos tehát az 
idősebbek támogatása és fe
lelősségérzet.ének felkeltése az 
ifjúság munkája iránt, 

A háborű utoloo éveiben 
egyre több vrumtas dolgozó 
adott hango't feháborodásá
nak a II. világháborűban a 
hitleri Németország oldalán 
való részvétel miiatt. Ahogy 
közeledtünik a háború befeje
zéséhez, úgy növekedett az 
emiatt elítélt és internált vas
utasok száma. A vasutasok 
közül a legbátrabbak igyekez
tek a háború éveiben akadá
lyozni a hitleri rablóháború 
eszközévé tett vasúti közleke
dés működését. Ezek közé tar
tozott Balázs Dénes elvtárs, 
az f:szaki Főműhely volt sze
relömunkása (jelenleg a Híd
építési és Hídíenntartási osz
tály helyettes vezetője). aki az 
első vas;µtasnap alkalmával a 
Szabad Ifjúsá!J114k adott nyi
latkozatában elmondotta, hogy 
az Északi Főműhely szerelő-
munkásai 1943. januárjában 
Mádéfalván a fordítókorong 
megjavításának lassításával 
hátráltatták a szovjet front
ra igyekvő fasiszta olasz csa
patoknak a frontra szállítá
sát. ,,A hár� heti ;avítási 
munkát öt hónapi(l húzták el, 
s közben az olaszok a köT1tye
zó állomásokon rostokoltak"
(Szabad Ifjúság 1952. aug. 10.) 

1944. második felében már 
pem egy helyen találkozunk 
olyan Vl\SUtasokkal, akik a 
szolgálat megtagadásával aka
dályozzák német csapatvona
tok továbbítását. (M. M. I. 
Arch. MAV Vzletvezetóség, 
Debrecen, 15914/1944.) 

A Magyar Kommunista 
Párt bizalommal fordwt a 
vasutasokhoz, s felhívta őket: 
akadályozzák meii a hitlerista 
fasisztákat a vasút használa• 
tában. Rákosi. Mátyás elvtárs 
1944. október 22-én í&Y s2l6lt 
a magyar vasutasokhoz: ,,A 

ma.gyar munkás, magyar -vas
utas most mutassa meg, hogy 
feladatának ma,gaslatán áll, s 
hogy meg tud;a akadályozni 
a náci rablókat aboan, hogy 
a; gyárakat, -vasutat használni 
tudják . . .  " (Rá,kosi Mátyás: A 

magyar jövőért ( Szíkra 1947 / 
298 oldal). 

Hogy a Kommumsta Párt 
felhívása termékeny talajra 
talált a magyar vasutasok
ban, s hogy azpk hazafiúi fel
adatuk magaslatán állottak, 

többi között bizonyítja 
alábbi két jelentés i:}, 

az védték a vasúti berendezése-
ket. 

A „köz.ép-tiszai katonai köz
igazgatási és gazdasági pa
,:ancsnokság" 1944. október 9-1 
jelentése már arról panaszko
dott, hogy a gazclasá,e;i ldürí
tés nagy ne-hézségekk.!'!l Járt, 
mert ,. . . . alig vo;t vasúti ko
csi a r_endlcivii.l értékes gazda
sági ;avak elszállítására. Igy 
1114radt aZ egész ország rizs
készleté-nek több mint a fele, 
vagonhiány miatt Békésen ... " 
(M. M. I. Arch. A. XXII./56/ 
52-27.857.) 

A pécsi hadtest területén 
működő ,,hadműveleti kor
mánybiztos" 1944. december 
10-i jelentésében kétségbeeset
ten írta: ,,Szomorúan állapí
tom meg, - hogy a vas1Ltasok 
kevés kivétellel szabotál
nak . . .  " A· vagonhiány leküz
désére irányuló „minden er6l
f/cö<Msem meddő maradt". Pécs 
kiürítésekor „sajnálattal és 
felháborodással állapítottam 
t)leg, - folytatja a jelentés. 
- hogJJ g MAV és a katonai 
szál!ításvezet&ég nem állott 
hivatásának -maqas!atán, 8őt 
felelősségem teljes tudatában 
!)1-erem állítani, hogy a MÁV 
egyes szervei szabotáltak • . .  " 

A „fúwházi munkások kö
zül 40 ember nem jött aznap 
m1f.1}.kába . . • a. mozdonyveze
tők egy része szintén meg
szökiitt . . . a mozdonyok ke
zelés nélkül álltalk a pályaud
uaron, a sínek tele uolt.ak ii.res 
vagonokkal, azokat senki nem 
rendezte . . .  " (0. L. Hadmú-i,e
leti km;nánybiztosság iratai 
1944. Ilaatlan, Foga,lmaz
'!lány). 

Az illegális Szabad Nép 
1944. decemberi száma elis
merőleg írta: ,,Magyar vasuta
sok, a.kiket 25 éven á.t óvtak 
minden munkássze.rvezkedés• 
tól, (látolják a -német h.a.di
szállitásokat és az ország gyors 
kirablását''. (Az illegális Sza,
bad Nép. (Szikra 1954. 115. 
ol.dal). 

Sok iszolg.;Iati hely alkal
mawttai az állomásfőnökök
kel és állomásvezetókikel 
együtt megtagadták a mene
külésre, a kiürítésre vonatko
zó parancs teljesítését, s 
gyakran szembeszállva a rom
bcxlva, - gyújtogatva vissza-
yanuló német csapatokkal 

Ohat-Puszlltl,kócs állomás 
szeiµélyzete helyénmaradva 
megak{!dályozta a német ka• 
toná1rnt az állomás felrobban• 
tásában, igy megmentették az 
állomás összes váltóit, kité
rőit, épületeit s az állomáson 
rekedt négy mozdony. (M. M, 
I. Arch. MAV Vzletvezet6ség 
Debrece_n, 8242/945.) 

Bocskai-'kert állomáson a 
váltókezelők „megakadályoz-. 
ták a felvételi épii.let felrob• 
bantását . . . " (M. M_ I. Arch. 
MÁV Vzletvezet6ség, Debre
cen. 8242/945.) 

A hosszúpá!yi kiadóőr meg
akadályozta, hogy a vilssza• 
vonuló német katonák felrob
bantsák, felgyújtsák az állo
más épül�teit. A németek du• 
lakodás közben bal lábát át
lőtték, de az állomás beren
dezéseit sikerült Ill€gmentenl 
(M. M. I. Arch. MAV Vzlet
vezetós#g, Debrecen. 8242[ 
945.) 

A győrszentivánd vasutasok 
megakadályozták 12 gőzmoz
dony és több vasúti kocsi fel• 
robbantását. A győrszentivá• 
ni vasutasok több fiatalnak 
Nyugatra való elhurcolá:5át 
akadályozták meg azzal, hogy 
részükr� vasúti felmentőiga• 
zolványt állítottak ki. (Sza.bad 
Győr 1945. július 11,) 

Oldalakon keresztül lehetne 
sorolni azoknak a vasutasok• 
nak neveit, akik hazánk tra• 
gikus napjaí,ban igaz magyar" 
ként. jó hazafiként teljesítet• 
ték a reájuk háruló feladato
kat. Az itt említett néhány 
eset azok közül való, amelye-. 
ket feljegyeztek, de mennyi 
az olyan hőstett, amelyről 
nincs írásos feljegyzés . , ; 

A �v ellenállás nem 
tudta megmenteni nemzeti 
vagyonunk, vasúti berendezé.. 
seink. számottevő részét. Nem 
szabad azonban lebecsülni a 
vasutasok ellenállását, amely 
ha lényegesen nem is kön.nyf. 
tette � a Vörös Hadsereg 
felszabadító harcait, de az• 
zal, hogy gátolta az orszá4 
kirablását, nagymértékben 
elősegítette, meggyorsította a 
felszabadított országrészekiben 
az élet m�gindítását, a vas• 
úti közlekedés helyreállítását. 

Gadanecz Béla 

•�ozni kirándulások megszer
vezésére, kocsit, laktanyát kell 
biztosítani az ifjúság kirándu

•.Jásaihoz. Meg kell szüntetni 
azt a helytelen nézetet a vas
úton, hogy az idősebbek fél
tik a beosztásukat a fiata
loktól, meg kell velilk értet
ni, hogy munkájuk folyta
tóit, öregségük biztos táma
szát neveljük az ifjúságban. 

Gyenge Kálmán elvtárs, az 
oktatási osztály vezetője a 
vasutas iskolákban folyó 
D !SZ-munka hiányosságaival 
foglalkozott. Kiemelte. hogy az 
iskolák közötti kapcsolatot a 
nevelési tanácsnak meg kell 
erősíteni. Hiányolta, hogy az 
ifjúsági szervezetek egy-egy 
rendezvényhez alig iudnaik 
helyiséget szerezni. 

Lehetőséget kell teremteni a 
szolgálati helyeken DISZ-ott
hon létesítésére, - amelynek 
nagy szerepe van abban, hogy 
a fiatalokat elvonja a kocs
mától - mondotta. Zeneestek, 
színházak. kiállítások látoga
tása, tanulmányutak szervezé
se mind-mind az ifjúság ne
velését segíti. Biztosítani kell 
a nyári mozgótáborozást. He
lyes lenne igazgatóságokon 
belül ifjúsági sportversenye
ket rendezni, amelyek leg
jobbjai a vasutasnapokon mu
tatnák be tudásukat. 

Csanádi elvtárs zárszavában 
hangsúlyozta, hogy a tanács 
valamennyi tagja tartsa kö
telességének az ifjúság neve
lésével a legmesszebbmenőkig 
foglalkozni. Elsősorban az idő
sebb dolgozók közül kell ki
alakítani azt a gárdát, akik 

szívügyüknek tekintik a fia
talság nevelését. A DISZ-t 
úgy kell erősíteni, hogy az 
ifjúság nevelését döntően a 
munka vonalára vigyék. Olyan 
ifjúsági vezetőket kell kine
velni, aklkre büszkén néznek 
fel a fiatalok, mint példaké
pükre. 

„Eredményeinket tovább fokozzuk 
a felszabadulási műszakban" 

Végh Lajos elvtárs, a 3. 
•szakosztály vezetője javasolta, 
hogy a fiatalokat az egész or
szágból szervezetten küldjük 
üdülni. Erre a célra fel lehet 
használni a kőszegi nevelőin
tézetet. Javasolta, hogy szer
vezzük meg a szombat-vasár
napi üzemlátogatásokat, s en
nek során ne csak vasutas
üzemeket vegyünk számítás
ba. 

Tölgyes Lajos elvtárs, a 7. 
szakos�tály vezetője arról be
szélt, hogy olyan öregkort fo-

Papp Károly elvtárs, a 6. 
------o o�-----

KÉT PÉLDAMUTA TÓ. DISI-BRIGAD 

Nagyon jó útravalóval in
dultak a felszabadulási mű
szakban a Landler Jenő Jár

műjavító dolgozói. Lelkes ün
nepség keretében vették át a 
Minisztertanács és a SZOT 

(Tudósitónktól.) Komló állo- 6171 és a 6177-es székesfehér- vándorzászlaiát s ez a lelkese
más két DISZ-brigádia példa- vári irányvonattal 1188 tonna dés nem halványodott a fel
mutatóan veszi ki részét a túlsúlyt továbbított és így a szabadulási műszak első nap
versenyból. A Petőfi-brigád a két vonat közlekedtetésével iaiban sem. 
pécsbányarendezői Dózsa-bri- megtakarított eg11 harmadikat. - A_felszabad�lási_ versen11-
gáddal, a Kossuth-brigád a A Petőfi-brigádból Tolnai ben elért eredmenyeinket to
s�tálinvárosi Sztahanov-bri- Gyula forgalmi szolgálattevő v�bb t,okozzuk a felszabadulá
gaddal áll párosversenyben. A és Zombár Fere,ic kocsimester s, muszakban - hallottuk a 
két brigád március l-én egy- a Kossuth-brigádból Horváth kocsi- és mozdonyosztályon. 
mással is versenyre lépett. Sándor forgalmi szolgálattevő 1\1 t d · t· C�lj!!k az, hogy . m_i?l;él_ tö!>!> 

1 

és Esküdt Sándor kocsimester 
ene

, 
ren szerin 1 

tulsulyos vonat inditasaval 3a- a márc· s· t lé . ért k 1 probamenetek 
ruljanak hozzá a vasút ön,. m 1 erme s1 e -ez e-
költségcsökkentéséhez A Pe- ten megfogadták, hogy a fel- "' d i -r· · , · szabad 1 · · - akb 

"'r emes s ezekre az ered-
to 1-bngád marcius 5-én a 6167 • u asi musz an mun- ményekre hivatkozn· A k · 
számú ferencvárosi irányvona- kamodszerüket átadják a Tán- osztályon a felszabad'·u1a· s· 

ocsi: 
t t 6-5 t · 1 · 11 · • · b · 'dn k 

1 ver 
o o_ onna tu su yal 1��1- cs,:s- . nga a ·. amely tervét sen:i,:b�n sikerült megszii.ntetni 

to�ta . utnak. � Koss1;1th-_lmgad t�lJes1te�e uzyan, de vállalá- a hovegi hajrát, megvalósítani 
marcms 8-9-1 szolgalataban a sanak meg nem tett eleget. a. tervek mindennapi teljesíté-

set és a kocsik menetrendsze-
rinti kiadását. A próbamene

Ipari tanulók munkakiállítása 
és kultúrversenye Szolnokon 

tekre a megrendelt !'(épeknek 
ne� kell várakozniok, mint 
ko_:abban. Ezzel lényegesen 
csokkent a szénfo{l1Jasztásuk, 
az elkésetten kiadott kocsikért 

A szolnoki MA V szakirá-
1 

lok által ez alkalomra készí
nyú M�H I�a:itanuló Intézet tett járműjavító-laikatos, la
kezdemenyezesere a szolnoki. katos, tüzikovács kazánko
debreceni és szombathelyi vács. vasesztergályos, vil
MA V szakirányú, valamint a lanyszerelő, bútorasztalos 
jászberényi és törokszentmik- munkák, továbbá a foto- és 
lósi intézetek ipari tanulói repülőmodelle:iő körok mun
március 14-én tartalomban és kál. 
külsősé,:iekben egyaránt gaz- A kultúrverseny músorá
dag kiállítást és kultúrver- ban énekkari, népitánc. szín

A kiállítás és 'kultúrverseny nem kell kötbért fizetni, me
első és második helyezettjei lyek összege nem egyszer 40-
értékes jutalomban rés,,esül- 50 OOO forintra is felemelke
tek. A kiállitás el:ső helye- dett. 
zettjei a szolnoki fiatalok let- A felszabadulási verseny so
tek. A kultúrversenyen 8 

rán javult a munka minősége. 
debreceni fiatalok győzedel- A MEO a javítás egész folya

meskedtek. 
mata alatt figyelemmel kíséri 
a munkát. A javítási folyamat 

senyt rendeztek hazánk fel
szabadu 1ásának 10. évforduló
ja tiszteletére. 

Kiállításra kerUltek a fiata-

játszó, ének, szavalat és zon
goraszámok váltakoztak. Mind 
a kiállításnak. mind a kultú�
versenynek nagyszámú és lel

A kiállítás és kultúrversenv is meggyorsult - ebben a Ja
felsmbadult ifjúságunlmak a vuló anyagellátásnak is része 
párt és népi államunk iránt van - úgyhogy az osztály már 

érzett háláját és szeretetét a hónap első tíz napjában több 
fejezte ki. Alkotókészségük 8 

mint a felét teljesítette eaész 

kes közönsége volt. jövő biztató záloga. 
havi fóvizs(la kiszabásának. 

------------------------------------- ,,Patronált mozdonyok." 

p 
VASUTA S D O LG O Z Ó K !  

úLŐ-F-e a /eft�ah.aduláu '-eF-ltIJÚl f 
A mozdonyosztály doll(ozói 

legfontosabb feladatuknak te
kintik az őszi és téli forgalom
ban erősen igénybevett moz
donyok mielőbbi ;avítását. Az 

igyekezet eredménye, hogy az találtunk: az öntödét. Az önti:;. 
osztály 118 százalékra teljesi- de dolgozói nem tudják meg
tette futóiavítási tervét. A ja-
vítások minőségén is meglát- érteni, miért kell munkahiáni, 

szik, hogy a felszabadulási miatt állniok a felszabadulási 
versenyt a MEO, a minósé(li múszak legforróbb napjaiban. 
átvevők is magukénak tekín- miért kell külső megrendelé
tik. A vontatási átvevők a sek után kutatnia az ezyetle11 
315 815-ös számú mozdonyt a vasúti öntödének. Kevés ví• 
javítás kezdetétől a befejezé- gaszt jelent az Anyagellátási 
sig „patronálták", úgyhogy a I • 
gépet egy felfűtéssel a vonali 

gazgatoság igérete, hogy a 

próbától számított három nap második negyedévben már 
alatt sikerült átadni. Az üzemi gondoskodik megrendelésről. 
MEO komplexbrigádot alaki- Az első negyedévben talán 
tott az osztály múszaki veze- nem volt szükség féktuskókn. 
t�!ne� _bevonásá"._al _a _mozdony és egyéb vasúti öntvényekre? 
foJavitasok ellenorzesere. - kérdezik az üzemrész dol-
Egy elhagyatott üzemresz 

I 
gozói, akik szeretnének szín• 
tén lelkesedésükhöz mélt<i 

A Járműjavítóban csak egy eredményekkel résztvenni a 
szomorú, elhagyatott osztályt felszabadulási műszakban. 

A l\llNŐSE(;J MUNKAERT 

R
d:��:�:ndez'5n telJesit szolqálatot Palkó Sándor térfelvlavázó Re,,_ 

Palkó e.Seft röviden, érthetöen közli. s azok véc;reha:�ásM e!Je�órzf. 
vtárs er-edményesen, mfnőséQf munkát véaezvc küzd a telsz.a• badulásl műszak sikeréért. 

IKovács Géza felv.) 



1955 m.lrelos %1. SZOCIALISTA VASOURT s 

A FELSZABADULÁSI VERSENY HÍREI Szilárd a fegyelem - csökken az önköltség 
Tapolca állomás 

1anuárban és februárban elsö 
lett a szombathelyi igazgató
ság csomóponti versenyében, 
A kiváló eredmény elérésé
ben részes dolgozók közül oo
kan jutalomban részesültek. 
A dolgozók érdemeit Pánti 
Béla elvtárs, igazgató méltat
ta. 

A szentesi fútöháznál 
batan nyerték el a„kiváló dol
gozó" jelvényt, kilencen pe
dig a sztahanovista oklevelet. 
A felszabadulási műszakban 
Rácz Pál mozdonyvezető, 
László Sándor mozdonyiűtő, 
Novák József motorvezető, 
Héjja János motorlakatos éli 
Kcrrmányos László kocsivizs
gáló járnak az élen. 

Balassagyarmat állomás 
dolgozói 

lagos fékpróbaidó 18 perc. 
Landesz József kocsivizsgáló 
az egyik kocsin üzenweszé
lyes sérülést fedezett fel, ez
zel súlyos kimenetelű balese
tet hárított el. 

nak a hibákra és segítenek 
kijavítani. A patronáló brigá
doJ,; hasznos munkáját bizo
nyítja, hogy a teljesítmények 
fokozatosan emelkednek. 

A nyíregyházi fűtólház 
januárban nem tudta teljesí

és a munka megjavítása ér• teni szénmegtakarítási válla
dekében új értékelési rend- lását és hat százalékos túl
szert vezettek be Mi..tkolc- fogyasztással zárta a hónapot. 
Gömöri pályaudvaron. A mun- 1 A dolgozók megfogadták, 
kák időbeni jó elvég?.éséért hogy februárban kijavítják a 
jó, rossz elvégzéséért rossz hibát és a második hónapban 
pontokat kapnak a brigádok. már hat százalékos megtaka
A pontok megállapításánál rítást értek el. Legtöbb rés�e 
figyelembe veszik a fegyel- van ebben Veszely Andrá.<; 
met és a szakképzettség fej• mozdonyvezetőnek, Vámosi 
lesztését is. Ezzel az értéke- József és Lázár István fűtők
lési móddal_ különösen az nek, Kézi András mozdonyidege? koc5tk . , tartó2lkodásá- vezetőnek Cipó László fütó-ban ettek el Jo eredményt. ' . 

A verseny fokmása 

Az eddig· · tlagos 50-60 órás nek, Már Janos mozdonyve-
tartózkod�t sikerült Zl órára zetőnek és Török János fűtő
csökkenteni. nek, akik teljesítményük alap

Nyolcvan százalé\os 
teljesitménnyel 

ján elnyerték a sztahanovista 
címet. 

A korareggeli órákban mar
kánsarcú, ószülő vasutas száll 
le Buda-Császárfürdőn az 
egyik 324-es gépről. 

- Ezt elvtársak, az Indulá
sig megjavíthatják, leg;alább 
nem kell beállnioik. 

Buócz Sándor műszaki fel
ügyelő, a dorogi fűtőház főnö
ke mondja ezeket határozott 
szavakkal, egyik éjjeli ellen
őrzése során. Ezekután nem is 
csodáljuk, hogy nemrégen még 
az utolsók között kullogó do
rogi fútöház éppen Buócz elv
társ vezetése óta az élretört, 
élüzem lett. 

Javu/6 eredmények 

Pártunk március 4-i határo
zata utat mutat a dorogi dol
gozók számára is. Méginkább 
látják, hogy a szocializmus 
építése, népünk iéléte és biz
tonsága mindenekelőtt a ter
melés frontján dől el. Buócz 
elvtárs, mint gazdasági vezető 
éppen ezért arra törekszik, 
hogy fordulatot teremtsen a 

termelékenysé.l( emelésébeJ'l. az 
önköltség csökkentésében_ 

Dorog a közepes fútőházak 
közé tartozik. de doll!OZl)i az 
egyre javuló önköltségcsök
kentési tényezők folYtán száz
ezreket takarítanak meg nép
gazdaságunknak. A múlt év 
januárjában 5.81 forint ki
adást irt elő a terv egy egy
ségre és 6,85 forintra teljesitet• 
ték. Februárban, 6,97 helyett 
10,99 forintra emelkedett ez a 
szám. Buócz elvtárs ellenőriz
te a kiadásokat, időt és fárad
ságot vett magának arra. hogy 
az önköltség emelkedésének 
útját állja. Szigorú munkafe
gyelmet tartott és minőséiti 
munkát követelt. Eleinte fur
csa volt a magatartása. ké· 
söbb mei:tértették és megsze
rették a kemény, de igazságos 
vezetőt. Ebben az esztendőben 
január hónapban az önköltséi:t 
egységét 8,74 forintra állapí
tották meg, ezzel szemben 
csak 6,93 forintot használtak 
fel belőle egységenként. A dol
gozók támogatják vezetó.iüket. 

marc1us első dekádjábaai 
minden tényezőnél elérték az 
élüzamszintet. A felf;zabadu
lási műszak alatt fokozzák 
teljesítményeiket, hogy ha
zánk felszabadulásának 10. 
évfol'dulóját mint élüzem ün
nepelhessék. 

dolgozott decemberben Ka,
SZ4 Ld.!zló, a Miskolci Jármű
javító fiatal esztergályosa. 
Aprilis 4-re vállalta, hogy 
teljesítményét 100 százalékra 
emeli. Januárban már 92,89 
:izázalékot teljesített, február
ban pedig 104,25 százalékra 
emelte teljesítményét. 

Sá.rbogá!'d állomáson 
március elsó dekádjában min
den tényezőnél elérték az él
üzemszintet, sőt egyes ténye
zőknél túl is haladták. A vo
natok átlagos terhelését 1 1 1 ,  
a menetrendszerinti vonatin
dttást 127, a kocsitartózko
dást 106, a fajlagos kocsi
mozgatást 107 százalékra tel
jesítették. 

Események és eredmények 
Rákosrendezőn 

1100 darab téirla 
hlányrott 

a Budapest-Terézvárosi Pá
lyafenntartási Főnökség XV. 
pályamesteri szakaszán a Minden tényezónél 

másnapi munkához, amikor a túlteljesít.ették februári válla
dolgozók március 15-én meg- lá.sukat Székesfehérvár állo
kezdték a felszabadulási mű- más dolgozói. Különöeen szép 
szakot. A dolgozók önként / a kocsíküutási teljesítményük, 
vállalták, hogy munkájuk vé- amelyet a vállalt 107 száza
geztével autóra rakják a lék helyett 133 százalékra 
hiányzó téglamenr_iyiség�t. V�l- emeltek. A menetrendszerinti 
lalásukat végre is haJtották, . . . . 
így másnap nem volt fenn• vonatind1tast 101 százalékra 
akadás a munkában. vállalták, 103 százalékra tel-

jesítették. 
A komáromi fúióhá.$ 

Budapest-Filatorigát kocsi vizsgálói 
a fékpróbaidó a;ökkenté6ével állomáson 
eredményesen segítik a vona- patronáló brigádokat alakí
tok időberu indítását. Az át• tottak. Ezek azonnal rámutat-

A vasutasok nemzetközi 
békegyű lésén (II.) 

A Bad-Schandaui béketalál
kozó kitörülhetetlen emlékei
vel utaztak a magyar, cseh
szlovák és német küldöttek 
tovább Berlin felé, a rendel
kezésükre bocsátott kormány
zati különvonatcrn. Itt to
vább folyt a három nép fiai
nak barátkozása. Elmélyültté, 
meleggé vált a testvéri barát
scig, kicserélték a gondolatai
kat, és a hosszú uton kialakult 
temiivalóik irányvonala. 

Február 23-án, este érkeztek 
Berlinbe. A küldötteket a 
friedrichstrassei-bahnhofon a 
berlini vasútigazgatóság ünne
pélyesen fogadta. 

Másnap reggel a küldöttek 
lerótták kegyeletüket a szov
jet hősi emlékműnél. A hazá• 
'juk függetlenségéért, a népek 
szabadságáért hősi halált halt 
dicső szovjet hősök tiszteletére 
állított hatalmas emlékmű
nekropolisz hatása len11úgöző. 
A világ legimpozánsabb em
lékműve a szépséges Trep
tow-parkban áll. 1946-ban 
kezdték meg és két év múlva 
fejezték be építését. A ma 

Vucsetyics szobrász, Belopol
szkij építész és Gorpenko al
kotása. A monumentális szob
rot, az alépítményt és a nekrc,
poltsz belső mozaikjait finom 
művészi ízléssel hllngolták 
össze a térség természeti 
adottságaival, ér,százados fái
val, tavaival, a a11epág11ak 
zöld bársonmíval. A kompozí
ció eazmel központja a mes
terségesen feltöltött domb c1ú
c1án álló felszabaditó szovjet 
katona közel 13 méter maaaa 
bronzalakja, eg11ik kezében 
pallos, a másik karján az em
beriség jövőjét azímbolizáló 
megmentett C11Jermek. A m'll 
világoaan és meggyőzően mu
tatja. a szovjet nép felszaba
dító szerepét a fasf.zmm elle
ni háborúban. A háború utáni 
kapitalista Európában elural
kodó művészi han11atlás é11 
általános zűrzavar hátteréből 
ez a ragyogóan szép emlékmű 
e maga erőteljes, fértuis, 
U(111anak1<or mély emberi for
máival úgy emelkedik ki. 
mint a szocializmus egészsé-

ges, ifjú világának megtesten
tője. 

A küldöttek némán, megha
tottan adóztak a szovjet hő8ök 
emlékének. A néw nép vas
utas dolgozóinak képviseleté
ben koszorút helyeztek el a 
talapzatra. Az emlékműhöz 
történő felvonuláskor időnkint 
má.• és más ország küldöttei 
vitték az emlékezés, a hála és 
szeretet érzéseinek vérvörös 
,;i-rágait, amelyet végül a 
magyar küldöttség hel11ezett 
el az emlékmű talapzatán. 

A koszorúzás után Berlin · 
megtekintésére került sor. 
Mély hatást wako,olt a szem
lélőre az a borzalmas pu,ztu
lás, amely a város képét jel� 
lemzi. Annál felemelőbb érzés 
látni azt a változást, ame
lyet a Német Demokratikus 
Köztársaság dolgozó népe ho
zott létre a demokratikus öve
zetben. Lüktető, eleven élet, 
bizakodás, áruval teli üzletek, 
e nagyszerű építkezések egész 
sora mutatja: itt nem a há
borúra készülnek, a szocializ
must, egy szebb és jobb élet 
gigászi művét építi a dolgo
zó nép. 

Az elismerés hangján szó
lottak .a béke-delegátusok ar
ról a többkilométeres hosszú
ságban elnyúló lakóházépít
kezésről, amel11 a romok he
lyén teremtett sugárúton, a 
gyönyörű Szt:ílin-a!lén szünet 
nélkül fol11ík. 

A délutáni órákban megér
kezett a lengyel delegáció is. 
A békeküldöttek már együtt 
vettek részt a nég11 ország 
vasutasainak impozáns, ttlnte
tő gyűlésén a berlini Frled
richstadt-Palast több mtnt 3000 
személyt befogadó nagytermé• 
ben. A zsúfolásig megtelt szín
háztermet ízlése1en feldíszl
tették, jelszavakkal látták el, 
1:alósággal fényárban úszott. 

A MWQtlúléa elnöki tt&ztét 
Lademann elvtárs, a német 
vasútpolitikcil főosztál11 helyet
tes vezetője töltötte be. aki 
meleg szavakkal üdvözölte a 
népi demokráciák vasutasaí
nak küldötteit. 

A Német Demokratikua Köz-

Jó eredményeket értek el 
februárban Rákos-fűtóház dol
gozói. Vállalásaikat minden 
tényezőnél túlteljesítették. 
Szolgálatképtelenség nem volt. 

A békéscsabai fűtőház 
létszámába tartozó Pénzes Jó
zsef mozdonyvezető, Gyarma
ti János és Pohcrnyt János fű
tők március �n a 6616. szá
mú vonatot Budapest-Békés
csaba között 26 perces rövid 
menetidővel közlekedtették és 
ezzel csökkentették a forga
lomszabályozásból származó 
késést. 

Rákosrendező-pályaudvar 
dolgozói a felszabadulási ver
seny eddigi idöszakában 
203 OOO tonna túlsúlyt indítot
tak útnak és ezzel 203 moz
donyt és ugyanannyi vonat kí
sérőszemélyzetének útjat taka· 
rították meg. A felszabadulási 
műszak lelkes hangulatát leg
jobban mutatja, hogy a mű
szak első három napján min
den távolsági tehervonat me
netrendszerint indult el az ál
lomásról. 

Az állomás dolgozói a fel
szabadulási verseny és a fel
szabadulási műszak eredmé
nyeinek fokozásáért több pá
rosversenyt kezdeményeztek. 
Igy külön felszabadulási pá
rosversenyben állnak Buda
pest-Ferencvárossal. A verseny 
kezdete óta Rákosrendező a 
kocsiforduló megl(yorsításával 
71 368 kocsiórát, Ferencváros 

társaság, 'kü!d8t'iségének" v�ze-,· stiilidaritásáróf, az egén len
tője elmondotta, hogy a vas- gyel nép támogatásáról. 
utasok nemzetközi békegyűlé- A magyar delegáció vezetője se a béke biztosítását és meg- a magyc.r vasutasok, közöttük tartását szolgdlja. Azok ellen .soktízezer kommunista harcos irányul, akik minden erejük- üdvözletét tolmácsolta. Azok
kel a narmadik világháború nak a magyar vasutasoknak kirobbantására törekszenek. az üdvözletét hoztuk - mon
Minden békeszerető ember, dotta többek között - akik aki átlát ezen a veszélyes já- ugyanazért a célért küzdenek, tékon, elhatározta, minden mint a német vasutasok, az erejével szembeszáll a háborús egységes, demokratikus Nétörekvésel,kel. A német haza metország létrehozásáért, azo
minden városában és falujá- két, akik kéz a kézben vállban, Nyugat-Németországban vetve harcolnak a német vas• is hallatják szavukat a felhá- utasokkal a békéért fol11ó 
borodott hazafiak, hogy kife- harcban. Európa békeszerető 
;ezésre juttassák haragjukat, népeit nagy veszély fenyegeti. felzúdulásukat Németország A munkásosztály Németor
árulóival szemben. szágban, Franciaországban és 

A csehszlovák vasutasok de- a többi európai országban egy
legációjának vezetője beszédé- séges akció révén meg tudja 
ben kiemelte, hogy a német és meg is fogja akadályozni a 
nép és az egész békeszerető háborúra irán11uló gonosz tő
emberiség érdeke nem azt kí- rekvéseket és szét fogja zúzni 
vánja, hogy Németországot fel- a német militarizmus felélesz
fegyverezzék, hanem, hog,,1 is- t<i.�ére irányuló terveket. Em
mét egyesítsék a német né- lékeztetett arra, hogy nemcsak 
pet. Beszéde végén a cseh- a ma élő európai nemzedékek 
szlovák vasutasok harcos üze- nevében szállnak síkra szerte 
netét tolmácsolta. a világon a becsületes embe-

rek milliói, hanem annak tt 
A leng,Jel vasutasok killdöt- sokmillió halott emlékének ne

te felszólalásában han17súl11oz- vében is. akik áldozatul estek 
ta, hogy a lengyel nép, a len- a mó�"dik 1,ilá17háború alcttt 
wel vasutasok el vannak a náci világuralmi törekvé
szánva arra, hogy elvegyék a seknek. A náci uralom véres 
kedvét az agresszornak egy mérlege Magyarországon hat
újabb háborús kalandtól. Biz- százezer halottat mutat. Any
tosította a német vasutasokat nyit, mintha Szeged, Debre
a lengyel vasutasok testvéri cen, Miskolc, Győr, Pécs, 

A kUldöttséqek nevében a maqyar küldöttség l<ét taqJa, Kreko Fe
renc '5 Szabó Tibor elvtárs elhelyezi a koszorút a berlini uovJ•t 

emlékmü talapzatán. 

pedig 51 OOO koc1iórát takarí
tott meg. A rákosrendezói góc
pont! áruirányító-brigád ver
senyfelhívással fordult az 
igazgatóság összes csomóponti 
áruirányító-brii:tádjához. A 
verseny fő célja: a rckodcísi 
egységidők csökkentése. Az ál· 
lomáson belül a 2-es átme
nesztőbrlgád versenyre hívta 
..� l-es átmenesztőbrigádot. a 
számadáselválasztások aök
kentéséért. 

A felszabadulási műszak lel
kes hangulatát fokozta. hogy 
annak indulásakor kötötték 
meg az állomás dolgozói kol
lektív szerződé1üket az állo
más vezetőségével. Ez az első 
eset, hogy állomáson, forgalmi 
dolgozók kollektív szerződést 
kötöttek. A szerződés ünnepé
lyes aláírásánál jelen voltak a 
vasútpolitikai osztálv és a 
Vasutas Dolgozók Szakuerve
zetének képviselői is. 

Kecskemét, és Hódmezóváaár
hel11 az utolsó emberig ki
pusztult volna. A magyar dol
gozó népnek és közöttük a 
'"lagyar vasutasoknak is érde
kük a harc a párizsi szerző
dések megkötése, a német mi
litarizmus feltámasztása ellen. 
Ennek a véres mérlegnek a 
tülcrében mutatkozik meg 
min.de" magyar ember, min
den európai ember számára 
is a német militarizmm, a ná
cizmus feltámasztásának halá
los veszél11e, szörnl/Ú vizló;a. 

Ezért száll szembe a magyar 
dolgozó nép egységesen a pá
rizsi szerzódések aláírásával 
és ezért támogatják a ma1111ar 
vasutasok egyöntetű hel11es
léssel, elszánt akarattal a né
pek harcát 4 porosz militariz
mus csizmáinak döngéae, a há
ború mérhetetlen szenve�se, 
a náci fasizmus feltáma&ztása 
ellen. Ez a harc népünk élet
érdekeit, nemzeti függetlensé
günk, alkotó békénk biztosí
tását képviseli s ebben a kö
zös harcban számíthatnak • 
német nép fitti a magyar vas
utasok testvéri támogatására. 

Szúnni nem akaró tap, kí
sérte a felszólalók megállapí
tásait. Ugya11il11en Viharos tet
szés nytltzánult meg akkor, 
amikor Lademann elvtár, fel
olvasta a Bukarestben illésez6 
nemzetközi menetrendi érte
kezlet részvevőinek táviratát. 
A gyúlés végén Uroiös felhi• 
vásban fejezték '/(i tíltakozá• 
sukat a részvevők. A tiltttko
zás felolvasásakor zµgott, vi• 
ha,-zott a hatalmas terem és 
csak nehezen csillapult le az 
érzéseknek ez ll ritkán látott, 
erőteljes hullámzása. 

A nctgygyúlés után s kül
döttek résztvettek az Akadé
mia nagytermében tartott fo
gadáson. Kedves &zínt köl
csönzött a szovjet nagykövet
ség helyettes vezetőjének ba
r4ti érdeklöd.é&e a magyar VM
utasok munkája iránt. Krek6 
Ferenc elvtára, a delegáció 
egyik tagje1 & tár,clgóban tct
lálkozott a uov;et nagykilvet 
hel11ettesével. A ma1111ar kül
dött mellét népköztár,iuági 
kormánykitüntetés és a kiváló 
vasutas felvén11 ékesítette. 

- Ön, elvtársam, Uf71/ebdr 
ma17Yar vasutas - kérdezte 
mosolyogva Krekó elvtárstól, 
f114jd a leanawobb mealeJ>e· 

Ennek köszönhetó. hogy a fll· 
tőház első negyedéves tervé• 
nek kilométertervét már mú• 
clus 8-ra. szá.zele,ortonnatervét 
1 1  -re. mozdonyjavitási elóírá
sát 10-re teljesítette. A doli:to
zók 650 tonna szenet takarí• 
tottak meg március. 10-lg és ez

zel a megtakarított menmrilég
gel továbbítják március 20-tól 
a hó végéig valamennyi sze.. 
mélyvonatukat. TervteUesité· 
sük alapján ebben a,: eszten
dóben eddig tartják az él• 
üzem szintet. 

A fegyelem 
megszi/6rdít6s6ért 

A siker összetevői: a vezető 
jól ismeri teendőit. tudja mit 
és mikor kell ellenőriznie. Ka

tonás fegyelmet tart. Igy szil· 
letnek olyan eredmények, 
mint Páva Mihály mozdony
vezetőé és Juhász Ignác fútóé, 
akik mozdonyjavitási költsé• 
güket 90 százalékkal csökken
tették és szénmegtakarítási 
tervüket 16 százalékkal halad• 
ták túl Maros Lajos elvtárs. 
reszortvezetö sok-sok újításá• 
val, ésszerűsítésével járul hoz
zá a fűtőház gazdaságos ter• 
meléséhez. 

Voltak a fűtőháznál fegyel
mezetlenek is, de hamar szem• 
bekerültek a vezető szilárdsá
gával, a becsületes dolgozók 
álláapontjával. Gál Gt1ör11t1 moz. 
donyvezetó hanyagsága miatt 
például mozdonya két napra 

kiesett a termelésből. Egy 
hónapra tartalékszolgálatra 
osztották be. Fazekas Ferenc 
mozdonyvezető felügyelet nél
kül hagyta mozdonyát, nem 
várta meg leváltóját. A fűtő
házvezető egy havi időtartam
ra fűtőnek osztotta be. Ma már 
Fazekas elvtársra ·semmi pa• 
nasz nincs és újból na,o,gé
pen dolgozik. 

A dorogi fűtőház öntudatot 
doli:tozói odaadó munkával ar• 
ra törekszenek, hogy valóra
váltsák azokat a feladatokat 
saját területükön, amelyeket 

pártunk hazánk felvlrál!ozta
tására. a dolgozó nép. s kö
zöttük a vasutasok boldogulá• 
5ára elénk tűzött. 

tésre Í/1tl fol11tatta: - t, h• 
nem csalódom, mozd:m11ve
zetó -. az arca e!árn!ja. 

Krekó elvtárs mosolyogv4 
hagyta ;óvá mind a. 'keitöt: 
magyar i&, és mozdonvve
zetó is. Ezzel indult barátsci. 
guk, amel11et hosszas, kedél11e1 
beszélgetés követett. A nagy
követség helyette, vezetője 
nagyszerű emberismerőnek bi
zonyult, és különösen meglát
szott rajta, hogy szereti a ma.
gyar népet, a magvar vasuta
sokat. Vacsoránál is együtt ül
tek és nem e11t1szer koccintot• 
ta.k a szov;et és magyar nép fel,
t:irágzásár-a. A hel11ettes 'TU1.'11/• 
követ személyesen i&merte Pa
nuin és Blazsenov elvtársakat 
és emlékeztetett arra a segít
ségre, amel11et a sz0t1jet vcu
utqsok nyujtanak a magyal' 
vasutasoknak. Nag11 tájéko
zottságot árult e! a ma1111ar 
vasút üzemi vt&zcrn11airó!, ér
deklődött Krekó elvtárstól • 
kocsiforduló állásáról, 4 gépek 
karbantartásáról, és a gazda
ságos szállítás fejlesztésének 
további lehetőségeiről. Mind
ez a mawar delegáció tagjllit 
igen ke!Iemesen érintette. Kre
kó elvtársnak el kellett � 
sélnle, miért kapta tt kitünte
téseit, ma.jd a magyar sporto,. 
!ók kiváló eredmén11eiról be
.szélgettek. Na(/1/ derültséget 
keltett, mikor megnyerő mo
sol11ával megkérdezte Krek6 
elvtársat: - Nem árulná-e el  
nekem, hog1J miért futballoz
nak olyan jól a. magyarok? 

A fogadóe&t, amelyen 4 né
met vasutasok élenjárói CH• 
ládtagjaikkcil e1111etemben vet
tek részt, a reggeli órákig tar
tott és nagyszerű hangulatban 
a delegátwok é, a vendéglátó 
onzág vasutasainak barátad
gát 6polv� ért véget. A he· 
l11ettes szovjet na1711követ me• 
leg izeretettel búc1úzott a ffl4• 
m,c, küldöttségtől és kü!6" 
megkérte Krekó elvtársat, 
ho"1/ tolmácaolja a magyar 
,,.:u,.tasoknak személyes jókí
vánságait és k!eme'N«!dő slke• 
reket kívánt a feluabadulári 
verseny vasuta., M1einek • 
haza ;avára. 

A magyar küldöttek három 
f Plejthetetlen nap emlékével 
búcsúztak a német fővdrost61, 
hogy résztveg11cnek az Odera
menti Frankfurt nemzetközi 
békegyúlésén. 

(Fol11tatjuk.) 
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EK 
Termelési értekezlet Füzesabonyban 

SZOV.JETUNIO 

,,Gyorsabban szállítsuk a nehézipar áruit" 

A Donyec- tik. Az elsó napokban már va-körzet dolgo- !amennyi mtiEzak dolgozója zóinak levelét túlteljesítette az új normát. közli a szovjet Ena.kijevo állomás dolgozói vasutasok lap- például vállalták, hogy az ja. a „Gudok". ötödik tervévi szállitási köteEbben a levél- lezettségeiket határidő előtt ben elfogad- teljesítik és ezen felül rövidfták a sztilín6i kerület vasuta- tett szállítási terminussal 1500 sainak felhívását, amely így va�on szenet, 1000 kocsi fémet szól : ,,Gyorsabban szállítani a szállítanak el, a kocsiállási 
nehézip4r áruit!" A donyeciek időt 0,9 órával csők:kentik és válaszlevelü�ben , ':állalták, 1 2200 kocsit raknak meg a tőhogy a nehez1par arumak ko- mörítéses rakodás módszerécsiállását egy órával csökken- nek alkalmazásával. 

KÍNAI NÉPKÖZTADSASAG 

Li Csi-po elvtárs levele 

A jó mozgósító munka, az 11:tkezőkocsU kap az idei nyá- alapos elókészillet, a dolgozók ron tíz személyvonat. A kocsik- helyes hozzáállása meghozza ban espressógép is működik és az eredményt. Igy lehetne röbővebb lesz az ételválaszték. viden jellemezni Füzesabony Az Utasellátó a hajókon is bő- állomás márciusi termelési víti szolgálatát. értekezletét. 11:r&ékes szerszámokat lopott I A terem a kezdés időponta _dombóvári fútőházb61 Lu- jára már zsúfolásig telv� v�lt. kacs József lakatos és Kövecs -A hozzáállást, a dolgozok erJózsef mozdonyvezető. A ház- deklódését mi sem bizonyítja kutatás során mintegy 15 OOO jobban, mint az, hogy a befeforint értékű lopott szerszá- j_ezés előtt töb�n voltak _az mot és gy 'b f"tőh , . ed t · ertekezleten, mmt a kezdeten. e e u azi er e u Később értesültem Székely tárgyat találtak náluk, üB-elnök elvtárstól, hogy a Kitűnő előadásban mutatta részvevők nagy száma a bizal
be a Landler Jenő Jármű- miak jó munkáját dicséri. Va
javító lkultúrot.:honánalk szín- lóban, nem találkoztam nap
játszó gárdája a. ,.Holna.p-ra közben sem olyan dolgozóval, 
kiderül" című vígjátékot. aki ne tudott volna az értekez-letről, holott semmiféle „hir-A Negyedi1' Békekőlcsön detó tábla" nem „mozgósitott" március 6-i sorsolásán a Mis- erre. kolci Járműjavító több dolgo- A legtöbben már elóre tarzój.. került a szerencsés nye- togattak tarsolyukban egy-két rók közé. Kovács Mátyás 5000, fc;ntos mondanivalót. Halász A közelmúlt- vott politikai harcra. való Farkcu László 1000, Kalló elvtárs, állomásfőnök-helyettes ban a magyar áttérés korszaJ<a, ami a. kí- Gusztáv és Zombori György alapos beszámolója után tavi-vasutas do!- nai munkásmozgalom bátor 500--500 forintot nyert. Kívü- naként indult meg a vita. Min-gu··odzvó0_kzletéeltvtát0rs1� és dicső hagyományát ké- lük még 20 dolgozó kötvényét den hozzászólásból érződött : 

pezi. ,,elmondom, hogy javuljon a mácsolta a A kínai munkásosztály és húzták ki kisebb-nagyobb nye- munka, eredményesebb legyen � szakszervezet a.z ország minden dolgozója reménnyel. Összesen 53 4oo a felszabadulási verseny, gyor-a kínai vas- a február 7-i véres leckéből fori.ntot tesz ki az az összeg, sabban, pontosabban, gazi;fasá-utasok ünngpe alkalmából. jó! megértette, hogy ha. nem arr it a Miskolci Járműjavító gosabban dolgozzunk". Nem Most Li ·Csi-po elvtárs, a ki- lett volna. a mu!!_kásosztály dolgozói ez alkalommal nyer- célom, hogy az elhangzott nai vasutasok szakszervezete pártjának - a kommunista tek. problémákat, javaslatokat, :nemzeti bizottságának elnöke á k tó 'ke • ó k áll · a következő levelet i:ntézte " P. rt!,14 a. veze teve ny- Nagyslkerú színielőadá.s zaj- amelyek tuln tte az omas 
k:s th sége, nem lett volna e párt !ott ,_ "'apo•-a·- a f"to·'-�- területén, mind leírjam. sza zerveze ez: vezetése alatt tömörült "" •, "' •• � ,...., 
,,Vala.mennyi kínai vas- munkásosztály, nem forrott fiataljainak rendezésében. Beszéltek apró bosszúságok-

utas nevében hálás köszö- volna össze a munkásosztály Szín-rekerü.lt a „Pettyes" cí- ró!, nagyobb akadályokról, 
n,etemet fejezem ki a ma.- az ország egész népével és mű vígjáték. A címszerepet melyek minden jóakarat elle-
gyar vasutq,soknak az em- az egész világ dolgozóival, Németh Tibor alakította., a nére megkötik a kezüket a fel-
lékezetes február 7. napja semmi esetre sem tudták rendezésért Forrai András ér- szabadulási versenyben. Kár 
alka.Imából küldött üdvöz- vol1UÍ kivívni a végső gyó- dem.el elismerést. haszonnal jár! Bizonyára ezt 
letükért. zelmet. tartják Budapest-Nyugati pá-

1923. február 7-én a. -reak- M k' . mu-k,;•osz- A Lenin Kohászat) Művek lyaudvaron, ezért küldik ren-
ciós államhatalom kegyetle- 0st 4 ,na, ·• - szenét dézsmálta Fehér Pál dezetlenül a gyűjtóket a keze-
nül elfojtotta a. Peking- tálv az egész ország népé- diósgyőri állomásfónökhelyet- ló tehervonattal. Kár Füzes-
H '·- · 't I vel e,,.,•ütt a szocializmust a.n,,,...u-i vasu vona. vasu- .,., • rtes. A lopott szénből 20--25 abony állomásnak, mert a 10 
taootna.k a. munkásosztály építi. Az011,ba.n az amerika.i gyűjtőt tíz helyről kell kiszed-
sza.badságáért, a sza.kszerve- im,perializmus, megka.pa- alkalommal jelentős mennyi-
zetek 'tétesíté!!éért, jogaik és rintva. országunk területén séget eladott. összevásárolta nie, de „haszon" BudapeSt-
létérdekeik védelméért ví- Tajvant, esztelenül szembe- a bányászok illetményszenét Nyugatinak, mert kevesebb 
vott harcát, ami a vasútvo- szegül q kínai népnek Taj- is és üzérkedett vele. A vas- baja van

ben

veleD, jobb:1n h�latd a 
van felszabadításáért vívott verseny • e vaJon tisz es-

nal minden d�lgozójánál 
szent „Arca'va.l e's e""'Szers- úti rendőrség őrizetbe vette. séges verseny ez? Nem egy 

óriási felháborodást váltott ,,... .. � 
ki. Válaszképpen a.z egész mind megkísérli egy ú; vi- VESZPRÉMVARSÁNY dolgozó, nem egy állomás „ér-

va.sútvona.lon általános lágháború kirobbantását. A ALLOMASNAK eddig nem deke" adja a felszabadulási 
sztrájkot hirdettek. Annak kínai nép elhatározta, hogy volt DISZ-szervezete, mert verseny nemes céiját és Jendü-
ellenére, hogy a. reakciós harcol saját területének, nem volt fiatalsága. Nemrég letét, hanem az egész ország 
katonai uralom véresen el- Tajvannak felsza.badításá- hat új felvételes fiatal került érdeke. 
fojtotta az imperializmus ért. Harcunk nem ér véget az állomásra. Belőlük és a De nem különb a helyzet a 
parancsára e megmozdulást mindaddig, a.míg Tajvan szomszédos Ugod, Franciavá- párosszámú gyorsteher-vona-

nem lesz szabad. gás, Pápateszér, Gichathalom tolma' l sem. Azok 1·s csáki·szal-és a sztrájk vere�éget szen- J · 'ból a1 kult 14 
vedett, mégis új korszak Kedveir Elvtársak! Lel- fiata Ja! meg a T't: •  , mája módján érkeznek erre a 
alapját vet11tte meg a kínai künk mélyéből kívánunk �gú D�Siiszl�r'te�r· t \/:ra szúk állomásra. ,,Eger állomás 
szakszervezeti mozgalom- Önöknek nagy sikereket a 

omogyi sz va asz O a · is segíthetne rajtunk" 
ban. Ez a.z új korszak a.z szocializmus építésében, A · .,Csárdáskirálynő" című mondja Tcusi elvtárs, tolatás-
életkörü!ménygk megjaví- Európa kollektív biztonsá- operettet nagy sikerrel mutat- vezető. Gyűjtőinek felét le-
tá.sáért folytatott gazda.sági gána.k és. az egész világ bé- ták be szombaton este az Észa- küldhetné még délben és így 
harcról, a szabadságért ví- kéjének megvédésében", ki Járműjavító üzemi színját- kevesebb munkánk lenne este, _____ __.0 o------ szói. amikor minden perc drága, 

S P O RT 
A Debreceni lo komotív Baráti Köre 

Alig egy hónapja rövid h!r 1 - Mit csinál a baráti kör. ha 
Jelent meg az újsá,gokban: Deb. kedvenc csaoata nem oálvaválasz

- :11:LENJARNAK az :11:szakt Járműjavító felszabadulási ver- Szorosabb egyUttmííködést senyében az üzem fiataljai. 
Hegyi Ferenc ifibrigádja 171 százalékot, Csongrádi Imre brigádja 168 százalékot és Urbán 
Pálné csavarszabályozó 146 szá.. zalékot ért el. 

Sokat panaszkodtak Debrecenre is. Egerből, Debrecenből nagy késésP.kkel érkeznek a kezelő tehervonatok, sok áru visszamarad emiatt a 462-től. 

Vajon ki segíthet ezeken a bajokon? Füzesabony nem, mert akkor tartalékot kellene küldenie Hatvanba, vagy Debrecenbe, de ezt nem teheti. Azt teheti csak, hogy kéri ezeket az állomásokat, hogyha nem akarnak segíteni rajtuk, legalább ne ártsanak. Ne forduljon elő olyan dolog, hogy a tolatósvonat mozdonyvezetője a vonat rendezését kezeléssel 

együtt elvállalja 15 percre, közben négy kocsit 30 perc alatt lök ki és még ezután megy be a fűtőházba kezelni. Mert akkor elvégzik ők maguk a tolatást a tartalékkal és nem rontják vele a menetrendszerű indítást. összefogásban az eró. Ha mindenki a maga feje, a maga érdeke után megy csak, akkor a felszabadulási versenyt, a vasút egész forgalmát akadályozza. Füzesabony állomáson egy szótól úgy félnek, mint a tűztől. Ez a bűvös szó a „Feó". Félve, óvatosan rakják egymás mellé a !',.�avakat, amikor elmondják. hogy soha sem tud
ják, mikor csap le rájuk a kérlelhetetlen ököl, egy-egy oda 

Egy szomor·ú jubileum 

nem helyezett alátét fáért, vagy miegymásért. Azt szeretnék az állomás dolgozói, ha a feósokban nem a lesújtó kezet, hanem a magasképzettségú segítő társat láthatnának elsősorban. A maguk portájáról sem feledkeztek meg a füzesabonyiak. Bátran feltárták az állomáson fellelhető hibákat is. Azt pedig, hogy e hibákon maguk részéról is javítani kívánnak, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy csaknem minden felszólaló killön vállalást tett „a felsza
badulási műszak" idejére saját, vagy brigádja nevében. A vonatok menetrendszerinti indításának tervét 100 százalékra, az átlagos terhelést 732 tonna helyett 745 tonnára a kocsitartózkodási egységldó teljesítését 112 százalékra vállalták. 

A termelési értekezlet lelkes hangulata biztosíték e vállalások teljesítésére, de az is ke_ll hozzá, hogy ez a verseny 
=nden állomás és minden �asutas dolgozó becsületbeli ugye Jegyen. 

,. Tárgyaltuk" 

1954. szeptember 14-én egy Még 1954. augusztus 7-én 5 OOO kilogrammos víztartály történt. Farkas III. János mozérkezett a komlói vasútállo- donyvezetó elvtárs. fútőházunk másra a Szénbányászati Tröszt példamutató dolgozója túlsú• részére. S most, 1955. március lyos vonatot továbbított. Elórc 14-én az állomás kereskedelmi megbeszélte a menetiányítódo!gozói bensőséges kis jubi- val, hogy Seregélyes állomáleumi ünnepséget tartottak - son áthaladást biztosít számá!egalábbis elméletben - a víz- ra, ezért Börgöndön két órát tartály felett, Ha ezen az ün- állt a vonata. Seregélyesen nepségen valaki beszédre is mégis megfogták, így a túlsúrászánta volna magát, az kö- lyos vonat elakadt és két részrü!belül ezeket mondta vol- ben kellett Zichyújfaluba felna: ,,A Szénbányászati Tröszt vinni. A menetirányító még által egyáltalán meg nem be- csak szóra sem méltatta a csilit, kedves víztartály, kö- mozdonyvezetőt, amikor megszöntünk téged, mint régi is- kérdezte, hogy miért nem tarmerősünket. Immár féléve ke- totta be megállapodásukat. 
rülgetünk téged ugyanazon a Fútőházunk augusztus 9-én helyen, ahová annakideién ki- az eseménykönyvi jelentést raktak. Azóta foglalod itt a megküldte a budapesti !gazgadrága s amúgy is zsúfolt ra- tóság IV. osztályának. ahonkodóhe!yet. Az eső, hó, sár !as- nan szeptember 30-án átkerült san lekoptatta rólad a szép pi- a III. osztályra. November ros miniurnfesték:et, de majd 12-én visszakerült a IV. oszbiztosan újra fognak festeni. tályra a következő szöveggel : hiszen, ha eddigi nyugodt Pi- ,,Tárgyaltuk". 11.:s közel hat hóhenésed megért 3475 forintot. nap után 1955. január 29-én amit tulajdonosod fekbér cí- megjött a fűtőházhoz is a „Vámén fizetett az állam pénzé- !asz" a IV. osztálytól, hogy az bői. ak_kor átfes�ésedre is jut ügyet tárgyalták. Nem értjük, egy kis állam, pénzecske. miért kell ennyi idő ahhoz. Mondhatnárt!t- per�ze, hogy ez hogy ne kapjunk választ? a társadalmi tulaidon lumyag I Mert remélem senki sem gonés vétkes_ kez,elése. d� ezt te, dolia. hogy az adott „válasz" kedv�s VJZ_tartaly, �alan m_eg bár megszületése félesztendeilt sem ertened. Mert ugy látszik. tartott valakit is klelégítene. a gazdáid sem értik." GÖRBE ZOLTAN RAJNYAK FABIAN Komló. fútóházfőnök. Székesfehérvár. 

recenben megalakult a Lokomo- tó7 tív Bar,íff Köre. lál�niS?:.r!r�:�!!. ��!�
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Mit mond erről Jávor Nándor, kacllunk el kedvencelnktéll akkor 

Huszonkét mázsa zsírt loptak 
a miskolci pályaudvaron berakott kocsikból Farkas István, Hruskó József és Farkas János, miskolci vasutasok. 13 ládát megtaláltak lakásukon, a többit értékesítették. Mindhármukat őrizetbe vette a rendőrség. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  IV. 
a Debrec-ent JármúJav!tó 
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lat vezetíSle. aki en-vben 8 ettv-két szurkoló elkfsérl a csaoa• kör elnöke Is: tot. Akik oedll! nem tudnak a 

- ,Tói tudja mindenki. hogy csaoattal utazni. ell'v ötletes üli
Jó pár évvel azelőtt városunk 'ás útlán Itthon élvezhetik a mér
l-1hr1.,r-; ,,.,"' �1 ... nr· !.'.l 1i -. t -·r ; . i<'• k<Szést. űiftásunk a következö: 
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�;ti� tok kö7őtt szerenelt. sllt el!:Y Iz- hanaszór6t szereltünk tel. A oosbep a Középenróoal Kupáért Is ta teler6sltí a telefonon leadott küzdOtt. Az utóbbi években azon- helvszlnl közvetltést és [gy azok ba'l vl�s7afeflö-iött a város lah- a szurkolók ls tel1es táiékozódást dRrúl!ó snortla. A sok cs'loat kö- nyernek a csaoat látékáról. akik zül a Lokomotiv bizonvult a 1e8'- nem utazhatnak a mérkőzés szinfohbnak. rle a várt ererlmPnvt e2 helyére. 
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ke1lc'Sl<énnen 8 C"snnatot. Ezért az Természetesen. Célunk. 
1dénv ele\én elhatároztuk. hogv hOfi!'V sorozatosan tanulsá2os 
közelebb hozzuk a szurkolókat 8 cmortrilmeket nézzünk me2'. Ezen
csaoathoz. A P.'Ondóiatot tett kö- kfvill soor!történet és szabálv 
ve�te: Néi:rv héttel ezetótt me2'ala- mal!'varázó előadásokat is szerv�-
kult a baráti kör. zOnk. 

- Miben nvllvánul mell' a kör nak. to"«�
1
::'�et:.

t
!��nr'l;kg-'�i�� aeeítsél!e? Baráti Köre naitvszer(l utat vá-

100 SZAZAL:11:KOS A TAGDfJFIZET:11:S Tapolca Fűtőház DISZ-szervezetében. Ezt 
a jó eredményt a DISZ-csoportok javuló munkája biztosította. A jövőben gondozni fogják 
az üzem eddig eLha.nya.golt 
pa.rk;át a Debreceni Jármű
javító fiataljai. A taggyűlés 
elhatározta., hogy a. parkban 
társaoolmi mu-n,kával tenisz
pályát, -röpla.bdapályát és 
táncköröndöt épite-n.ek. A park
ban helyezik majd el a méhész 
szakkört is. 

- A közel 400 ta11ot számláló 
baráti kör szoros kancsolatot 
tart a csanattal. Ez nemcsak azt 
Jelenti. hogv minden mérkőzésen 
közösen szurkolunk a 2véSzele
mért. hanem az Időközben fel

merülő nehézsé.-ckben Is sel?ltenl 
l2vekszOnk Mlnrlen hét csütörtö 
kén összelövetelt tartunk. Ezen 
S?Vakran meP.lelennek a tátékosok 
és a soortkör veze!ől Is. Az edző 
beszámol az elmlilt mérkőzés ta-
1>asztalatnlról. Ehhez hozzászól· 
nak a fátél<0sok sőt a baráti kör 
tal'lal Is. A b�rátl be•1él 11etés kö• 
,;elebb hozzit pg-vmáshoz a snor· 
tollit és szl'rk<'lót. A Ját�kos 

má�ké„o véleke,:t1k a szurkolókróJ 
11 néző tftrí!yilllS!D�nn t11riJa meg
ltélnl a oálván történteket. 

lasztott a siker elérésre. A vár-

1 

Lakáscsere ható ló eredménvek minden bl· 
zonnval nagvbRn növelni fol?lák a Budapest, XV. kerOlet, Rákos
barAt! kör tR1<létszá�át. ami első- palota. Nyári Pál utca 24. szám 
sorban arra tesz fo. hogy Deb· alatti szoba, konyhás, éléskamra, 
recenben rohamosan nőni fo,r a pince és padlásb61 álló lakáso
•nort teroteteln láratos szurkolók mai szegedi kétszobás, vagy 
száma. egészen nagyméreta egyszobás. 

- Biztosra vehetlük. hol?V ha• magánházban !évö lakásért eJcse. 
marosan ezer fölé emelkedik a rélném. A budapesti lakás alao
barát! kör ta11íétszáma. és ez a bére 35 forint. Dr. Hódi Pál xv. 
szervezett. 161 kéozett szurkoló- kerület. Rákospalota. Alkotmány 
had komotv támasza lesz a tehet- utca 1 .  
sée-es ecrvtlttesnek. 

- Rem�IHII<. hogy a debrece
ntek o�lrtáiából a tObbi Lokomo 
trv scortkör Js tanul és ez a ta
nnlsál? hozzáse1<ltl élket. a várt 
sikerhez. 

Mécs L:ittló 

Szegedi két szoba, llsszkom!or. 
tos lakásomat elcserélném �rd
Székestehérvár vonalon lévö k�t
szobás lakás.ért. Kassai Ernö 
vá)?ány,l!épkocslvezető Szeg�d. 
Tisza-pályaudvar. 

V!zsztntes, f. A szoclallzmus 
építésének egyik sarkköve. 6. Az 
étel. 12. Neheztel. 13. Végtag. 15. 
b:.::ct\l"n ta,n:ioJtésü. 16. 'l'ete.iére. 
17. Az újság munkáját seg!tllc. 
20. Énekl6 hang. 21 . Török. más 
szóval. 23. Nagy Ipari városunk. 
25 Ritka férfinév. 26. Déli nép. 
21. A szovjet többcsoportos sza
lasztás1 módszer kezdeményezö
Je. 33. Borsodmegyei kOzség. 35. 
Ebédre. 36. Turóban van. 38. 
Névelő 39. Nem képző. 40. Fon
tos ásvány. 4 1 .  Szamárhang. 42. 
Vissza: olasz folyó 44. Kícsiny!tö
képző. 46. Id6határozószó. 47. Az 
effektív vonóerőt mérik vele. 51 .  
Dér Pál Endre. 53. ösl  magyar 
vezér. 54. Kerek szám. 56. A R. 
58. Lélegzik. 59. Kettős máss:11-
hangzó. 61. Betú kimondva. 
63/a. Késnek van. 65. Háziállat. 
67. A termelés eredményességé• 
nek egyik mutatója. 70. VizlJár• 
mú. 7 1 .  Személyes névmás. 72. 
Igekötö. 73. Dohányos teszi. 

FUqqöleges: 1 Város Kanadd· 
ban. 2. Muzsa. 3. Azonos bet(ík. 
4, Kikötőt védi. 5. Férrl név. 6. A 
termelés motorja. 7. Ilyen nö, 
vénv Is van. 8. Komoly Játék. 9. 
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zóje. 18. Iván közepe. 19. Vissza: 
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kötőszó. 48. Felkiáltás. 49, Etier
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pasztalatok. Mosástól.mosásig, 
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A VA S Ú T I  F Ö O S Z TÁ LY É S  A VA S U TA S O K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  H E i l L A PJ A  Szabó Mihály, a Landler Jenö Jármú�avitó sztahanovista eszt�r-
gályosa 245 százalékos tel jesltménnyel dolgozik a felszab2dulasl 

--------------------------------------------------------•! müszakban, hoqy munkájával segítse a vasutas dolgozók ti.,rcát a 

'XLVIII. nvFOLYAM, 13. sz. ÁRA 40 FILLÉR 1955 MARCIUS zs. 
felszabadulási serlegért. 

(Kovács Géza re!v,J 

� felszabadulási serlegért 
A z elmúlt tíz esztendő ke-

mény harcaiban kipró
bált, a küzdelmekben megedző
dött vasutasok tízezrei nemes 
versennyel készülnek a felsza
badulás nagy ünnepének sereg
szemléjére. A becsületes mun
ka jóleső érzésén felül ott le
beg előttük a nagy cél: harc a felszabadulási serlegért. Az 
ígéretek valóraváltása bizo
nyítja, hogy a vasutas dolgozók 
nemcsak elfogadták a hős szov
jet katonák kezéből a szabad• 
ságot. hanem élni is tudtak ve
le és fáradságot, áldozatot 
nem kímélve, a legelső sorok
ban küzdenek a több és jobb 
termelésért, a dolgozó nép 
életszínvonalának emeléséért, a 
lhaza felvirágoztatásáért, vé
delmi erőnk növeléséért. 

A felszabadulási verseny 
utolsó szakaszában vagyunk. A 
vasutas dolgozók lelkesen és 
eredménvesen küzdenek a fel
szabadulási műszakban. Egyre 
több üzemünk, szolgálati he
lyünk jelenti negyedéves ter
vének határidő előtti teljesíté
sét. Napról napra újabb ered
mények születnek. Rákosren
dező dolgozói példát mutatnak 
az öntevékenységben, a szfvós
ságban, a küzdeni tudásban. 
::.i:ár a felszabadulási műszak 
első napjaiban 8469 kocsiórát 
takarítottak meg, 26 OOO tonna 
túlsúlyt továbbítottak és faj
lagos kocsimozgatási tervüket 
1 14 százalékra teljesítették. A 
ferencvárosi pályau.dvar dol
gozói is kiváló munkát végez
nek. Március hó 20-án pél
dául 308 kocsival gurítottak 
többet, mint eddigi legjobb tel
jesítményük. Nem egy kiváló 
eredmény születik a pécsi, a 
szombat/helyi, a debreceni és a 
miskolci igazgatóság területén, 
mint alhogy dicséretes munká
val járnak élen a GYSEV 
clolgozói is. 

21-ig 5008 tonna szénnel keve
sebbet használtak fel. 

Az önköltség csökkentését, a 
termelékenység szüntelen eme
lését tartják szem előtt ma már 
olyan szolgálati helyek is, 
mint például Miskolc személy
pályaudvar, amely a műszakot 
megelőző időben nem csillog
tatta azokat az erényeket, ame
lyekkel tavaly hozzájárultak a 
kongresszusi zászló elnyerésé
hez. Most a felszabadulási mű
szak idején 1,1 perccel csök
kentették az egy kocsira eső to
latási időt ; 16 008 órával ke
vesebb időt tartózkodtak a ko
csik az állomáson és 14 ezer
tonnás vonat indításától tekint
U'lettek el azzal, hogy felemel
ték az egy tehervonatra eső 
terhelést. 
A nagyszerű és lelkesítő 

eredmények mellett 
azonban még ma is vannak 
szolgálati helyek - mint pél
dául Rákos állomás -, ahol 
hiányosságokkal küzdenek, 
vagy éppen visszafejlődést lá
tunk_ A felszabadulási műszak 
hátralévő 'hetében ezeknek a 
swlgálati helyeknek ki kell ja
vtfan.iuk a hibákat és arra kell 
törekedniük, hogy kibontakoz
tassák a vasutas dolgozók igazi 
lendületét, aktivitását. A fel
szabadulási műszak csak ott 
vál'hat igazán élő és ható erő
vé, ahol a dolgozók felajánlá
sait türelmes, -körültekintő 
munkával szervezték és :ihol 
azok a legfontosabb célok mel,:
valósítására irányultak. Csak 
ott vállhat a vá !lalás a teljesít
mények emelőiévé, ahol a ve
zetők segítik és irányítják a 
felajánlások teljesít�ében a 
dolgozókat, akik ismerik a ter
veket, alaposan tanulmányoz
zák a munkacsoportok, vagy 
az egyes dolgozók teljesítmé
nyeit. eredményeit és nem utol
só sorban a lhibáit. A különféle 
sz-0lgál.ati helyeken rendszere

A 
felszabadulási serlegért sen vitassák meg, ki 'hol tart 
folyó nemes versenyt a kötelezettségének teljesítésé

pártszervezetek, a szakszerve- ben, nyilvánosan dicsérjék 
zet üzemi bizottságai és a meg a jókat és marasztalják el 
szakvezetés erőteljesen segítik. a hátulkullogókat. Már most 
Támogatják a műszaki és szer- fel kell készülni, hogy a ver
vezési feltételek megteremtését. senyfeltételek biztosításával a 
Ez a segítés, gondoskodás nagy- felszabadulási műszak befejez
mértékben növeli a dolgozók te után se következzen be 
munkakedvét és munkaered- visszaesés. 
ményeit. Egy hét választ el bennün-

Dolgozóink munkalendületé- ket legnagyobb nemzeti 
nek rugója pártunk határozata, ünnepünktől. Egy hét múlva mi 
amely leszögezi, hogy: ,,Né- is öntudatosan és büszkén ott pii.nk felemelik.ed.ésének egye- akarunk lenni dolgozó népünk düli helyes és járható útja a gyönyörű seregszemléjén. Ahterv teljesítése és túlteljesíté- lhoz, hogy eddigi eredményein
.se, a termelékenység szüntelen ket tovább tudjuk növelni, !átemelése, az önköltség csökken- nunk kell munkánk eredmétése, a munkafegyelem megszi- nyessége, a felszabadulási műlárditása." A vasutasok tud- szak sikere, a szocializmus épí
ják, hogy saját és a közösség tése és az életkörülményeink 
érdeke megkf vánja, !hogy a fel- javulása közötti összefüggést. 
szabadulási műszak során nagy Pártunk és dolgozó népünk ér
előhaladá:;t érjenek el a ter- !ékeli a vasutasok munkáját, 
melés fokozása, az önköltség erőfeszítéseit, de el is várja, 
csökkentése terén. Egyre töl>-- hogy becsületes munkával 
ben megértik, hogy az élet- 'helytállJunk a magunk munka
színvonal alakulása a munka- területén. 
helyen dől el. A párthatároza� Vasutas dolgozók! Az elkö
szellemében dolgoznak például vetkezendő napokban úgy dol
a Hámán Kató Fűtőház dolgo- gozzunk, hogy legszebb ünne
zói, akik azt ígérték, hogy áp- pünkön elmondhassuk : mi, ma
rilis 4--ig 2000 tonna szenet ta- gyar vasutasok becsületesen 
karítanak meg. Vállalásukat küzdöttünk a felszabadulási 
túlteljesítették: március 20-án műszakban, ezúttal is szilárdan 
elérték a 2500 tonnát. A sze-

1 
egy}égesen és öntudatosan sC:. 

gedi igazgató5ág területének ra!koztunk fel nagy pártunk és 
vontatási dolgozói márcill5 a béke ügyénefk zászlaja aZá. 

A törökszentmiklósi vasutasok 
és a Mezőgazdasági Gépgyár 

együttműködése 
Törökszentmiklós állomás dítanak a· nyirségi térségbe. 

dolgozói igen JO, közvetlen Vállalásukat már a műszak el
kapcsolatot építettek ki a tö- só nan.iaiban teljesíteni tud
rökszentmiklósi Mezőgazdasá- ták: 116 tengelyes irányvo,i,agi Gépgyárral. Ennek alapján tat indítottak títnak mező• 
a felszabadulási műszakban a gazdasági gépekkel megrakva 
többi között vállalták. hogy Hajaa é:: Szabolcs megye dol
terven felüli irányvonatot in· uozó parasztsáua szár.tái-a, 

.,, ............................... , ............................................... .. 
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A FELSZABADIJLASI MlJSZAK SIKEBEEBT 

A Sztá l in Vasmű vasutasai helytá l lnak a versenyben 
A nyílegyenes műút mellett 

fiatal facsemeték százai, möqöttük tavaszra ébredő mezák 
ii.<k zöldje, jobbra a hatabmas 
Vasmű. Tompa 1Mraj, mint valami óriási szívnek a dobogása, remegteti a levegőt. Az egyenletes zúgásból időnl'.<.ént élesen kiváltk egy-egy mozdony sípja. Igy fogadja a SzW.lin Vasmű az érkezőt, akit már az 
el.só pillanatban lenyűgöz a látván·y hatalmassága, az e,m
beri akarat, a szocializmust építő munka ereie. 

II. Antal tolatásvezető brigád- Bognár elvtársnő egyaránt szí- be a kapacitást jóval megha„ 
ja részesült elismerésben. Di- t>én viseli a Vasmű és a vasút !adó mennyiség a záhonyi, a 
cséretet kaptak a dolgozók a érde!keit. Harcol a gyalkori ÜT· hegyeshalmi vonal időnként 
pécsi vasútigazgatóságtól is. De szelvényhiány, a késedelnnes fellobbanó „gyűjtési szenvedé• 
a legszebb elismerés az, hogy kirak.ások megszüntetéséért. lye" miatt. De Sztálinváros pá• 
a vasmű vezetősége gondooko- Brigádjával legutóbb 13, ür- lyaudvar se gyűjtse az elegyet. 
dik a vasutas dolgozók ellátá- szelvényhiány miatt bentrekecft 

I
Meg kell javítani az összhan

sáról, elszállásolásáról, minden kocsit sza.badított ki a kok- got a Vasmű műszaki vezető--
szobába rádiót, villanymelegí- szolói széntérről. sége és a vasút kereskedelmi 
tót szereltetett. * szervei között, beleértve az 5; 

* Az ürszelvényhiánnyal ktiz- sza-kosztályt és a pécsi igazga-
Az együttes, összeforrott denek legtöbbet a Sztálin Vas- t65ág VI. osztályát is. munkában nagyon jól megáll·· 

1 
mű vasutasai, de a maguk ere- * já.k a helyü!k,et a vasutasnők jéból komoly eredményt nem Sztálinváros, a Sztálin Vas-

is. A brigádok közt a legjobb tudnak elérni. Szükséges, hogy mű mindnyájunk büszkesége, eredménvt Bognár Erzsébet a kdhóipari és a közlekedés- Az ott dolgozó vasutasok, akik forgalmti szol.gálattevő és bri- ügyi minisztérium együtt ke- eredményeikkel, munkafegyelgádja érte el a 722-es pálya- ressenek megoldást, de a lehető mük megszilárdításával megudvaron. Ugyancsak pontos, legsürgősebben. Több figyelem- mutatták lelkességüket, minfegyel111R.zett mun)eát végez mel kell lenni arra is, hogy den segítséget megérdemelnek, Farlkas Anna forgalmti szo!.gá- egyenletesebbé váljon az elegy- kohászaturrk és vasútunk ve!attevő a 720-a.s pálya-udvaron. áramlás, ne zúduljon a Vasmű- zetőségétól egyaránt. 

* 

A békeművet hatvan kilo-
meter hosszú vasútvonal há
lózza keresztül-kasul, három 
rendezőpályaudvaron 18 moz
dony végzj a vonatok rendezé
sét, a gyáregységek kiszolgálá
sát. Közel 800 vasutrui dolgozik 
azé1i, hogy a Nagyolvasztó, a 
Martin minél eredményeseb
ben járulihasson hozzá ipa
runk fejlesztéséhez. A kocsifor
galom a Nagyolvasztó megin
dulása óta megkétszereződött 
és most, a felszabadulási mű
szakban elérte tetőpontját. Na
gyobb a kocsibefutás, mint az 
őszi forgalom legerősebb idő
szakában volt, tömegével ér1;:e
zik a koksz, a va�érc, bizo;iy
ságául anna·k, hogy a baráti 
államok a legnagyobb segítsé
get nyújtják nehéziparunk íej
lesztéséihez, a magyar nép fel
szabadulási versenyéhez, 

Egyre több szolgálati hely jelenti negyedévi tervének befejezését 

* 

A felszabadulási műszak 
lendületével dolgozó vasúti 
üzemek, állomások, fűtóházak, 
műhelyek egymás után adnak 
hírt első negyedévi tervük ha
táridö előtti befejezéséről. Debrecen fűtőház do],gozói je
lentették elsőnek, hogy ne
_g� tervüket március 
1 7-én befejezték. A felszaba
dulási műszak további idősza
kára vállalták, hogy mozdony
kilométer tervüket 25 300 kilo
méterrPl túlteljesítik, ezenkí
vül 130 exportkocsit viz.sgál
nak felül és két mozdony idő-

szakos javítá:o..'\w végzik el. Pii.spökLadány ti,."tőház dol
go;,:ói 19-én, Szolnok fűtőház 
20-án. Békéscsaba fiókmű.hely 
dolgozói határidő előtt 10 nap
pal. a jászapáti fűtőházi kirendeltség dolgozói március 19-én. Miskolc fűtőház dolgozói 23-án 
teljesítették negyedévi tervü
ket, 

A járműjavító üzemi válla• 
latok közül e1sőnek a debreceni és s:wlnoki járműjavítók 
fejezték be neb,Yedévi tervü
ket március 19-én. A szombathelyi járműjavító 23-án, a 

Lamiter pedig 24-én fejezte bi> 
elsc negyedév; tervét. 

AL állomámk közül elsőnek Swlnok állomás forgalmi dol
i:,,zói jelente�ték március 22-én 
negJedévi tervük befejezését. Veszprém leül.só pályaudvar 
d.:i,gozói fi menetrendszerinti 
,onatindítási terv ltivételéyel 
március 2Ci-rn teljesítették ne--
g) edévi tervelé'-írásukat. 

A Ga.zd.a!iági Va$útak vonal
fónökségei között először a kaposvári vonalfőnökség telje
sítette negyedévi tervét, már. 
cius ,tl-ra. 

Büstikék-e a t:asu.tasok arra, hogy itt dolgozhatnak? -kérdezzük Vály elvtárstól, a központi pályaudvar főnökétől. - A vasutasok mind részesének érziik magwkat a Vasmű eredményeinek. Büszkélc arra, 

Több mint hét kilométer vágánycsere 
- 145 százalékos teliesítménnyel 

(Tudósítónktól.) 
h-Ogy a. Nagykohó már eddig A vasútépítés történetében 
annyi vasat adott az arszág- szinte egyedülálló teljesít
nak, amelyből több mint 33 OOO ményt értek el a MÁV Cell
tra!k-tort vagy 2065 mozdonyt dömöllci Építési Főnökség III .  lehet gyártani, hogy a Martin- és IV. számú gépesített mozgó acélmű megindulása óta annyi építésvezetőségének dolgozói. acélt gyártott, amelyből 760 ki- Tervfeladatuk értelmében az lométer hosszú vasútvonalat első negyedévben a Hajmás!ehet építeni. S a büszkeség kér-Veszprém-külső állonÍát-udata erősítette, fokozta a mi eredményeinket is: most elő- sok közötti teljes vágánycse
ször sikerült huzamosabb időn rét kellett elYégezniök, össze
keresztül túlteljesítenünfk. az sen 7382 vágányfolyóméter 
élüzemszintet. hosszúságban. A dolgozók, bár 

* rendkívül nehéz körülmények, 

A Vasmű igazgat65ága, az időjárási viszontagságok köze
egyes gyáregységek vezetősége pette kezdték meg a munkát, 
már több ízben fejezte ki el- vállalták, hogy március 29-re 
ismerését a vasutasoknak. Leg- befejezik a munkát. Sokszor 
u_tob� a Bartha-brigádot része• már úgylátszott. hogy nem s1tettek nyilvános dicséretben 
a „bunkerek" feltöltésénél elért 

I 
tudják a naponta előirányzott 

kiváló eredményekért, a Mar- fektetési tervet teljesíteni. A 
tin kiszolgálásáért pedig Nagy nehézségeket azonban a bon-

A felszabadulási műszak lendületével 

Meql<ezdödtek a tavaszi pályafenntartási munká1a,ur<,. Molnár Pát briq.ádJa az ercsi vasútépítőknél, a pályaszint emal�nél az alá• 
veri-st véqzi, K,Ul_önö�en nagy lendülettel n1eqy ez a munka most, a 

felszal>adulas, muszakban. Atlag 1 36 százalókkal dolgoznak. 
(Ferkis Emil felv.) 

tó- és fektető-brigádok együt- gádja az egész munkafolya„ 
tes erővel legyőzték. A daru mat alatt átlagosan 145 száza
segítségével, vágányemelókkel lékra teljesítette tervét. Az 
teljes ágazatával együtt felsza- együttes, jól megszervezett 
kították a régi vágányt, a fel- munka eredménye, hogy fel
emelt vágány közül csáká- ajánlásuk befejezését először 
nyokkal eltávolították a beton- március 18-ra módosították, 
tömbbé fagyott zúzott kő tö- de még ezt a határidőt is meg
meget. Igy lényegesen meg- rövidítették s március 15-én 
gyorsították a munkát. Né- 1 delben már első negyedévi termeth József előmunkás és bri· vük befejezését jelentették. 

Mégis elment az esti gyorssal . • •  
A felszabadulási műszak har- nwtort az esti gyarsvonatta.l 

madik napian elromlott a továbbítani tudjálk. 
komlói szénbanya központi mo- Hosszas kutatás után Bw:la,
torja. A 'hatalmas, 27 mázsás pest Józsefváros-pályaudvaron 
motort teherautóval hozták fel találtak a különleges szállításBudapest Keleti-pályaudvarra. hoz alkalmas kocsit. A Keleti 
A SzénbáJnyászati Tröszt meg- fűtőház soronkívül mozdonvt 
blzottja to1mácsolta a komlói adott a kocsi átállításához. A 
bányászok kérését a vasutasok- M-űszaki kocsiszol.gálat dolgozói 
hoz: a motort mielőbb szál!it- azonnal müszail<i vizsgálat alá sák külföldre. mert csak vették a koc�it. elvégezték a ott tudják a szii-kséges javítást szükséges javításokat, sőt a elvégezni. A különleges csoma- motor kocsibarakásánál 1s se
golást igénylő motort felsőbb gitséget nyújtottaik a raktári 
rendeletre át kellett szállítani dolgozóknak, Vasas L<isz!ónak 
Budapest Nyugati-pályaudvar- Molnár Erazmusnak Jámba:, IstvánMJJe és bri,g-ádjaiknak ra, oLt azonban nem tudták akik Szentirmai István keres� kocsiba rakni. A motort vissza kedelmi állomásfőnökhe!yettes kellett vinni a Keleti-pályaud- irányításával, eteiüJk megfeszí
varra. A pál.yaudvar dolgozói tésével időben berakták a sú
átérezték a komlói bányászok lyos, nagy gondosságot igénylő 
helyzetét akiknek felszabadu- motort. A vasutas do1gozók 
lási mű�zakát hátráltatja a 

I 

egységes, odaadó munkája meg 
t h „ 

rs ho7tr> a'.: eredményt: az esti m? or ianya, Elhatározták. gyorssal el tudták szállítani 4 mindent megtesznek, hoay a moto,"t. 
Jelentős újítás a motorkocsiknál 

Tóth László elvtárs a Keleti és piszok beszívódásától és íg;, f�tőház mozdonyvezetője már lényegesen meglh0sszabbítja a e dig is több értékes ésszerű- motor élettartamát. A találsítésseJ Járult hoz7.á a vasút mány alkalmazásával a motor
örrköltségének csökkentéséhez. kccsik 100 OOO 'kil.ométert fut-
Legutóbb új, könnyen előáJlít- hat'!4� főja-vítás nél.kü!, mí• 
ható légszűrő-berendezést al- eddig 30-40 OOO kilométer utáll 
k lm tt é 1 • volt szükséges a főjavítás. A a · azo a k t-w.romtengelyü léi;szűrót eddig a Keleti fűtó-motorkocsiknál. Az új légszűrő_ házban négy. az egész országbe�endezés védi a hengert, a ban 5�0 motoron szerelték 
dugattyút és a gyűrűket a por fel, 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A 1 1 - es őrhely népnevelőie 
·gi EK 

BESÖTtTEDETI', A Lenin 
Kohászati Művek vágányháló
zatát csak itt-ott világítja meg 
egy-egy halvány fénysugár. 
Pedig a munka éjjel sem szü
netel. A sínek között vasuta
sok szorgoskodnak, hogy egy 
pillanatra se maradjon „éhe
sen" hatalmas békemúvünk, az 
óriáskohó. Fáradhatatlanul dol
goznak a kohók, martinke
mencéi:. hengerdék és az öntő
csarnokok is: vasat, acélt, sí
neket, hengereltárut adnak a 
hazának, hogy több legyen a 
gép, több legyen a közszükség
leti cikk. 

szavakkal elmondja, mit je
lentene az egész népgazdaság 
számára, ha a martin késve 
kapná az anyagot. 

És Csengeri László nem- TIZENHt'l EMBEII dolgo. Nemzetközi szakszervezeti szövetségUnk bécsi Ulésszaka 

zik CsengePi elvtárs körül és 
mégis van ideje arra, hogy 
mindenkivel beszélgessen, az 
önköltségről, a takarékosság 
font06Ságáról. Szavainak hatá• 
sa eredményekben ia lemérhe
tő. Nemcsak az:i.al, hogy grafi
konszerlnt, pcntosan kiszolgál
ják a martint, hanem azzal is, 
hogy a körüllitte dolgozók vi
gyáznak a kocsik épségére, 
vitába szállnak a darukeze
lőkkel, ha azok kíméletlenül 
rakodnak, veszélyeztetik a 
kocsik épségét. 

Március D--11 között ülé- zók Szakszervezetének elnöke, 
sezett Bécsben a Szá'.lítási-, a Nemzetközi Szövetség pénz• 
Kikötői- és Halászati Dolgo- üg; i bizottságának tagja kép,. 
zók Szakszervezeteinek Nem- viselte. 
zetközi Szövet3ége. A konfe- A Nemzetközi Szövetség a 
rencián beszámoltak a szövet• Szakszervezeti Világszövetség 

ség legutóbbi értekezlete óta útmutatásainak megtelelóen, 
. . . . több kérdésben határozatot 

vegzett 
.. �

unkárol es �smertet- hozott. elsősorban a német mi
ték az ülesen a varsói határo- litarizmus feltámasztása el• 
zatok ·,égrehajtását. 

l 

len, a béke ügyéért folytatott 
A magyar közlekedés szer- harc érdekében. A határozatot 

vezett dolgozóit G-íspár Sán- - közzététele után - lapunk• 
dor elvtárs. a Vasutas Dolgo- ban ismertetjük. 

Az óriáskohó lábánál egy 
salak.hegy tetején álló apró 
kóépületből fény szűrődik ki. 
Ez Csengeri László tolatásve
zető és brigádjának őrhelye. 
Ők szállítják a martinhoz az 
alapanyagokat, ők viszik el a 
kész vasat, a vörösen izzó sa
lakot; 

NElú:Z A MUNKA és solc
szor nem is megy simán a 
kiszolgálás: előfordul, hogy el
keserednek az emberek. Csen
geri elvtárs ilyenkor arról 
kezd beszélni, mennyire szere
ti ó ezt a munkahelyet. 
Nehéz a munkán/e, de vajon 
min".lgnki elmondhatja-e ma
gáról, hogy a s,zocializmus 
építésének alapjainál dolgozik, 
a nehézipar kiszolgálásán4l? 
Itt készül a sín, melyből majd 
új vasútvonalak épülnek, itt 
izzik az acél, melyből moz
donytól a traktorig minden 
készül. Igaz, nehéz a munkánk, 
de azért állitottak bennünket 
ide, mert megbíznak bennünk. 

csak beszél, hanem cselek
szik is. Munkáját minden.ki 
becsüli, elismeri, de ő is kész 
arra, hogy segítségére legyen 
társainak. Demeter János nem 
kapta meg a ruháját. Csengeri 
elvtárs addig járt az üzenti 
bizottsághoz, amig orvoslást 
nem talált a jogos panasz, de 
ezzel még nem ért véget nép
nevelő munkája. Megma15ya
rázta Demeternek: igazad '-'Olt, 
hogy követelted a ruhát. De 
arról se feledkezz meg, hogy 
nem úgy fizeted a szakszerve
zeti járulékot, ahogy azt a 
szabályok előírják. Nemcsalc a 
szakszervezetnek van veled 
szemben kötelezettsége, hanem 
neked is van a szakszervezet
tel szemben . . .  Ezeket a sza
�•akat megértette Demeter 
János. 

A martin-üzem legutóbb el
nyerte a gyár párt-végrehajtó SZ0\1.JETU NIÓ 

Itt, a gyárban a vasúti mun
ka veszélyesebb és nehezebb, 
mint más szolgálati helyen. A 
tolatások közben vasgyári 
munkások járkálnak a kocsik 
között. A vagonok fölött nem 
egyszer izzó, folyékony vasat 
hordozó daruk lánca csörög. 
Egy vigyázatlan mozdulat em
beréletet követelhet, e,gyetlen 
késés a tkiswlgálásn.ál megál 
lithatia a munkát. 

Csengeri László brigádjánál 
hosszú évek óta nem volt 
baleset és senki sem emlék
szik arra � a martin dolgozói 
közül sem - hogy ne szolgál
ták volna ki időben, pontosan 
és az előírásnak megfelelően 
a martint. 

Megjegyzések 

bizotti-ágár:ak vándorzászla-
ját. E:-: a siker a vasutasok 
érdeme is, ez is dicséri Csen
geri Lá.szló népneveló lelki
ismere�es munkáját. 

a hatvani fűtőház aktívaértekezletéhez 
A hatvani fútőlház kommu- l):lUnkájától, működésétől. A vitása a jobboldali nézetek be-

nistái aktívaértekezleten vitat- heszámoló például feltárta, hatolását árulják el a hatvalli 
ták meg a párt Központi Veze- hogy súlyos hibák vannak a fút('jház pártszervezetelnél. 
tősége március 4-i határozatát. kazanjavításoknál, ,,nem egy „Ugyelni k-ell arra - állapítja 
A pártbiz.:,ttság beszámolóját esetben valósággal összesuszte- meg a Központi Vezetőség 
BozsiJlc József elvtárs, a végre- roljá,'k,, tön!krefaragjóik a kazá- március 4-i határozata-, hogy 
hajtóbizottság titkára tartotta. no:k legé-rzé'lcenyebb részét, a a jobboldali nézetek elleni ha.re 
Az értekezlet nélhány olyan hi- csőfalat". Horti Sándor kazán- ne elvont módon folyjék, ha
bára hívta fel a figyelmet, kovács egy 411-es mozdony 11em össze legyen !kapcsolva a. 
mely számos pártszervezetünk- csőfalát úgy tönkretette, hogy párt mindennapi feladataival, 
né! előfordul. hegesztéssel is alig tudták sikeres végrehajtásával," 

Közülük legfontosabb - me- rendbehozni. De felvetődött az A fűtooázban tapasztalható 
lyet Békési Mihály elvtárs a is, hogy évtizedek óta nem volt lazaságok mind a termelésben, 
fűtőház dolgozója is emlÍtett mind a pártmunkában arra 
felszólalásában - hogy a be- annyi csapágyolvadás a moz- Mvják fel a figyelmet, hogy a 
számoló és a vita különválasz- donyoknál, mint amennyi az jobboldali nézetek elleni harc 
1.otta a termelőmunka eredmé- utóbbi hetekben és hibák van- mzg elv,Jnt módon, csak sza-
nyeit és hibáit a pártszervezet nak a munkafegyelemben is. vakban folyik. A jó pártmun-

A 11-ES ORBELY KÖR- kát az bizonyítja, ha a párt-
1\,'YÉKtN, mintegy 16-17 A termelés és a pártmunka szervezet élére állva a dolgo-
vasutas dolgozik, közöttük zóknak, mo;igósítja a fűtőház 
Csengeri László tolatásvezető, 1 · d I ó'át t 
népnevelő. Az aktívaértekezlet elé tar-

1 
jelent meg. Nincs talán ez szo- va amennyi o goz l a er-

tozó kérdések ezek? Természe- ros összefüggésben a mozdon}'- vek állandó minőségi teljes!té-
Középtermetü, halkszavú, tesenl Hisz sz0rosan összefügg. javítás 69 százalékos tervtelje- sére. Ehhez azonban elsősorban 

sovány ember, beszédét hallva nek a határozattal, amely ki- sítésével és a ka7,ánjavítás, va- a pártmunka megjavítása szill<
alig hinni el róla, hogy egyi- mondja, hogy az életszínvonal lammt a munkafegyelem hi- séges. Csak a kommunisták ke a legjobb népnevelóknek. emelése csak akkor lehetséges, báival? De igen. Kár, �ogy példamutatm;ával érhető el Pedig határozottan ezt állítja ha emelkedik a termelékeny- nem erre irányltotta az erte- . . ' 
róla a párttitkár, s valóban ség, csökken az önköltség, kezlet és elsősorban a beszá- hogy valamennyi dolgozó sz1v
így is van. Csengeri László megjavul a munka minősége. E moló a fő figyelmet. ügyének tekintse a munka mi-
1939 óta vasutas Diósgyőr-- feladat.ok � végrehajtásáért a A pártfegyelem lazulása, _  a I nőségi végzését, a munka!egye
Vasgyárban. Ismeri az üzemet. kommunistáknak kell elsősor- Jt()O!nmunisták nem kellő akti- lem betartását. 
ismeri az embereket - s ez ban harcolniuk. A beszámoló 
az ő legfőbb ereje népnevelő ezt csak „általánosságban" vet. 
munkájánál. Nem használ te figyelembe. A hibák felsoro
nagy szavakat, egyszerűen lása után konkrétan nem érté
mondja el gondolatait, magya- kelte a pártszervezet munkáját, 
rázza a párt politikáját. nem mutatott rá arra, hogy a 

l\linden nap telj esíteni a tervet 

A;mikor torlódás van a ke- pártmunka gyengesége milyen 
:zelohelyen, mert egyszerre összefüggésben van a szakmai 
több g�p is bef';'_t, s mind siet-

1 
munka hiány.,sságaival. Jl:s erne, nundnek s�rgős _a dolga, re igen kevés kísérlet történt akkor Csengeri elvtars nyu- . . 

Hogy milyen a pártmunka. j szély helyi jele-nségeít é$ mu
az elsősorban azzal mérhető tassa meg azt az utat, amelyen 
le: milyenek a fíitóház terme- a pártszervezetn.etk haladnia 
lési eredményei, hogyan esők- 'kell. Eh!hez azonban nem elég 
ken a.z önköltség, hogyan telje- a hibák puszta felsorolása, ha
síti a fűtőház napról napra, hó- nem a feltárt jelenségeket szo
nanról-hóna-ora a tervet rosan abból a szempontból kell 

Az aktíva.értekezlete�ek az 1!1egvizsgálni: !hogyan füge ez 
godtan elmagyarázza : első a a felszol�l��b�n is. 

martin gépe, mert az meleg- Az ut�bb1 . 1dobe� elmarad
üzemet szolgál ki. Tudjátok tak a partb1zalmiertekezletek, 
;ól, hogy a martin nem túr sokan nem fizetik a progresz
halasztást. szfv tagdíjat. előfordult, hogy 

_ ossze a pártszervezet, a kom-az �-lsodleges fel1:d�ta, 
. 

h�gy munisták munkájával, mert a 
a Kozpontl Vezetoseg marcms 

I 

párt.szervezetekre, a kommu-
4-i határozata alapján a hibák nistákra vár az a feladat, hogy 
politikai oldalait tárja fel, az első sorokban harcoljanak a 
vizsgálja meg a jobboldali ve- párthatározat megvalósításáért. Nem veszekszik. Egyszerű a politikai iskolán egy elvtárs 

VASUTASOK AZ ÚJJÁÉPÍTÉSBEN 
A vasút a felszabadulás 

I 
gesebb létesítmények újjá

után romokban hevert. A építésével, ,,az 500 ·mozd011yért 
rombclás láttán a kishitűek és 10 OOO vastíti kocsiért" in
k?zött lábrakapott az a fe!f<?.- dított munkaversennyel, a 
gas, hogy a „magunk ere3ebol forgalom megindításával . be
egy évszá:i:ad alatt sem állítjuk bizonyították a magyar haza a 
helyre a közlekedést". Az el- magyar nép iránti szeretetüket 
lenség, a jobboldali szociál- és odaadásukat. 

fogadáson, amikor a vasutasok 
egészségére emelve poharát 
többek között a következőket 
mondotta: 

- A magyar nép, s a Magyar 
Dolgozók Pártja sohasem fogja 
elfelejteni a vasutasoknak, 
hogy a vasúti közlekedés hely
reállításával és az ellenség el
leni harcukkal nagymértékben 
elősegítették népi demokrá
ciánk győzelmét. 

demokraták azt tanácsolták, 
hogy adjuk bérbe a va..<utat 
az angol-amerikai pénzmág
násoknak. A kommunistákon 
kívül senki sem volt ebben az 
időben, aki világos, megvaló
sítható tanácsot adhatott volna. 
A Magyar Kommunista: Párt 
országos konferenciája 1945 ta
vaszán a közlekedés, a vasút 
helyreállítására mozgósította a 
párt, az ország minden erejét 
és figyelmét. A kommunisták 
azt hirdették, hogy: ,,Az összes 
tennivalók között első helyen 
áll a vasút. Vasút nélkül nincs 
újjáépítés . . • Korszerű állam 
t.·asút nélkül talpra nem áll
hat . . • Most jórészt a vasuta
soktól függ az ország újjáépí
tése . • . ha !esz vasutunk, lesz 
szabad, független, boldog és 
demokratikus Magyarország." 
(Gerő Ernő: Harcban a szocia
lista népgazdaságért). (Szikra 
1950. 129-131. lap.) 

A magyar vasutasok a rend
kívül nehéz körülmények kö
zött becsülettel helytálltak. A 
\lasútvonalak és a legszüksé-

Az újjáépítés kemény csatája 
volt az első tűzpróbája a vas
utas dolgozók párt iránti sze
retetének és hűségének. ,,Gon-
dolnak-e arra az emberek, akik • 
elégedetten nézik a kijavított A vasút újjáépítésének nehéz 
vagonokat, hogy ezek a kocsik munkájában az ország dolgo
fedet!en műhelyekben készül- zói a vasutasok segítségére 
tek? Esőben, szélben, izzó nap- ,iettek. Az üzemek dolgozói 
,ütésben. Az élelmezés gyenge, vasárnapjaikat, ünnepnapJa1-
az egyik -nap krumpli, a másik kat feláldozva, önként jelent
nap bab, - írta a Szabad Nép keztek vasútépítő munkára. 
1945 májusában és idézte a De legnagyobb segítséget a 
vasutasok elhatározását - de vasút újjáépítéséhez és a for
m.eg kell valósítani a munka- galom megindításához a szov
tervet, minden akadályon át." jet hadsereg műszaki alakula
A vasutasok munkája lehetővé tai adták. önzetlen, baráti se
tette, hogy a szovjet nép anya- gítségük és támogatásuk nélkül 
gi segítsége és a magyar vidék nem indulhatott volna meg 
termékei vasuton érkezzenek a ha,,,ánkban a vasúti közlekedés. 
főváros népéhez. Nehézségek A legfontosabb vasútvonalakon 
nem tartották vissza őket, sza- az ő kezük. munkája nyomán 
vukat megtartották, teljesitet- indult meg a forgalom. Ők vál
ték a nemzet parancsát. Az lalták közel ezer kisebb és kö
egész magyar nép elismerését zépnagyságú híd felépítése 
és háláját fejezte ki ezért a mellett a legfontosabb tiszai és 
munkáért Rákosi Mátyás elv- dunai vasúti hidak helyreállí
társ az első magyar vasutas ! 

tását. Ők szervezték meg 
n:ap alkalmából a vasutasok 1945-46 telén az ideiglenesen 
tiszteletére rendezett kormány- helyreállított Duna-hidak ár-

fl 
VASUTAS D O LGOZÓ K !  

' 
úlJ,-e a /eltfabaduláti terlegé,-t • 

víz- és jégvédelmét. A szovjet 
hadsereg műszaki alakulatai
nak segítsége volt az alapja 
és kezdete a vasúti hálózat új
jáépítésének, amelyre támasz
kodva megindult az ország vas
úti vérkeringése. 

Ebben a hősi küzdelemben 
vált megbonthatatlanná a ma
gyar és szovjet vasutasok ba
rátsága. A szovjet barátság 
tömegméretekben való kibon
takozásához nem kis mérték
ben járult hozzá az a figye
lem, amelyet a szovjet katonai 
hatóságok elsősorban a 
szovjet katonai vasútparancs
nokság - fordítottak a vasuta
sok személyes kérdéseinek el
intézésére. A hónapok óta nyo
morgó, éhező vasutasoknak ők 
adtak élelmet, tüzelőanyagot 
stb. A debreceni vasutasok 
még emlékeznek arra, hogy 
Koszov tábornok utasítására 
több vasutas család kapott tü. 
zelőt a debreceni fú tőházba 
érkező szovjet szénből. (M. M.  
I .  Arch. MA V ű:detvezetőség 
Debrecen, 1 172/1945.) 

A magyar vasutasok a fel
szabadulás 10. évfordulója 
előtti napokban egyre gyakrab
ban beszélgetnek a szabadság
ról, a békéről, az elmúlt évek 
nagyszerú eredményeiről. A 
régi harcokra való visszaemlé
kezések lelkesítőleg hatnak az 
új háborús gyujtogatók, az 
,,atomlovagok" elleni küzde
lemben, s biztatást, bátorítást 
adnak az új győzelmek, új 
sikerek kivívásához. 

Gadane<iZ Mla 

A szovjet vasu tasok életéból 

A mogllevi vasutasok az el
múlt nal)Okban búcsúztatták 
azokat a társaikat, akik Ka
zahsztánba utaztak az ott fo
lyó vasútépítkezésekhez. A 
vasútépítők számára különle
gesen összeállított és felszerelt 
vonatot biztosítottak. A hetven 
kocsiból álló szerelvény la
kásw is szol�ál. villanyvilágí
tással és fűtéssel van felsze
relve. ezenkívül áruház, orvo
si rendelő és klubkocsi is fut 
a korsz.er-1 szerelvényben. 

* 

A szovjet vasutasok, - fő-
ként az ország déli részein -
a tavaszi pályafenntartási 
munkák előkészítésén túl. kü
lönös gonddal készülnek a ta
vaszi áradásokra. Az állomá
sok és vonalak árvízvédelmi 
berendezéseit felülvizsgálják, 
korszerűsítik, megjavítják, 
hogy a vasúti közekedésben 
semminemű fennakadás ne 
következzen be az olvadás 
ideién, 

sok felajánlották, hogy az ötö
dik ötéves terv kötelezettsé• 
geinek már november e.sejére 
elej!et tesznek 

* 

A szovjet vasutas nők de
rekasan helytállnak a gomeli 
körzetber is, Sokat beszélnek 
rnostruiában Tatjána Boriszov
náról, aki 14 hónap alatt 130 
túlsúlyos szerelvénynek a vo
nal valamennyi állomásán való 
átbocsátását szervezte meg 
kiválóan. melynek révén ter• 
ven felül 22 OOO tonna árut 
szállítottak. A tömörítéssel ra
kott kocsik versenyében 1 1  OOO 
tonna rakományt indított ter
ven felül az elmúlt háromne
�ved év alatt. miáltal 1400 ko
csit szabadított fel a nép. 
�azdaság egyéb szá\litmányai 
részérP_, 

* 

A mezőgazdaságban min• 
denfelé megindwtak a tavaszi 
munkálatok. A vasútra foko
zott feladatok hárulnak, mert 

* késedelem nélktil ke'.l eljut-
A magánlakóházak építésé- tatnia rendeltetési helyQkre 

ben igen örvendetes fejlőd.és a vetőmagot, üzemanyagot, a 
tapasztalható a Szovjetunió- mezőgazdasági gépeket. A be
ban. A vasutasok 879 970 sa- lorusz menetirányítók h:tz:i• 
ját lakóházat építettek 1939- fias kezdeményezése jelentó
töl 1955-ig, Az állam mintegy sen sei;íti ezt a feladatot: ver• 
7 és félmilliárd rubel kölcsönt senyre hívták társaikat a 
adott a vasutas magánlakó- sziizföldekre induló vonatok 
házak építkezéséhez. 

- utazási sebességének emelésé,,, 
* re. A menetirányítók ezenkí• 

Március 3-án tartották vül segítik a kocsirendezóket, 
Moszh-vában a Szakszervezeti a mozdonyvezetöket. s a kocsi• 
Tanács központi székházában 

I 
szolgálat t�bbi dolg_?zóit is, 

a Moszkva kerületi ipari- és hogy a szovJet mezogazdaság 
szállítómunkások értekezle- célkitűzéseit jó munkával elő
tét. A tanácskozáson a vasuta- relendítsék. 

CSEHSZLOVÁK KÖZTABSASAG 

Jugosz/6v-csehszlovák vasútugyi f6rgyal6sok 

Az elmúlt napokban Prágá
ban Jugoszlávia es d Cseh
szlovák Köztirsaság vasutasai
nak képviselöi megállapodást 
kötöttek a Prága-Belgrád kö-

zötti vasúti forgalom felvéteé 
lére. Az egyezmény értelmé• 
ben a közvetlen összeköttetés 
Magyarországon át történik. 

Vasutas felszabadulási kultúrhét 
A Vasutas Dolqozók Szakszer„ 

vezet• hazánk felsziibadulása 1 0. 
tvfordulójá.nak tluteletére már
cius 27-töl április 2-lq „F e I
s z a b a d u  I á s  I k ul t ú r  h e
t e t" rendez. Március 27-én a 
p4csl MAV Szimfonikusok és n 
énekkar hanqversenyt rendez 
;u: ltszaki JármOJavitó kultúr
otthonában. Uqyanezen a napon 
a tapolcai szlnJátszók a ferenc
váro■I kultúrotthonban szerepel• 
nek a „P e t t y  e s„ című da„ 
rabbal. 

Március 29-én a vasutas népi 
egyilttesek masorán a bcinr6vel, 
a szombathelyi és a szakazerve„ 
zet tánccsoportja és a szeqedlek 
n8pi zenekara és énekesei sze
repelnek az Északi JármOJavitó• 
ban. 

Március 30-án a Landler Jen& 
Jár műjavítób.-:m szerepel az t.sza• 
ki JármUJavltó színjátszócsoport.. 
Ja a „Gülbaba" cimu opereh<!I. 

Március 31 -én a nagykanizsai 
vasutasok színjátszói szerepelnek 
az ttszaki  Jár"műjavítóban a „Bu• 
)ócska" clmll színdarabbal. 

Április 1 -én a Landler Jen6 
Ját maJavitóban „v a s u t a s  
é n e k k a r I e s t0 keretében az 
Ozem, a szakszervezet és a vas• 
úti föosztály énekkara ad müv6-
azi masort. 

Aprllls 2-án az t.szakl Jármll• 
Javltóban tartják a kultúrhét zá
róünneptllyét a szolnoki fűtőház, 
a pécsi és debreceni ku ltúr• 
otthon tánccsoportja, népi zen""' 
kara és énekesei közremllködé
sével. 

Segítik a _mezőgazdaságot 

A novJet vasutasok qyors, ldo5re tllrtén6 szállitássa I seqltik • naq:, 
orsdq mezöqazdasáqának tavaszi munkál�talt. KépUnkön a 
rlq•I teherp41yaudvaron a Harkovból érkcntt leqúJabb traktor• 

szálHtmányokat rakják ki. 

(Fotó Agentpreee) 
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Az egriek az élen akarnak haladni 
Lehetetlen észre nem venni lomás rendje é s  tisztasága csak 

a .,légköri változást". A kocsik növeli a megelégedést. Az új
tiszták, jól fűtöttek, a jegyvizs- ságírónak pedig egyenesen re
gálók gondosan öltözöttek, ma- pes a szíve, amikor a vonatról 
gatartásuk katonás, öntudatos, leszállva lépten-nyomon a ver
ugyanakkor kedves, figyelmes, seny jeleibe ütközik. Hirte!ené
udvarias, készséges. Mindezt ben vagy tiz versenytáblát, fa
�ótesó érzéssel állapítja meg !iújságot éa egyéb mozgósító 
az utas, amikor Füzesabony- , felírást számolunk meg a fel
ban átszáll az egrire. Eger ál- t,éte!i épület falán, 

Az élüzem cím megtartásáért 

A főnöki irodában találjuk 
' 

lán van, de helyettese, Dobó 
Sánta János elvtársat. a mis- Sándor elvtárs. agit.-prop. tít
kolci igazgatóság III. osztálya kár a pártaktívákkal együtt 
üzemgazdasági csoportjának minden támogatást megad a 
előadóját. Már sorolja is az 

I 
szakvezetésnek. A szakszerve

állomás eredményeit. szinte kí- zettel régebben sok baj volt, 
vülról ismeri valamennyit. de amióta Tóth Benedek elv
Hogyne ismerné, hiszen Eger társ háromszoros sztahanovis
országos Viszonylatban első az ta, kiváló dolgozó vonatvezető 
ötödik csoportú állomások kö- az ÜB-elnök. tökéletes az 
zött. igazgatósági viszonylatban együttműködés a szakvezetés 
s1'Jintén az élen van, azonkívül és az üzemi bizottság között. 
kétszeres élüzem. De az egriek Fáradhatatlan lelkes ember, 
most sem adják alább: az első minden gondolata a szolgálat, 
negyedévben is magasan túl- a verseny és a dolgozók ügyes
szárnyalják az élüzemszintet bajos dolgának intézése. 
(ez a vállalásuk a felszabadu- Az állomáson minden túr
lás 10. évfordulójára), mert ban van e1111-egy népnevelő, 
meg akarják tartani az élüzem aki állandóan figyeli a ver
jelvényt. Januári 129, februári seny alakulását és mindig oda-
131 százalékos átlagos teljesít- irányítja a dolgozók figyelmét, 
ményükkel ez eddig kitűnően ahol éppen szorít a cipó. De 
sikerült is. Márciusban sem figyelik azt maguk a dolgozók 
lesz rosszabb az eredmény, is és egymást serkentik a jó 
amint az első húsz nap telje- teljesitményekre, mert az él
sítményeiból kitűnik. Fegye- üzem cím megtartását minden
lemsértés hosszú idő óta nem ki saját ügyének tekinti. Per
volt. A» oktatáson való részvé- sze ösztönző hatással vannak 
tel százszázalékos. ötvennyolc a céljutalmak is. Folyik az 
sztahanovistája van az állo- eredményes versengés, hogy a 
másnak, közülük 19 most lei;t kocsibeállítások három órán 
kiváló dolgozó. belül a kihúzások a megrakás 

A siker „titka" 

Hogyan ért el az állomás 
most már hatodik hónapja eze
kP.t a kiváló eredményeket? 
. Kovács József elvtárs, állo
másfőnök, elsőnek a pártszer
vezet és az üzemi bizottság 
hathatós segítségét említi. Tóth 
János párttitkár jelenleg isko-

után másfél órával megtörtén
jenek, a vonatok állomási sor
rendben legyenek összeállítva 
és pontosan elmenjenek. Koz
ma Bertalan forgalmi szolgá
lattevő és brigádja jár élen 
ebben a munkában, de a másik 
két brigád sem igen marad el. 
Hol egyik, hol másik kapja a 
kitűzött jutalmat. Gyakran 
kapnak az állomáson dolgozó 

nők közül is. Legutóbb l\1aSo
Tos Jánosné távírász és Molná1' 
Mária sztahanovista jegyvizs
gáló részesült jutalomban. 

Példás takarékosság 

Igen eredményes az állomá
son a takarékossági mozgalom. 
Papp Imre elvtárs vezénylő
tiszt azzal, hogy a csapatokba 
olyan kirakókat osztott be, akik 
a kezelői munkát is el tudják 
látni, 12 kezelői állás megszün
tetésével évi 200 000-250 OOO 
forintot takarítanak meg. Ez
zel az ózdi gyárat is segítik, 
mert a 12 embert átadták a 
gyár forgalmi szolgálatának, 
ahol munkaerőhiány volt. 

Az áramtakarékosság a ka
pusok, Bögös János, Barczi Jó
zsef és Nagyváradi István dol
ga elsősorban, de szívügye 
mindenkinek, főleg a főnök
r.ek. Az egyik ezerwattos ref
lektor éppen emeleti szobájába 
világít. Mint régi, éber vasutas, 
minden neszre felriad álmából. 
de még inkább a csendre. 
Ilyenkor, ha ég a lámpa_ már 
veszi is a telefonkagylót és le
szól a málházóhoz: ,.Nem hal
lok tolatást. mégis ég a lám
pa." Amire rendszerint a vá
lasz: ,,f:ppen most indulok el
oltani:' S Kovács elvtárs csak 
akkor hajtja ismét álomra a 
fejét, ha a reflektor csakugyan 
kialszik. 

Az állomás főnökének ez a 
mindenre kiterjedő figyelme 
egyébként látható és érezhető 
az állomás egész területén. A 
dolgozók mindig magukon ér
zik a szemét, de szerető gon
doskodását is. Cserébe ragasz
kodásukat, fegyelmezett, jó 
munkájukat adják. 

Ez a magyarázata Eger állc;
más állandó jó eredményei
nek, amelyet a felszabadulási 
műszakban még inkább fokoz
nak, hogy az első negyedév vé
gén is ott lehessenek az élüzem 
címre pályázók között. 

--------------------------

A FELSZABADULÁSI MÜSZAK HÍREI 
Szob állomásna.k 

hosszú ideje fájó pontja volt a 
menetrendszerinti vopatindítás. 
k'felszabadulási műszakbán az 
állomás dolgoroinak sikerült 
ezt a versenytényezőt is 102,2 
százalékra teljesíteni s már
cius 20-ig mindössze három ké.. 
sett tehervonatuk volt. A ma
gyar hat.árállomás jelenleg ve
zet a Sturovo csehszlovák ha
tárállomással folytatott páros
versenyben is. 

Budapest-Ferencváros 
vasutasai 1072 kocsival teljesí
tették túl kocsikifutási tervü
ket. A keleti és nyugati guri
tódombon egy huszonnégyóra 
alatt több mint 5000 vasúti ko
csit gurítottak le. A tervszerű 
irányítás jelentős önköltség
csökkentést is eredményezett: 
a vonatok jó kiterhelésével 18 
vonatot és ugyanannyi moz
donyt takarítottak meg egyet
len nap alatt. 

Megtakarított gázolajjal 
továbbítják vonata!kat a MÁV 
Kisvasút Kecskemét átrakó fű
tőház dolgozói. 

Pécs állomás 

befejezte negyedévi tervét. 
László Lajos futólakatos bri
gádja 10 tartálykocsi tervenfe
lüli középgépjavftásá.t végezte 
el a határidő elött 17 nappal. 

Nagykanizsa csomópont 
mozgalmi és szakvezetői együt
tes értekezleten tárgyalták 
meg a felszabadulási műszak 
eddigi tapasztalatait. Megálla
pították, hogy a versenymun
kát még tervszerűbbé kell ten
ni, mert csak így tudják meg
javítani a kocsitartózkodási és 
kocsibeállítási tervben mutat
kozó lemaradást. 

Nógrádkövesd állomáson 
Péli András raktárnok a felsza
badulási versenyben 2677 ton
nával teljesítette túl irányvo
nati tervét. 

Budapest-Angyalföld 
állomáson Magasi Ferenc és 
brigádja 142 százalékot ért el 
a kocsik ki- és berakásában. 

Kőbánya-felső pályaudvar 
különösen a kocsiki�utásban és 
a fajlagos kocsimozgatásban 
ért el figyelemreméltó ered
ményt. A ve1'Senyben élenjáró 
Labancz-brigád ennél a két té
nyezőnél 144, illetve 123 száza-

lékos teljesítménnyel dolgozott. 
A kocsitartózkodási egységidőt 
mindhárom brigád 1-00 szaza
lékra teljesítette, azonban ez az 
előző eredményekhez képest 
visszaesést mutat. 
A MÁV Budapesti °€pületelem-

gyártó Főnökség 
dolgozói igen jó eredményeket 
értek el az önköltség csökken
tésében. Parajdi Bertalan mű
szaki dolgozó egyik újításával 
28 OOO forint megtakarítást le
het elérni külföldről behozott 
faanyagokn.ál. Molnár Sándor 
és Holota József asztalosipari 
szakmunkások négy ésszerűsí
tési javaslatot nyújtottak be. 
Az asztalosipari üzem, vala
mint a központifűtés-szerelók 
már befejezték negyedévi ter
vüket. 

A ferencvárosi fűtőház 
dolgozói eddigi szállítási ter
veik túlteljesítése mellett 5000 
tonna szenet takarítottak meg 
és közel egymillió forinttal 
csökkentették önköltségüket. 
Ah'hoz azonban, hogy a fűtőház 
elnyerje az élüzem címet, szük
séges, hogy a kocsijavító rrlű
helyrészleg dolgozói fokozzák 
a felszabadulási műszak telje
sítményeit. 

Méltók leszünk a Szovjetunió segítségére 

A vasúti fÓ05ztál)', a Vas- győzelmes útjain, vérük és j feladatok sikeres me_
goldá�

utas Dolgozók Szakszervezete életük feláldozásával hozták nak, annak, hogy tovabb ero
és a Magyar-Szovjet Társa- :neg számunkra a szabadságot. sitsük az életszínvon�l e1;1elé
sag a magyar-szovjet barátsá- 11:s ünnepeljük a ma szovjet hő- sének állandóan hata tenye
gi hónap keretében ünnepi elő- seit, akik munkájukkal építik zöit, tovább eme�jük a „ te.

r
adást rendezett az tpítijk Ró- az oj világot, nemcsak a szov- melékenységet, csokkentsulr az 
zsa Ferenc kultúrotthonában. Jct nép, lhanem a mi s:z,ámunk- önköltséget, foko�zuk a_ !ak;i
A kultúrotthon ünnepi díszbe ra Is. A felszabadulás óta el- rékosságot és tovabb szllard,t
öltözött erre az alkalomra, a telt tíz esztendő során nem suk az állami és anunkafegyel
bejárattól a nézőtér feljárójáig volt olyan nap, amikor r.iun- rr..et. 
egyenruhás vasutasok álltak kánkban és harcainkban ne Vé"ül kultúrforradalmunk 
sorfalat, a színpad d<>korációia, éteztük volna a Szovjetunió ere�énveinek tükrében vilá
feliratai a magyar és szovjet bőkezűen adott, értékes segít- gította rii.eg a Szovjetuniótól 
nép örök barátságát hirdették. ségét. Feladataink megoldásá- kapott kulturális tárr:ogatás 

Siklós István elvtárs, a vas- ban olyan biztosan támaszkod- hatását, majd beszédét igy fe
úti főosztály MSZT-szerveze- hatunk a szovjet tapasztalatok- jezte be: 
tének tilkára üdvözölte az ün- ra, a szovjet segítségre, mint az - A nemzetközi helyzet feJ
r.epi előadás díszelnökségében 1ctősebb testvérre. a tapasztal- leménvei megkívánji.k tőlünk, 
helyet foglaló r. V. Fedoszov tabb, erősebb, bölcsebb barát- hegy még szorosabbá tegyük 
ezredes elvtársat, a szovjet dip- ra. a Szovje�unióval való együtt
lomáciai testület megjelent Mi vasutasok is mindannyian működésünket, hogy szorosabb-
tagjait, a nagybucapesti MSZT tudjuk és érezzük azt - {oly- ra fűzzük a béke erőinek nagy 
szervezet képviselőit a vasút- tatta beszédét -, hogy az élen- szövetségét a háborús kalan
politikai főosztály. a Vasutas járó szovjet módszerek beve- durokkal szemben. Mi vasutas 
Dolgozók Szakszervezete és a zetésével, a szovjet vasút leg- dolgozók ez alkalommal ismé
vasút vezetőit, valamint a ter- kiválóbbjainak személyes se- telten megfogadjuk, hogy mél
met zsúfolásig megtöltő vas- gltségével voltunk képesek ar- tók leszünk a Szovjetunió se
utas dolgozókat. ra, hogy a régi technikai nor- gítségére. Nem kímélve erőt, 

Az ünnepi beszédet Csanádi mákat megdöntve, addig soha fáradságot. munkát és áldoza
György elvtárs, egyetemi ta- el nem képzelt eredményeket tct, építjük és védelmezzük 
nár, az államvasutak ,·ezér- érjünk el. orága hazánkat. őrizzük a bé
igazgatója mondotta. Hangsú- Ismertette ezután Csanádi két és tovább erősítjük, szün
lyozta, hogy hazánk életének elvtárs a hős szovjet vasuta- telenül ápoljuk a szovjet és a 
évről évre kiemelkedő ünnepi soktól átvett munkamódszerek magyar nép igaz, örök barát• 
eseménye a magyar-flzovjet értékes hatását a magyar vas- ságát. 
uarátság hónapja, de ebben az utforgalomban, azokat a ha• Az ünnepi előadás második 
esztendőben még nagyobb je- talmas megtakarításokat és részét színes, gazdag kultúrmű
lentooégúvé teszi az. hogy egy- kiemelkedő eredményeket, s0r töltötte kí, amelynek kere
beesik hazánk felszabadulásá- amelyeket segítségükkel elér- tében kiváló előadó- és ének
nak 10. évfordulójával. Egy tünk. Rámutatott, hogy dol- művészek, valamint a buda• 
történelmi évtized harcaira, si- gozó népünk, a vasutasok oda- pesti szovjet iskola növendé
kereire és tapasztalataira visz- adó munkája mellett a szovjet ke1 tolmácsolt.ák az orosz, szov
s2apillantva ünnepeljük a szov- 1 tapasztalatok alkalmazása jet és magyar irodalom és ze
jet hősöket, akik nehéz harcok egyik biztos forrása az ez évi neművészet legszebb alkotásait. 

AZ !DEGEN KOCSIK GYORS KE ZELESE : 

önköllségcsökkenlés 
(Tudósítónktól.) 
Sok szó esett már a kocsi

fordulóidő csökkentéséről. 
Ezen a téren dolgozóink értek 
is el jó eredményeket. E jó 
eredmények mellett azonban 
szinte elfeledkeztünk az ide
gen kocsik g,1ors kezeléséről, 
mielőbbi hazaküldéséről, 
amelyért magas bért fizet ál
lamunk drága valutában. 

Sajnos, azt kell látnunk, 
hogy . ..dolgozóink nem tesznek 
meg minden tőlük telhetőt a 
költségek csökkentése éroeké
ben. Nézzünk csak szét pél
dául a pécsi igazgatóság terü
letén, 

Legrosszabb a helyzet Nagy
kanizsa állomáson, ahol ja
nuár 16-tól 28-ig 29 idegen ko
csi tartózkodott átlagosan 63,6 

órát. De előfordult 76 órás (a 
január 16-án érkezett 40 637 
bolgár kocsi), sőt 84 órás (a 
január 19-én. a 20 órában ér
kezett 330 689 SNCF kocsi) tar
tózkodás is! Kaposvár és Dom
bóvár állomást is súlyos mu
lasztás terheli. Náluk ugyan
ebben az időben 49.6. ··-metve 
38 óra volt az idegen kocsiik 
átlagos tartózkodási ideje. 

Az idegen kocsik gondatlan 
továbbítását mutatja Szombat-

hely példája is. A szombat
helyiek február 24-én hosszas 
tartózkodás után az 1462-es 
vonattal küldték Nagykani
zsára a 398 562-es számú CSD 
Szob átmeneti kocsit, Nagy
kanizsa, ezt még megtoldotta 
96 órás tartózkodással és csak 
március l-én továbbította. 

A váci igazgatóság tervosz
tályának üzemviteli csoportja 
elhatározta, hogy a felsza
badulási műszakban élesen
felveszi a harcot az ilyen mu
lasztások ellen és fokozott el
lenőrzéssel segíti az idegen 
kocsik gyors továbbítását. 

Híradás Jánoshalmáról 

Jánoshalma az ország egyik de Jánoshalma januárban Három év alatt e1111szei, 
legjobb gyümölcs-, bor- és mégis elérte a 8. csoportú ál- sem volt reklamációnk szállí
zöldségtermeló vidéke, ahon- lomások között az élüzem- tás miatt. Ho1111 elnyerhettiik 
nan már kora tavasszal meg- szintet, pedig a kocsitartózko- a Minisztertanács és a SZOT 
indul az ország minden ré- dás terén még sok a tenni- vándorzászlaját, abban nagy 
szébe a zöldségszállitás. való. része van az állomás jó mun-

Nagy feladat hárul a kis be- A felszabadulási műszakban kájának is. 
fogadóképességű állomásra, ezt akarja csökkenteni Szerez- A jánoshalmi vasutasoknak, 
hogy ezeket a feladatokat tel- lai István és Kovács János akikről eddig igen keveset 
jesítse. Az idényszállításokon brigádja. A kocsikihasználás- halottunk, egy kérésük van. 
kívül állandó forgalmat jelent ban elért 167 százalékos ered- A régóta kért kút tavaly 
a borpince, a malom, a mész- ményük azt mutatja, hogy a decemberben elkészült, azon
homoktéglagyár szállítása is. felszabadulási műszakban ki- ban nincs benne köszönet: iha
Az állomás tavaly legjobban váló eredmények születnek az tatlan, sárga, rozsdás víz fo
teljesítette irányvonat tervét állomáson. lyik belőle. A „szakértők" azt 
a szegedi igazgatóság terüle- A rakodási idő további leszo- mondják, hogy „idővel" meg
tén. MoSt nincs irányvonatuk, rítása érdekében együtt dol- tisztul, iható lesz a víz. A já-

goznak a téglagyár dolgozói- noshalmiak azonban nem egy

• kereskedelmi dolgozói a felsza
badulási műszakban legfőbb 
célul tűzték ki, hogy a mező
gazdasági küldeményeket, gé
peket, műtrágyát, vetőmagot 
minél előbb rendeltetési helyé
re juttassák. A kereskedelmi 
szolgálat március 17-én már 
telje.sítette negyedévi tervét, 
sőt súlymozgatási tervét több 
mint 1000 mázsával túlteljesí
tette. A szállítmányozási szol
gálat a szállító fogatok gazda
ságos kfllasználásával 21 783 fo
r?nt megtakarítást ért el a köz
úti fuvardíjnál. 

A szolgálati ágak együttműködéséről 
val, akik elégedettek az állo- két év múlva akarják élvezni 
más munkájával. Erről Gál a nagy költséggel elkészült kút 
Lajos telepvezető ezt mondja: vizét, hanem minél előbb. 

Celldömölk állomás 
dolgozói a vontatási dolgozók
kal szorosan együttműködve a 
felszabadulási műszakban min
den tehervonatukat túlsúllyal 
közlekedtetik. Eddig 15 825 
tonna túlsúlyt továbbítottak a 
műszakban és ezzel 13 moz
donyt és 520 mázsa szenet ta
karítottak meg. 

Mezőcsát n. pályamesteri 
szakaszának 

dolgozói jelentős eredménye
ket értek el a tavaszi pályafel
újítási munkában. Eddigi terv
feladataikat 115 százalékos 
eredménnyel teljesítették. Sza
bó József és Farnyik János bri
gádja 117 százalékos átlagtél
jesítményt ért el. 

,.A forgalmi és kereskedelmi 
I 

dási idő körül nincsen hiba. esetet szeretnék megemlíteni. 
szolgálat között talán még több Csak azt akarom alátámaszta- A kereskedelmi szolgálat és a 
a javítani való az együttmú.- ni, hogy a hibák egymásra „to- könyvelóség az utóbbi időben 
ködés terén, mint a vontatás lása" helyett eredményesebb közös ellenőrzéseket tartott és 
és a forgalom között, A fő té- lenne a kölcsönös együttműkö- a hibákat igyekezett a hely
ma: miért nincs megfelelő ki· dés. Számos állomásunkon színen megszüntetni. Ez a .ió 
rakás? Nem volt beállítva eléQ megállapítottuk például. hogy módszer azonban megszünt és 
kocsi, vagy nem volt elég ki- az állomásfőnökök nem tekin- a könyvelóség új módszert ve
rakó munkás?" - írta a „Szo- tik szívügyüknek a kocsik ki- zetett be. A közösen megálla
cialista Vasútért" december rakását - mert ez kereskedel- pított hiányosságokat jelenti a 
20-i vezércikkében Tölgyes mi feladat. 11:s az ilyen nézetek főkönyveWségnek, ahonnan az 
elvtárs. Valóban az ilyen viták okát ott kell keresni. hogy a átkerül az I/5. A. osztályra, 
napirenden vannak és a vitá- fenti vezetés együttműködésé- amelyik viszont igazolás vé
ban rendszerint az g_yőz. aki nek hibái miatt a szolgálati gett megküldi a VI. osztály
nagyobb hanggal tudja hibá- helyeken is romlott az együtt- nak, ahol azonban legtöbbször 
ját a másik szakszolgálatra há· működés. nem talál kedvező visszhang
rítani. A kereskedelmi és forgalmi ra. Véleményem szerint az 

Gyakori az ilYen vita Ózd és szolgálat közötti vitánál nem ilyen bonyolult eljárás csak 
Diósgyőr-Vasgyár esetében is. esik szó például az elójelentés rontja az együttműködést és 
Itt is legtöbbször abban lát- kérdéséről, amely rosszul növeli a bürokráciát. 
Ják az okot, hogy nem megy megy és hatása döntő mérték- Ahhoz, hogy lent meiavul 
a rakodás. Pedig a valóság ben jelentkezik a kocsik kira- ion az együttműködés. ahhoz 
nem ez. A gyár területén el- kásánál. Az elójelentések hi- az szükséges, hogy előbb fen1 
töltött meddő időnek mind- báiért elsősorban a KPM. I/8. a vasúti főosztályon szumor 
össze 2o-40 százalékát teszi szakosztálya a felelős. meg a rossz együttműködé� 
ki a rakodási idő. 11:s ez azt bi- De az együttműködés nem- amely majd azt eredmén.vezi 
zonyít.ia, hogy a meddő idő fel- c;;ak a kereskedelem és a for- hogy több segítséget kapunk 
számolását a beállítások és ki- galom. hanem a könyvelóséQ ahhoz. hogy lent is megjavul
húzások meggyorsításánál kel- és a kereskedelem. továbbá a ion az összhang. 

A Debreceni Járműjavítóban lene elkezdeni. Természetes forgalom, valamint a forgalom BAKÓ JÁNOS Zelenka A_�r�s ifj�sági alváz- ! ezzel a példával nem azt aka- biztonságát ellenőrző osztályok l Miskolc igazgatóság 
lakato.s bngadJa marc11..1s 18-ra rom bizonyítani, hogy a rako- között sem kielégítő. Jellemző VI. osztály, 

A népvagyon védelmezői 

Antal Benedek, Naqytétény-Dlósd állomás rak!irnol<a naqy qond
dal veszi át, méri le és ellenőrzi az árut, Oqyel a sérülésmentes 

berakásra. 

(Ferkls Emil relv.) 
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F U T TAT O T T  L E G -É N Y E K-E  
A S Á G VÁ R I -B R I G Á D  TA G J A I ?  

Fődi Sándor és Labáth Já
nos, a Hámán Kató Fűtőház 
Ságvári ifjúmunkás brigádjá
nak tagjai csodálkozással néz
nek rám, amikor megtudják, 
hogy írni szeretnék munkájuk
ról, eredményeikről. 

- De hiszen két év óta nem 
írnak rólunk az újságban -
jegyzi meg Fődi Sándor. 

- Miért, talán nem jól dol
goznak azóta? 

Labáth János veszi át a szót 
és elgondolkozva felel :  

kapzsi, futtatott legényekből 
áll," 

Nem voltak ők sem kapzsik, 
sem futtatott legények, a fűtő
házfőnök „ítélete" megis vé
get vetett a fiatalok népsze
rúségének, Véleményét ellen
vetés nélkül elfogadta a vas
úti főosztály, A pártsz!!rvezet 
sem törődött többet a brigád
dal, De ez nem törte meg a 
fiatalok munkakedvét. A fű
tőhizfőnököt már régen levál
tották, a két mozdonyvezető 
pedig azóta is szorgalmasan 

- Va1óban, két évvel ezelőtt továbbítja a túlsúlyos vonato
még országos hfrünk volt, Jel- kat. 
vényes sztahanovisták lettünk Edzett, kemény emberekből 
és Munka Érdeméremmel tün- áll a brigád, Nem keseredtek 
tettek ki bennünket Egyszer- el azon, hogy lekerültek a „po
re azonban vége szakadt a rondról", noha mindkettőjük
népszerűségnek, De miért? nek fájt a méltatlan bánás-
1951. március elején mi indí- mód. 
toltuk meg az 500 kilométe- Becsületes. tántoríthatatlan 
res mozgalmat a ferencvá- jellemű embereknek ismerik 
ros-hatvani vonalon. Három őket a Rámán Kató Fűtőház
hónapig nagyszerűen ment ban és mégsem tartották szá
minden, Ekkor azonban a fő- mon, hogy az elmúlt két év 
nökség megirigyelte sikerein- alatt vajon hányszor kaptak 
ket és leváltottak bennünket, olyan feladatot, ami előtt más 
Olyanok léptek helyünkbe, talán megtorpant volna, hány 
alüknek eredményei távolról éjszakán küszködtek a pálya 
sem voltak olyan jók, mint a emelkedőin a kétezer tonnás 
brigádunké. Mégis ők kapták 

I 
vonat súlyával, a köddel, a 

a pénzjutalmat is. Később faggyal. 
vissza akartak tenni bennün- A pártszervezet és a fónök
ket a hatvani vonalra, de mi 

I 

ség a legutóbbi időkig se so
nem vállaltuk, Pongrácz, az kat törődött azzal, hogy Fődi 
akkori fűtőházfónök azt mond- Sándor és Labáth János, a 
ta ránk: ,,A Ságvári-brigád Ságvári-brigád „alapító tagjai" 

hogyan végzik munkájukat, 
Pedig megérdemelnék a figyel
met, mert szakmai tudásuk
nak híre eljutott a szovjet, a 
román és a francia vasutasok
hoz is, 

Igaz, hogy brigádunk 
évekig nem állt az érdeklódés 
középpontjában mondja 
Fődi Sándor -, de azért az el
múlt években szép eredmé
nyeink voltak, A felszabadu
lási versenyben takarékossági 
és túlsúlytovábbitási vállalást 
tettünk, A teljesítménylapok 
bizonyítják. hogy becsülettel 
helytállunk, Egy hónap alatt 
201 mázsa szenet takarítot
tunk meg és a gép gondos kar
bantartásával felére csökken
tettük a tervezett javítási 
költségeket. 

Az elmúlt napokban azt a 
megtisztelő feladatot kapták, 
hogy segítsenek az összevont 
mozgalom kipróbálásában. A 
brigád eddigi eredményei ki
tűnőek, A főnökség most ter
jesztette fel őket rendkívüli 
előléptetésre. Födi Sándor és 
Labáth János a felszabadulási 
műszakban versenyre hívta az 
ország valamennyi ifjúmunkás 
mozdony brigádját. 

A Ságvári-brigádot nem tör
te meg a mellőzés, A szerény, 
de becsületes, odaadó munka 
jutalma bizonyára nem ma-
r.ad el. B. L_ 

„ I FJÚSÁG/ MfÉNK AZ .ÉLET . . .  u 

Szombathely állomás DISZ 
Petőfi-iskoláján vidámíln száll 
az ének: .,Ifjúság, miénk az 
élet . .  ," Vidámak a fiatalok és 
joggal, Elért eredményeink 
megszépítik életüket és ők ma
guk is mindent megtesznek 
azért, hogy ezeket az eredmé
'.!'lyeket tovább fokozzák, Mun
kában, tanulásban egyaránt 
helytállnak, Az iskola hallga
tói között nincs olyan. aki 100 
százalékon alul termelne, sőt 
Fehérvári Mária, aki nemrégi
ben még a lemaradók közé tar
tozott, ma már sztahanovista 
szinten dolgozik. 

A legutóbbi foglalkozáson az 
iskola tizenhat hallgatóján kí
vül még tizennégy fiatal jelent 
meg, Ez is bizonyítja, hogy mi
lyen nagy a fiatalok érdeklő
dése. Hogyan érték ezt el? 
Nemcsak azzal, hogy ötletes 
meghívókat küldtek a tanulás
ba ezideig be nem vont fiata
loknak. hanem sokkal inkább 
azzal, hogy sikerüit a foglal
kozásokat igazán tartalmassá, 
érdekessé tenni. Valamennyi 
DISZ-tag vonzónak találja az 
iskolát, amelyen megismerked
nek azokkal a hősi harcokkal, 
azzal a rengeteg áldozattal, 

amelyet a magyar nép legjobb
jai hoztak azért. hogy a mai 
fiatalok élete boldog és szabad 
legyen, És a Petőfi-iskolán ta
nult hősi példa még több erőt, 
lendületet ad a diszisták to
vábbi munkájához, 

A If,i'-!.�óbbi foglalkozás -
amelyen a 25 éves Horthy-ter
rorról és az illegális KMP 
fasizmus elleni harcáról beszél
gettek - mély n�•omot hagyott 
a részvevő fiatalok szívében, 
Meghatottsággal emlékeztek 
meg Rákosi elutársról, Vas elu
társról és a többiekről, akik az 
eszme győzelmébe vetett biztos 
hittel kemén11en szembeszáll
tak a fennálló társada. lmi rend
del, és üg11iik tudatában bát
ran viselték el a legszörnyűbb 
kínzásokat is. 

Ezek az anyagok hősi tör
ténetükkel magukért beszél
nek, mégis sok függ attól, hogy 
a propagandista milyen módon 
ismerteti a fiatalokkal. Ján'oki 
elvtárs, az iskola vezetője, eze
ket az anyagokat is igyekszik 
még szebbé, még vonzóbbá 
tenni, Foglalkozás közben szá
mos. az anyaggal összefüggő 
szépirodalmat használ és még 
többre hívja fel a fiatalok fi
gyelmét. A következő anyag-

hoz például Aczél Tamás: A 
szabadság árnyékában c1mu 
könyvét ajánlja olvasásra, De 
emellett más eszközök is szí
nessé. felejthetetlenné tehetnek 
egy-egy foglalkozást, A közel
jövőben például Vári elvtársat, 
az állomás köztiszteletben álló 
idős dolgozóját hívják meg az 
iskolqra, hogy beszéljen nekik 
élményeiről. Vári elvtárs 1919-
ben a vörös hadseregben har
colt politikai megbízottként. S 
erről, valamint a 25 éves Hor
thy-tenor tapasztalatairól igen 
sokat tud mondani a fiatalok
nak. Az ilyen találkozások a 
régi harcoso,k és az új élet fia
tal építői között igen haszno
sak, s a DISZ-tagok számára 
érthetővé teszik azokat az 
anyagokat, amelyeket a múlt
ról tanulnak, ugyanakkor 
megtanulják még jobban sze
retni a jelent, még nagyobb 
erővel dolgozni a jövőért. 

A foglalkozás végére jár, bú
csút veszünk a Petőfi-iskola 
hallgatóitól. Szinte fel sem tű
nik, hogy szinte megfiatalodva 
mi is dúdoljuk a dalt - ,,Ifjú
ság. miénk az élet . . .  " 

Horváth László, 
a szombathelyi politikai osztály 

munkatársa, 

Vasutas tiszteket avattunk 

Március 19-én délelőtt 10 
\ 

hanem otthonosan kell mozog
órakor a Szőnyi úti Törekvés niok a rokonszakmák terüle
sporttelepen ünne�ly�n- fel- tén is, Emellett elengedhetet
avatták a MAV T1�z1>kepzo �n- len, hogy kulturális és politi
tézet 1953-1955. evben veg- kai vonatkozásban is fejlesz-
zett hallgatóit,, , . szék ismereteiket. Hiányolta, 

A magyar es szoVJet hun- . . _ 
nusz hangjaival vette kezdetét hog! _ a �id�r?.l Bu�a�tre 

az ünnepség: 152 új vasutas ke:u>lo _ti::ztJeloltek_ _altalanos 
tiszt felavat:ása, Az ifjú tisz- muveltsegu'k emelesere nem 
tek között ott láttunk 31 nőt látogatják eléggé a budapesti 
is. A tribünön a vasút pal i- kulturális és művészeti intéz
tikai és szakmai vezetői, a k?_- ményeket. Ezen a jövőben a 
lönféle tanfolyamok hallgator, nevelőmunka megjavításával 
hivatalok, üzemek, intézmé- , , 
nyek, a honvédség képviselői, kell seg1,ten1; 

a felavatandó tisztek család-
tagjai foglaltak helyet. 

A váll-lapc.iere és a szolgálati 
eskü letétele után Bebrits La
jos elvtárs, közlekedés- és pos
taügyi miniszt.er szólt az új 
vasutas tisztekhez, 

Beszédében hangsúlyozta, 

Bebrits elvtárs beszéde vé
gén felszólította az új tiszte
ket, hogy necsak a forgalmi 
szolgálatnál érvényesítsék lel
kességüket, szalktudásukat, ha
nem ugyanaz?Jal a cselekvőké
pességgel menjenek a keres
kedelmi szakszolgálat munka
helyeire, ahol igen nagy szük
ség van az új tisztek lendüle
tére, munkájáira, 

A felemelő ünnepség az 
újonnan avatott tisztek dísz
felvonulásával ért véget. 

hogy ma ötször annyi árut 
szállít a vasút, mint a Horthy
rendszer alatt, nagyobbak a 
feladatok, megnövekedtek a 
követelmények. A különféle 
tzolgálati ágak mind fejlettebb 
technikával rendelkeznek és 
ez megkívánja, hogy a vasút 
tisztjei kellő technikai és po
litikai ismeretekkel rendelkez
tenek. Emlékezt.etett a minisz
ter elvtárs arra. hogy a vasúti 
tiszteknek nemcsak a saját 
szakterületüket kell ismerniük, 

Az új tintek leteszik a szolqálatí eskUt, 

(Németh Gyula !elv,) 

HARMINC ÉV TELT EL A7-LJTA . . .  
- Elmondja Csirmaz Géza, a 6. szakosz tály dolgozója -

Egerben születtem 1906-ban. 
Ott jártam iskolába, ott töl
töttem tanoncidőmet, a leg
P.mbertelenebb bánásmód kö
zött. Mint fiatal segédnek 
�zükségem lett volna szakmai 
továbbképzésre, de segéd
kön:vvvel a kezemben napszá
mos munkát kellett végeznem. 

Még abban az évben, anu
kor tanoncidőm letelt, tagja 
lettem az Egri Vas- és Fém
munkások Szakszervezetének, 
Nem sokkal később a bél
apátfalvi cementgyárba kerül
tem, de amikor kitudódott, 
hogy szervezett munkás va
gyok és szervezést fejtek ki a 
gyárban, a csendőrök házkuta
tást tartottak lakásomon és a 
gyárból elbocsátottak. 

Újból munka nélkül marad
tam, Egy alkalommal küldött
séget szerveztünk és felmen
tünk a polgármesterhez mun
kát követelni, Az eredmény 
az lett, hogy a munkanélkü
liek egy részét az akkor meg
kezdett városi vízmüépítkezés
nél, a másik részét pedig 80 
f\llér napibérrel ínségmunkán 
a.knlmazták, 

Ekkor már nemcsak szak
mailag, hanem politikailag is 
képeztem magam. Közelebbi 
k�pcr-ols tot kerestem Zbiskó 
József elvtárssal (jelenleg vál
lalati igaz-?ató), ő sze,·vezett be 
az illegális mozgalomba P.s 
tőle kaptam különböző meg
bízatásokat, Tudtam, hoey bör
tön jár érte, vagy talán éle
tembe is kerülhet, mégis vál
laltam, Megszerveztük a 
moszkvai rádió hallgatását, 
terjesztettük az illegális saj
tót. szerveztük a Vörös S<>
gélyt. 

1932 őszén 14 elvtársammal 
együtt letartóztattak és két és 
fél hónaoi börtönre ítéltek, Ez 
az idő tovább erősített ben
nünket. A börtönben az elv-

társakkal titkos jelekkel kö
zöltük a friss híreket. A ló
szabadulás után rendőri fel
ügyelet alá keiilltünk. Ennek 
ellenére állandó kapcsolatot 
tartottam Csehszlovákiában 
éló bátyámmal, akit a 'l'a
nácsköztársaság ideje alatti 

aktív ténykedéséért két és 
félévi börtönre ítéltek. (Ma a 
párt tagja, a „Szocialista 
Munkáért Érdemérem"-mel 
kitüntetett dolgozó.) 

A felszabadulás után 
1944 novemberében - az el
sők között léptem be az 
MKP-ba. A felszabadulás óta 
voltam a Szolnoki Jármű
javitó ÜB és az üzemszerve
zet csúcstitkára, városi kép
viselőtestületi tag, párttitkár, 
szakszervezeti politikai munka
társ. Jelenleg is pártvezetőségi 
tag vagyok, 

Több elismerő oklevelet 
kaptam, de a legnagyobb ki
tüntetés akkor ért, amikor a 
párt Központi Vezetősége 
1930-tól elismerte párttagságo
mat és 1924-tűl munkásmoz
galmi mu!tamat. 

30 év telt el azóta, mióta 
bekapcsolódtam a munkás
mozgalomba, Most nem ter• 
melő munkában dolgozom. Fel
adatom, hogy pártunk irány
mutatása mellett becsületes, 
hazaszerető dolgozókat nevel• 
jek. Munkámban, családom 
nevelésében nagy segítséget 
nyújt a feleségem, aki 1945 
óta tagja a pártnak, Három 
gyermekünk van, A legna
gyobb 19 éves, kitüntetéssel 
érettségizett, a Lenin Intézel 
IL éves hallgatója, a Rákosi 
Mátyás tanulmányi verseny 
nyertese, a múlt évben Rákosi 
ösztöndíjas volt Jelenleg az 
általános iskola VL osztályába 
járó gyermekemet az a nagy 
kitüntetés érte, hogy Rákosi 
elvtársat 60. születésnapja al
kalmából egy verssel ő kö
szönthette fel, melyet hangos 
filmen is megörökítettek, A 
legkisebb 8 éves, a II, általá
nosban az osztály legkiválóbh 
tanulója, Büszkén mondhatom, 
hogy sok örömöm telik gyer
mekeimben. Minden törekvé
sem az, hogy olyan kommu
nistákká neveljem őket, akik 
munkájukkal elősegítik a szo
cializmus, majd a kommuniz
mus felépítését hazánkban, 

Eddig is sokat kaptam a 
párttól, de az felm�1:hetetlen 
értékű számomra, hogy gyer
mekeimet taníttathatom. Ta
nult, művelt emberek lehet
nek. Megtanulják az igaz tör
ténelmet, megtanulják a pár
tot, hazájukat igazán szeretni, 
de megtanulják azt megvédenj 
is. Az a mi feladatunk, hogy 
neveljük a fiatalokat, gyer
mekeinket, tapasztalatainkat 
átadjuk nekik, Tanuljanak a 
múltból, a mi példánkból. Ta
nulják meg, hogyan kell úgy 
harcolni a békéért, hogy soha 
többé ne Jegyen háború. 

A vasutas társadalmi ellenőrök munkájáról 
A délutáni órákban vége

láthatatlan emberfolyam l!ul
lámzik a Keleti-pályaudvar 
környékén. Zsúfollak a kör
nyező üzletek, vendéglók, Az 
ilyen tolongásban könnyen 
előfordul, hogy a vevők a mé
résnél megkárosodnak egy-két 
dekával, Ki veszi ezt észre? 
A jó társadalmi ellenőr, aki
nek egyik legfőbb feladata, 
hogy őrködjön a vásárló dol
gozóit érdekei felett. 

A társadalmi ellenőrök kö
zött igen sok a vasutas. Buda
pest-Keleti-pályaudvar dol
gozói közül például 16-nak van 
a zsebében a kis kék igazol
vány, Ot brigádban dolgoznak, 
pontosan beosztott ellenőrzési 
körzeteik vannak s havonta 
résztvesznek a VII. és VIII. 
kerületi Tanács kereskedelmi 
felügyelőségeinek megbeszélé
sén, 

- Több mint fél éve vagyok 
társadalmi ellenőr - mondja 
Bánhidi Ferenc elvtárs, érke
zési ügyeletes. Munkán!, 
jelentőségét méltányolják az 
állomás dolgozói is, sokszor 
hívják fel a figyelmünket egy
egy üzletre. Legutóbb például 
azt kérték. nézzük meg a pá
lyaudvar épületében működő 
8-as számú Utasellátó cseme
geüzletének mérlegeit. Kide
rült, hogy a mérlegek nem 
pontosak, Mi azonnal jelentet
tük ezt a kereskedelmi szer
veknek, azonban hiba, hogy a 
tanács kereskedelmi osztálya, 
sőt az Utasellátó-központ sem 
értesít mindig az elintézés 
módjáról, mint ebben az eset
ben is történt, 

- Ugyanígy rendszeresen 
vizsgáljuk a vasúti üzemi 
konyhák tisztaságát, az ételek 
minőségét, A legtöbb jogos 
panasz a budapesti igazgató
ság üzemi konyháját éri az 
ételek minősége és mennyisége 
miatt. Már többször jelentet
tük ezt is minden illetékes 
szervnek, bizonyosfokú javu
lás mutatkozik is, de még nem 
elégedhetünk meg ezzel, Ha
táskö:·ünk a közeljövőben bő
vül, a társadalmi ellenőrzés 
kiterjed az üzemi bölcsődékre, 
napközi otthonokra, valamint 
a lakásépítkezésekre is. Igy 
még több lehetőségünk nyílik 
arra, hogy védjük a dolgozók 
érdekeit. , Ez azonban csak 
egyik, bár igen fontos része 

munkánknak. a másik része 

-az, hogy küzdjünk · a··tali:lí'.ré
kosságé1·t, az áruvédelemért, 
vegyük figyelembe a dolgozók 
kívánságait és figyeljünk fel 
az esetleges ellenséges meg
nyilvánulásokra, a Ielelőtlen 
hírek terjesztésére. 

Bánhidi elvtárs tizereti és 
fontosnak tartja feladatát, 
mert tudja, hogy munkájával 
sokat használhat dolgozótár
sainak, a vasutasoknak. De 

sokan nem tudjál< átérezni a 
vasutas társadalt\W etlenöriik 
közül ·, ez lránvú teVékenysé• 
gük fontosságát és ezért el
hanyagolják az ellenőrző mun• 
kát is, mint Budapest-Keleti• 
pályaudvaron Biró Sándor, 
Bakos Irén. Pécseli István, 
Székely Lajosné, Endes Lajos. 
Pedig a lelkiismeretes társa
dalmi ellenőrzőmunka igen 
jelentős tényezője a vasutas 
dolgozók érdekvédelmének isi 

Kérdezz - felelek 
Több oos,u,tas dolgozó a =kszervezethez intézett levelében 

tájékoztatást kér a nyugdíjak megállapítására vonatkozóan. 
Ezekből a le,:eLekból olyan helytelen nézet tűnik ki, hogy ha a 
dolgozó nyugeUátásának megállapítását maga kéri, a!k,kor az 
e!Láuí.s összegét kisebb mértékben állapítják meg. Ezért sokan 
azt várják, hogy hwatalból állapítsák meg TésziLkre nyugdí• 
jukat. 

Ez a nézet akadályozója annak, 
hoqy a dolqozók nyuqellátását 
a MÁV NyuqdíJhivatal az iqény
Joqosultak kérésére állapítsa 
meg. Közöljük az érdel<eltel<kel, 
hogy az új nyuqdíjtörvény ér• 
telmében a nyugdíjat meqálla· 
pitó szervek az el látást csak a 

dolgozók kérelmére állapíthat
ják meg. Ha a dolgozó nem kéri 
a nyugellátást, kérelem nélkül 
a MAV Nyuqdíjhlvatal nem álla• 
pílhat meq nyugdíjat. A kérele
mért viszont semmiféle hátrá• 
nyos helyzet nem éri a dofqo.o:, 
zókat. 

Sok szakszervezeti tag kér nyilvános tájékoztatást az ide� 
iglenes rokkantsági nyugdíjelőleg és a rokkantsá,gi nyugdíj fa, 
lyósításána,k időtartamáról. 

-Ideiglenes rokkantsági nyuq. 
díjelöleq a táppénzes állomány 
90. napjától Jár, attól az idö• 
ponttól, amikor az igazgatóság: 
Föorvosi H i vatala bizottsági fe• 
Jülvizsqálásának eredménye 
alapján a dolgozót - tartós jel• 
leqű betegsége miatt - idült be
teggé nyilvánította. Az ideigle• 
nes rokkantsági nyuqdíjelóleq 
csák a táppénzre való jogosult• 
sáq méq hátralévö idejére álla· 

pítható meg. Ennek legkisebb 
összege havi 350 forint. 

Amennyiben a dolqozóna-k a 
keresőképesség csökkenése 
(megrokkanása) véqleqesen ki-
alakul és a rokkantsági nyugdíj 
megállapításához szükséges szol-

qálati időt betöltötte. úgy a:t 
ideiglenes rokkantsági nyugdíj• 
előleg lejártát követően kérheti 
a rokkantsági nyugdíj megálla• 
pitását. amely a rokkantság tar• 
tamára Jár. 

A rokkantsági nyugdíjasokat 
- hacsak rokkantságuk nem 
végleges jellegű általában 
évenkint felülvizsgálják. Ha az 
orvosi felülvizsgálat azt á l lapít
ja meg. hogy a munkaképesség 
csökkenése már nem éri el a 
rokkantság fokát, vagyis 67 szá
zalékott a rokkantsági nyugdíjat 
beszüntetik. Ellenben, ha az 
ilyen volt rokkantsági nyugdíjas 
öt éven belül újból megrokkan, 
rokkantsági nyuqdí)ra újabb 
munkaviszony nélklil is Jogosult. 

A szegedi menetirán}ítók a felszabadulási műszakban 
�, szegedi i��zgatósá� _forga_l� 

1 

vezE:tő és_ bri�ádja Kiskunh�· 
m1 es vontatas1 dolgozomak JO lastol-Bataszekig megállas 
versenyeredményeiben igen nélkül, 46,7 kilométeres utazá• 
jelentős része van az igazga- si sebességgel tudta további• 
tóság menetirányítóinak. Ola- tani tehervonatát, A menet• 
jos Miklós főmenetirányító, és irányítók különösen figyelem· 
brigádja mindenre kiterjedő, 
gondos irányítómunkával, a 
vonali dolgozókkal való állan
dó összeköttetéssel segíti az 
igazgatóság eredményeinek nö
vekedését. Az ő munkájuknak 
köszönhető többek között, 
hogy Morágl,'i Lajos mozdony-

mel vannak a nehézsúlyú vo
natok közlekedtetésére, Jó irá-, 
nyító munkájukkal lehetővé 
tették. hogy a 778. számú vonat 
Kecskeméttól Szeged-rendezőig 
1413 tonnával megállás nélkül 
közlekedett, 
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BiztosÍísok a kohók 
·zökkenőmentes anyagellátását 

Törődiünk többet az úiítómozgalommal 

- An két a szakszervezeti központban -

Ózd, Diósgyör ipactelepein tetemes összegeket kell fizetni 
nagy eröfeszítés folyik a ter- kocsiálláspénz címén. Szeret
vek teljesítéséért. 2500 vasutas nék, ha meghonosítanák Diós
dolgozó önfeláldozóan segíti e győrben is azt, amit Ózdon 
fontos cél elérését. Vasérc- már három hónappal ezelőtt 
cel, ócskavassa!, koksszal ra- bevezettek : a „kocsikért ko
kott vasúti kocsik áramlanak csit mozgalmat", ahol a gyár 
végeláthatatlan sorokban a kötelezi magát, hogy minden 
diósgyőri kohókhoz. nap ugyanannyi kiürített ko-

A diósgyőri vasgyár vágány- csit ad át, mint amennyi az 
hálózatát, kocsi- és mozdony- aznapi kocsibefutás volt. 
parkját 1952-ben vette át a Ózdon ez a mozgalom igen 
MÁV, hogy a hatalmas száll(- jól bevált: 1954. decemberében tási feladatokat a követelmé- az ózdi Kohászati üzemek kétnyE>knek megfelelően megoldja. millió forint kocsiálláspénzt Két és fél év telt el azóta fizettek. Januárban ez 1 400 OOO 
és a vasgyáriak véleménye az, forintra mérséklődött. Feb
hogy ha a MA V 1952-ben nem ruárban pedig mindössze veszi saját kezelésbe a Lenin 447 OOO forintot fizettek kocsi-Kohászati Múvek vasútját, á.l!áspénz címén. 

sikerül hónapról hónapra ja
vítani a i,zállítás munkáját. 
Most már ott tartunk, hogy 
vissza tudunk adni 50 kocsit 
és tíz mozdonyt a vasútnak. 
Ezzel csökkentjük az önkölt• 
8éget és segítünk a MAV-nak 
is. 

Az ózdi&k megtartották sa
ját kezelésükben a vasútvona• 
laikat. Itt azonban más a hely
zet, mint Diósgyőrött. Jopbak 
az aqottságok és igen sok a 
vasúti szakember. A MÁV-val 
való együttmúködés pedig ki
fogástalan. 

A napokban megtartott SZU:€B . munkájával. Annál 
szakszervezeti újítást és ész- több támogatást nyújt a párt
szerilsítési bizottsági elnökök szervezet. 
és újítási �elelősök értekez- A BESZAMOLÓ UTÁN 
!etén megbeszélték a bízott- széleskörú vita indult. Nagy
ság feladatait az újítómozga- iván Ferenc (szegedi igazgató
lom fellendítése és a felsza- ság) azt a későbbiek során is 
badulási versenyre tett válla- súrún említett hiányosságot 
lások minél eredményesebb tette szóvá, hogy az igazgató
teljesítése érdekében. sági és minisztériumi újítási 

zsef (pécsi igazgatóság) java• 
solta, hogy a SZU:€B-elnökök 
részére tartsanak tanfolyamot. 
Fonó Mátyás (nagykanizsai 
fűtőház) a visszaesés okát ab
ban látja, hogy az újítások 
tárgyalására nem hívják mei 
.:z újítókat. Pedig a leírások• 
b6! az újítók felvilágosításai 
nélkül sokszor nem derül ki 
az újítás előnye és ezért elve
tik. Igy járt ö is egy újításá
val. 

Kiss Károly elvtárs, a 7/D 
osztály részéról válaszolt a 
múhelyi vonatkozású !elszóla• 
lásokra. 

akkor aligha olcjhatták volna 
meg az óriáskohók táplálását, 
az ipartelepek üzzmeltetélsét. 

A kohók 
folyamatos kiszo/ga/6s"6ért 

A vasutas dolgozók átérzik 
annak fontosságát, hogy mind 
a diósgyőri, mind az ózdi üze• 
met a lehető legjobban kiszol• 
gálják. Tudják, rajtuk is mú-

Az Ózdi Kohászati üzemek , lik hogy az óriás kohók táp
szállítási osztályának vetetóje, 1 Jálásához szüksécres vasérc 
Csomós Pál_ el�árs hálás sza- 1 koksz idejében ° rendeltetésÍ 
vakkal emlekezik meg a vas· helyére jusson és a nehézipar 
utasok munkájáról. 

1 
e két fellegvárában egy perc-

- Minden támogatást meg- re se szüneteljen a munka. 
kapunk a vasutasoktól. Ezért Zoltli.n Desó 

A BEVEZETŐ ELŐADÁST előadók későn adnak választ 

Temesi Béla elvtárs, az ]!';szaki a felterjesztett javaslatokra. 

Járműjavító ov. SZUIÍ:B-elnö- Ez kedvét szegi az újítóknak. 
ke tartotta. Példákkal bizonyí- Tapasztalata szerint az önálló 
totta, hogy milyen nagy része elbírálással felruházott főnök
van a verseny során elért Jó ségek nem váltották be ti hoz

eredményekben az üzem újító- zájuk fűzött reményeket: szak

mozgalmának. Viszont a ver- véleményeik nem jók, Faragó 

seny is Jó hatáSlial van a moz- Kornél (miskolci igazgatóság) 
galomra, mert új meg új mun- elmondotta, hogy náluk az újí
kára ösztönzi az újítókat. Az tási szakelőadók megbeszélik 
egyszemélyi elbírálás beveze- az újításokat a benyújtóval. 
tése is sokat lendített az újító- Igy sok félreértést eloszlatnak 
mozgalmon. A vállalat fómér- és meggyorsítják az újítás be-

vezetését. Bogáts László (szenöke nagy hozzáértéssel végzi gedl igazgatóság): Feltétlenül ezt a munkát. A SZU:€B jó 
kapcsolatot tart az újítási elő- szükséges, hogy a pályafenn

adókkal, a vállalat műszaki t<irtásnál mindenütt függetle

vezetöi�el. Az előadók rend- nitett újítási előadó legyen -
szeresen kérik a bizottság se- mondotta, mert az egyszerú 
gítségét az újítások tárgyalá- dolgozók segítség nélkül rend
sánál. Azo'kra a problémákra szerint nem tudják papírra 
irányítják az újítók figyelmét, vetni elgondolásaikat. Jó szak
amelyek a minőségi munkát, vélemény híján elmegy a dol
a takaréko$ágot, az ö.riköLt- • gozó kedve az újítástól. Kovács 
ségcsökkentést szolgálják. Károly (diósgyőri fútőház) azt 

Kerényi Rezsó elvtárs, a 
terv- és múszakfejlesztésl 
szakosztály vezetője részletes, 
átfogó értékelését adta a meg
beszélésnek, amely - n1int 
mondotta - az újítómozga
lom sok hiányosságát tárta !el 
Hiányzott azonban a felszóla.# 
lásokból az eredmények felso-
roltisa. 11:rthetetlen, miért han• 

goztatta valamennyi felszólaló, 
hogy a mozgalom visszaesett. 
'l'énv, hogy számszeríileg vis.r• 
szaesett, de minőségileg fe}li>
dött. Nemcsak a hibákat, ha• 
nem az eredményeket is szam
ba kell venni. A javaslatokat 
illetően - különösen amelyek 
az önálló elbírálás körilli ne
hézségekre, a díjazásra és az 
újítási előadók függetlenítésé• 
re vonatkoznak - ígéretet 
tett a megvizsgálásra és ta• 
nulmányozásra. 

Diósgyőrben nehéz mqnka
körülmények között végzik 
mindennapi feladatukat a vas• 
utasok. A vasgyár r,ikodóbri
gádjai a szúk hely miatt gyak
ran közvetlen a kocsik mellé 
szórják le az érkező vasércet, 
kokszot és egyéb anyagokat. 
Nincs meg az ürszelvény, a 
mozgási lehetőség, kocsikisik
Jások, kocsirongálások fordul
nak elő. 1954. negyedik ne
gyedévében 229 esetben a vas
utasok, 985 esetben a koha• 
szati rakodóbrigádok nem meg
felelő munkája miatt történt 
kocsikisiklás a Lenin Kohá
szati Múvek területén. A ká
rok tetemesen növelik mind a 
Kohászati Múvek, mind a vas
út önköltségét. 

VASUTAS TANÁCSTAGOK 

Szentiványi Pál elvtárs, a 
Lenin Kohászati Múvek anyag. 
és forgalomirányítási osztályá
nak helyettes vezetője elisme
réssel szól a vasutas dolgo
zókról, akik a kohók zökke
nőmentes üzemeltetését szív
ügyüknek tekintik. Nem köny. 
nyű a munkájuk a rossz adott
ságok, megfelelő tárolóhelyek 
hiánya miatt. 

- - Leehr László, az anyagbe
szerzési osztály vezetője szin
tén elismeri, hogy a vasutasok 
munkája nngymértékben se
gíti a zavartalan üzemelte
tést. 

MISKOLCI IGAZGATOSAG: 
Gunya L11Jos, Aszaló mh .. Sza

bó Balázs, Kovács Elemér. Mak• 
kai István, Kovács István. Ko
vács János, Bánréve áll .. Fellegi 
Mlhály. Hajesz Tihamér, Ger• 
gely Antal, Bánréve fth .• Ba. 
Iogh Antal, Boldva áll., Zom
bori Bertalan. DlósgyOr áll., 
Czapkó Gábor, 11, Szabó Sán, 
dor, Budai János, S. Sán
dor József. Barva Pál, Diósgyőr 
fth,. Bakoskál Sándor, Bakoskál 
József, Dorogháza. Tasi József. 
Eller áll.. Gammer Ernő. Encs, 
Rdpásl János, Fetsözsolca áll „ 
Bukoll András, Füzesabony áll., 
Szücs Ferenc. Ruzslnszky Péter. 
Bocsik Imre. Halász József, Fü
zesabo'ly fth., Vatyon Miltyás, 
Mozsár Imre, Bernáth Ferenc. 
<löngyös áll , Bakó András. Kő
műves Pál, Halmaj áll . • Hatvani 
János, Hatvan rakt. tőn.. Na.e;y 
László. Maczkó Károly, Langó Já
nos. Kiss János. Hatvan fth .. Tel· 
lér Séndor. Jónás András, Bálint 
István. Somogyi István, Csáki 
János. Hntvan áll.. Koza István, 
Szücs József, Hort-Csány áll., II. 
Nagy JózseC. Hejőpapi. Kiss Fe• 
renc. Haldu Lajos, Kovács La· 
Joa. Hidasnémeti áll .. Nas,:y Lajos, 
Jászladány áll.. Kerék Illés. 
Jobbágyi, Szalontal Gyula, Ján
ál'okszállás áll .• . .  v;ll Béla, Jász
berény áll .• Kakuk János, Kiste
renye !Ill .. Molnár E. István, Ba
kos Zoltán. Bakos K. Sándor, BII• koa K. József. Cserháti Jó�ser, 
Kaszás Pál, Szvoren András, Kis
terenye fth., Gondos János. Tóth 
József. Kiss László. Mester István. Kál-Kápolna áll., Pásztor Imre, 
Kárpáti Sándor, Kerekes József. 

De Lechr elvtárs hibáztatja Kál·Kápolna Cth., Ant,t Józser. 
a vasutat amiatt hogy nem az Szabó Sándor. Berentés Miklós. 
érkezés sorrendjében juttat• 

, 
Királd áll., Tari Imre. Lőrinc!. 

. . . Honti Endre. Barna Gé�a. Tóth Ják_ el a _kocsik�� a gyarte_lep- Bállnt. Pásztor László, Sál'vári 
re es emiatt az uzemnek igen József, Turnai Lajos, Pásztor 

A t•as utasok 
nemzetközi békegyúlésén (III.). 

A berlini nagyszerii élmé
nyek hatása alatt utaztak a 
magyar, csehszlovák és len
gyel békel,üldöttek a német 
delegáció tagjainak kiséreté
ben az Odera-menti Franl,
furtba, hogy Tésztvegyenek a 
vasutasok nemzetközi béke
gyiílésén. 

A német-lens,yel határál· 
lomás vasutas-kultú,házdban 
folyt le a nagyg,Jü.lés. A vas
utasolc gyönyörú kultúrpalo
tája 2000 személy befogadó
képességű; étteremmel, klub
bal, játékteremmel, könyvtár• 
ral. 

A békenagygyúlésen hason
lóan harcos hangulat a1,.,,,,,t 
ki, mint Berztnben, oogy l3ád• 
Schandauban. A kü!dó,taégek 
vezetői és tagjai nemzetük 
vasutasainak képviseletében 
ismételten kifejezték tiltako
zásukat a német mmta„tz.mus 
feltamasztása, a párizsi szer
ződések ratifikálása ellen és 
hangoztatták, hog,J minden 
erejükkel és képességükkel 
továbbra is bátor katonái ma-
1'a.dnak az egén világon fo
lyó békeharcnak. Az Odera
menti Frankfurtban különö
sen kiemelkedő szerep jutott a 
magyar küldöttségnek. Fél
órán át a magyar delegáeió-
114k tapsoltak és közbekiáltá
sokkal, a szeretetnek sok-sok 
jelével fejezték ki együttérzé
süket. A magvar küldöttség 
vezetőjén kívül felszólalt Kre
kó Ferenc és Szabó Tibor elv
társ is. 
, Szabó elvtára a magyar vas

utasok forró testvéri üdvöz
letét tolmácsolta. Abban a 
harcban - mondotta többek 
között - amelyet a párizsi 
szerződések ratifikálása éa a 
német militarlzmu., feltámasz• 

tasa ellen mvMk a német 
=uta.,ok, nincsenek egyedi/.!. 
MeZlettük áll a hős szovjet 
va.mta.sok, a népt demokra
tikus országok vasutasainak 
sokszázezres tábora. 

A magyar delegáci6ra killö
nös hatást gyakorolt a német 
vendégszeretet kifinomult 
módja, az az őszinte meleg
ség, mel11nek révén a külföl
diek már az első percekben 
otthon érezték magukat. Ed
dig azt hitték, hogy a magyar 
vendégszeretet párját ritkítja, 
mo,t viszont meggyőződtek ar
ról, hogy az ti 1.l!resetlen ked
vesség, sztvélyesség és szolgá
latkéazaég, amellyel a néme
tek a külföldieket körülve• 
szik, szinte fölötte á!! a hires 
magyar vendégs2:eretetnek. 
Emellett mintha Jelszabadul
t4bban mozognának, tlirsalog• 
nána.k, érintk.eznének egymás
sal a dolgozók. 'l'erméazetes• 
séggel, emberséggel vannak 
telítve tetteik. Amikor például 
Menzel elvtárs, a. n..6met vasút• 
poltttkai igazgatósáo vezetője 
az et>édnél felköszöntötte ti fú
vószenekar egyik tagját, vagy 
amikor elkérte a gitárt és a 
maga pengette dalhoz énekelt, 
nem is hiszik az itthoniak, 
mennyi bájos derűt és emberi 
szint váltott ki a jelenlevök
bol. 

A ma.gyar delegáció s;:ám.i
ra a német vendéglátók még 
tartogatta.k eInI iQen kedves 
ajándékot: a lipcHi vásár 
megtekintését, amely szintén 
kitörülhetetlen élménnyel 
gazdag!totta a béke küldötteit. 
A békedelegátusok ott voltak 
,i vásár megnyitásán és látták, 
hallották A. I. Mikojan elvtár-

• 

László. Miskolc Jg,, Varira KAroly, 
Garics! László. Gyarmati Barna, 
Miskolc !tb .. Kiss Pálné, Szlláo:yl 
MlhálY. Kimánczkl István. Kardos 
János, U.i.i Ferenc. LaJtos József. 
Cserjés! Dezső. Pócsa Béla, Mis
kolc szpu.. Czakó István. VarJC!a 
Lalos, Orosz Bertalan, Mezei Já. 
nos, Tlsser István. Bojtos Józse!, 
Mészáros András. Miskolc J. J. 
OV •• Nvlrl László. Omlskolcl ott. 
!ön. Czaokó Gábor. Miskolc ott. 
VII. sz. Erdős József Miskolc oszt. szert.. Orosz László, Macsu.e;a .. 
Bakos Zoltan. Nemti mh„ Rétlaki 
Gyula, NovnJidrány áll.. Es,.er· 
]éni Dezsi5, Nyékláclháza áll., Hor• 
tobá.e;y! János. Kazincbarcika áll .. 
Dezső LaJos. Ormosbánya áll.. 
Boch József. Pásztó áll.. Sipos 
,JOzsef, Rudabánya áll.. Vlr �'.!h 
Pál .  Dalló Alajos. Sátora}JaűJhely 
!th .. FeJU Gyuláné. Végső László, 
Urbán l3!Ján. Ola.les István, Sá• 
toral lauJhely áll.. Sándor István, 
Sárospatak cn., Vaszllkó Ferenc, 
Büttös István. Foclor Józser. S4· 
rosoatak rth .• Dankó Andl'ás. Ké
kes! János, Csontos Imre. Sá
rospatak áll.. K�ntor András, 

tette szóvá, hogy az újitásoT, 
A HIÁNYOS.SAGOKRÓL díjazása cseTcély, 50-100 fo1·in-

szólva megemlítette, hogy a tos díjak nem ösztönzik elég
föosztályon sokszor indokolat- gé az újítókat. Balázs József 
lanul elhúzódik egy-egy javas- (F.;szaki Jármújavító) kifogá
lat elbírálása. Az utóbbi idő- solta, hogy a 7. szakosztály 
ben megszűnt a vállalatnál az nem tart újítási értekezlete
újítások gyakorlati bemutató- ket. Sós Károly (Hatvan állo
ja. és tapasztalatc:reréje. Nem más), a forgalmi szolgálat újí, 
eleg szoros a kapcsolat a bér-

, 
tási mozgalmának problémáit 

és termelési bizottságokkal. A ismertette, és kérte, elevenítszaksze1Tezet központja, de a sék fel az újítók jól bevált ta
helyi űB is keveset törődik a pasztalatcseréjét. Bódog Jó· 

Máté Sándor elvtárs, a szak• 
szervezet termelési osztályá• 
nak vezetője úgy értékelte az 
értekezletet, hogy az rendkí• 
vül hasznos volt a hibák fel# 
tárásában és ráirányította a 
figyelmet az újítási mozgalom 
fejlesztésének tennivalóira. 

A NAGY „GÉPEZET" EGY KIS „CSAVARJA" 
f�fl��:�: K'i);��ei�;,�fr· 1�r���- A termelőszövetkezeti vá-

1 
tételeit az elkövetkezendö idők 

SalgótarJá.n ált .. Győrfi Gycta, 1·osban, Mezőturon még nem nagy feladatainak. 
!f���f li::�· l',�:r'll'::iar��: k

t
-e

l
zdódót

á
t !11eg teljes lendület• A jó munka alapfeltétele a 

Sajószentpéter áll., Kovács Lajos, e a sz llitás. fegyelem. Ebben már most 

lett, hogy a tsz-ek időben bt:e:. 
�ítják a kirakást és az áruk 
elszállítását, az állomás pedig 
messzemenően figyelembe ve
szi a termelőszövetkezetek kí
vánságait. 

Lőrincz Lalos, Szikszó ált.. J1>•· · !gy aztán Mezót11r állomás példát mutat Mezőtur. Nin-
��1� Ji�i;�

é
.s��h��;s 

J���er,
1'\��t P\)lanatnyilag nem küid külö- csenek igazolatlan mulasztá

ma1 Albe!'t, Fehér András, Hagy- nosebb gondokkal. Dolgoznak, sok. Mezőturt bátran lehet ne
mást Em'l. Szerencs áll.. Sasi becsülettel végzik munkáju- vezni az öntudatos, fegye!me
��!�

1

�z:;�
11

���n�'.
t.

• s�i���nüt kat, de a fe�szabadulási . ver- zett vasutasok állomásának. 
Kovács Lalos. Tállya áll .. Német senyben nincsenek kiugró Sok minden bizonyítja ezt, de Gyula, Tlszaluc áll., D>111kó eredményeik, éppúgy, mint elsősorban a tisztaság, A vá
��11ái�t;i.�.l(JN!�;; rá����i F���:r ahogy nincs számottevő lema• rótermek, peronok, vágány,kö
tstván. Sőre.-:! László. Horváth radás sem. A jelenlegi Idő- zök s a killönböző szolgálati 
3�;�;:· Jf.ii'is�fü'�/�� V!·;,P 1?i

é
i���

1 szakban arra törekednek, helyek - forgalmi irodától a 

Az együttmúködés -eredmé
nye, hogy javul a kocs!tartóz
kodási egységidő teljesítése. 

A jó kollektív szellem 

eredménye 

Kiss ;\ntat. Zas(:yvapdltalva áll. . hogy a nap! munka jó végzé,e fútőház!g - ragyognak a tisz- A fegyelem, tisztaság, 
Kerék Zolti!n. Zubo�. Treznal taságtól. Az utazóközönség együttmúködés s az állomás jó István. Szakáld. közben megteremtsék a fel- már megszokta, megszerette kollektív szelleme a mozgalmi 

sat, a Szovjetunió Min!szterta
ná.csa etnőkhelyettesét és a 
Német Demokratikus Köztá1'
saság vezetószemélyiségeit. 
Mintha a békenag,Jgyúléuk 
egyenes fol11tatása lenne ez a 
vásár; nyugat és kelet békés 
találkozója, amely a nép<?k 
közötti ba.rátsá,g és egyetértés 
e!mélyítéséfrt harcol. 

A moszkvai Lomonoszov-
egyetem épü'letének stílusá
ban építették fel a hatalmas 
kiterjedésű szovjet pavilont. 
Traktoros bulldozerek, 4 méter 
széles aszfaltozó gépek szom
szédságában ott látták a ma
gyar delegátusok a világ szak
embereinek etismerését kivívó 
MA 3-525 típusú billenő te
herautót, a,:t II roppant alkot• 
mányt, amely mellett a többi 
teherautók szinte miniatürnek 
látszanak. Embermagasságú 
kerekei vannak ennek a 25 ton• 
nás, 4 méter magas, 12 hen
geres, 300 lóerős föld.szállító 
monst1'umnak. 

A kínai pavtlon sel11mei, 
teája, elefántcsontdiszttésíí. fa
ragványai mellett már ott lát• 
ták a klnai nehézipar feltű
néstlceltő alkotásait is. A 
szovjet segítséggel készült 
hydraulikus cstszológépen kí
nai munkás dolgozott. Az em
berek nagy érdeklődéssel, a 
barátok büs::keséggel néztél, 
az ősi Kína és ugyanott az új, 
a felmérhetetlen távlatokkal 
bíró új, népi Kína fejlődésé
nek so1catsejtet6 mozaikját. 

A magyar delegáció tagjai 
ismertél, már a Mar,ya.r Nép
köztársaság kiállítási anyagát, 
mégis hazafiúi büszkeség töl
tötte el 6ket, és örömmel lát• 
ták, milyen nagy érdeklődést 
váltanak ki a vásár látogatói
ban a magyaT ipar alkotásai. 
Különösen sokan vették körül 
vitorlázó és motoros repülőgé
peinket, mint ahogy napokkal 
előre elkelt minden részvételi 

jefJY az „Antifában", Lipcse 
egyilc legszet>b vendéglőjében, 
ahol magyar ételeket, italokat 
szolg1íltak ki népi zenekarunk 
közremü.i<ödése mellett. Nagy 
sikere volt a bolgá.?'ok, csehek, 
lengyelek és románok pavilon
jainak is. 

Amikor a vamtasok nemzet
közi békegyűlésén részvevő 
küldöttek elhagyták a lipcsei 
vásái- területét, szivük megtelt 
a jövőbe vetett hit legyőzhetet• 
len erejével. Visszatekintve a 
déli részre, búcsút intettek a 

120 métel' magas emlékműnek, 
amelyet a Napoleon felett ara
tott győzelem emlékére emelt 
a lipcsei csatatéren a népek 
nagy családja, mintegy figyel
meztetve minden idők és ka
rol. népei szabadságának, füg
getlenségének ellenségeit: Na
poleon sorsa var f'átok! .ts bú
csút intettek a messze kima
gasló szovjet pavilon gyönyörű. 
tornyának, amelyen a Kreml 
órájának mása éppen elütötte 
a 4 órát. 

A magyar delegiíci6 másnap 
a kora hajnali órákban indult 
ha.:afelé. Az állomáson Robert 
J\fenzel elvtárs, a szakszervezet 
és a vasút vezetői búcsúztat
ták őket, hata lm as virágcsok
rolekal. Az induló hangjai mel
lett lassan gördült ki a gyors
vonat az állomás csarnokából. 
A békeküldöttek meghatottan 
búcsúztak annak az országnak 
fiaitól, akik a többi népi de• 
mokratikus országok és a Stov
jetunió hős vasutasaiva.l együtt 
harcolnak a német nép egyesf
téséért, a náci fasizmus fel
élesztése ellen, a. �ke szent 
ügyéért. A négy nép v,isutas 
fiainak találkozója ga,:dag t<i
pasztalatokat nyujtott, amely 
nem múlik el nyomtali;nul, 
hanem tovább mélyíti a pro
letárnem.oetköziség testvéri 
szellemét, 

ezt a tisztaságot és ennek kö- szervek munkáját és Dobozy 
szönhető, hogy vigyáz is állo- János állomásfőnököt dicsérik. 
mására. A váróteremben min· Dobozy elvtárs alacsony, ha
dig kosárba kerül a papír, a lántékán már őszülő vasutas, 
hulladék. akit az állomás „örökmozgójá• 

Ragyognak a váltók is. Sza- nak'' s egyben a pártszervezet 
bó Máté, ez a nagybajuszú egyik legjobb aktívájának tar
öreg vasutas úgy vigyáz rá- tanak. A pártban propagandis
juk, ápolgatja, tisztítgatja ta, népnevelő; az állomáson 
őket, mintha holml csecse-be- főnök, fútőházvezető, de ha 
csék lennének. kell, okt;itótiszt, szolgálaton 

Ha kimagasló eredmények kívül - sportoló. Mindenütt 
nincsenek is, azért fegyelem- ott van, mindenkin segít, min• 
ben és tisztaságban sokat lehet denk!hez van egy-két jó sza• 
tanulni a mezőturiaktól. :€s va, néhány tanácsa. Az az el• 
még valamiben : a szállíttat6 ve, hogy „jó szóval. az embe
felekkel való együttműködés- rekkel való törődéssel min• 
ben. Mezőtw·nak szúk a rak- dent el lehet érni". Szavainak 
területe s emiatt sokszor nem igazságát az állomás bizonyít
tudják biztosítani a leadásos ja. ahol mindennap becsület• 
kocsik rakodását. Az állomás tel ellátják a munkát. A vasút 
pártszervezete kiépítette kap- nagy gépezetében Mezötur is 
csolatát a tsz-ek pártszerveze- egy „kis csavar'', amelyből bár 
telve!, amelynek egyik eredmé· 

1 
sok van a vasúton, de szerel)ilk 

nye a nemréf(iben megtartott éppoly fontos és megbecsült, 
komplexbrigád-értekezlet. Az mint bármely más .,nagy al• 
értekezlet gyümölcse pedig az katrészé''. 

Szeretettel foglalkozik a fiatalokkal 

Ferenc�i J;inos sárboqárdl kereskedelmi vonalokbtó n,eqért•sel tanítja a vizsqákra készillö fiat.:ilokat. 
(Ferkis Emll felv.) 
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Milyen hatása van két deci bornak ? 
Gyakran halljuk: .,csak két 

decit ittam", vagy „felhajtot
tam e(J1J kupicával, semmi az 
egész." Két deci bor, fél deci 
pálinka valóban minimális -
otthon, de szolgálatban, mun
ka közben nagyon is sok! Va
lószínűtlenül hangzik, hisz aki 
ilyen keveset iszik, jófor
mán nem érez semmit. Igaz, 
ö nem érez, de az orvostudo
mánynak más a véleménye. A 
l\IA V Pályaalkalmassági Vizs
gáló Allomás vizsgálat alá 
vette a csekély alkoholfo
gyasztás hatását. S most ad
juk át a szót dr. Horváth 
László Gábornak, hogy mond
ja el a kísérletek eredményét. 

- A közlekedési munká
ban leglényegesebbek a látási 
és hallási szervekre gyakorolt 
hatások. Köztudomású, hogy a 
közlekedésben alkalmazott 
szinjeleknek mozgást tiltó, 
vagy mozgást serkentő. de 
minden esetben mozgást sza
bályozó jellegük �•an. A jelzé
sekre való reagálás pedig a 
központi idegrendszer ellen
őrzése alatt áll. 

Az alkohol fogyasztása 
már két deci bor, illetve 0,5 
deci pálinka, vagy egy korsó 
sör esetében is - éppen eze
ket az élettani alapműködése
ket változtatja meg. 

Az alkoholfogyasztás mérté
két, illetve az alkoholos álla
potot - a szervezetben lévő 
alkoholmennyiséggel: a véral
kohol tartalommal mérjük, 
azzal, hogy a vér minden köb
centiméterében hány ezrelék 
gramm alkohol található. Mi 
a vizsgálatot köbcentiméteren
ként a 0,60 gramm ezrelék 
véralkohol koncentrációra irá
nyítottuk és az ilyen alkohol
megterhelés élettani hatását 
vizsgáltuk meg. Ezt az ittassá
gi fokot 25-30 gramm alko
hol (egy pohár bor, 0,5 decili
ter rum stb.) fogyasztása után 
érhetjük el. A fogyasztott al
kohol mennyisége tehát ki
csi, a kísérleti vizsgálatok 
mégis azt mutatták, hogy ha
tása olyan a szervezet műkö
désére, amely megfelel vala
mivel több mint öt órai erős 
munkának. 

Bizonyságképpen felsorolom 
részleteiben a tapasztaltakat. 

1. Az 1953. évben 60 rend
szeres alkoholfogyasztóval és 
40 alkoholt nem fogyasztó 
egyénnel végeztünk ilyen ala
csony adagolás mellett kísér
letes vizsgálatokat és azt ta
pasztaltuk, hogy a vizsgáltak 
59 százalékánál az alkohol a 
vörös szín (11Jengülését, 25 szá
zalékánál pedig a zöld szín ér
zékelésének csökkentését 

idézte eló. A szfnérzékenysé
get csak 16 százaléknál hag_v
ta változatlanul a fogyasztott 
alkohol. 

2. Az alkohol okozta korti
k:ilis hatások miatt a szem lá
tási alkalmazkodása a vizs
gáltak 67 százalékánál javult, 
24 szazalékánál rosszabbodott 
és 9 százaléknál maradt vált:i
zatlan. Mindezek az adatok az 
első 40 percre (az alkohol fo
gyasztásának idejétől számít
va) vonatkoznak, ,tehát akkor, 
amikor az alkohol felszívódása 
a szervezetbe még folyamatos 
volt. Az alkoholnak a szerTe
zet által történő kiválasztása és 
eltávolítása körülbelül ezután 
az idő után kezdődik és az al
koholfo(J1Jasztás megtörténte 
után 2 órával nemcsak a szem 
látási alkalmazkodása romlott 
valamennyi megvizsgáltnál -
az alkoholmegterhelés előtti 
állapotot véve tekintetbe - ha
nem a homálybanlátás kü
szöbértéke, a szemnek a fény
ből a sötétséghez és viszont 
való alkalmazkodása is. 

3. E csekély mértékű alko
holfogyasztásnál is tapasztal
hattuk a kö.zponti idegtevé
kenységne k látási és hallási ér
zékeléssel összefüggő működés
képességének VÍSSZCU!Sését. A 
központi idegrendszer a cse
kély mennyiségű alkohol hatá

4. A rendszeres alkoholfo
gyasztóknál feltűnt, hogy al
koholmegterhelés előtt ala
csony munkateljesítmény mel
lett magas hibaszázalékkal 
dolgoznak. E csoport, sem a 
végzett munka mennyiségé
ben, sem pedig a minőségé
ben nem volt képes elérni az 
alkoholt nem fogyasztó cso
port alkoholmegterhelés előtti 
teljesítmény átlagait. 

5. Lényeges ismertetőjegye 
volt a rendszeres alkoholfo
gyasztók csoportjának, hogy 
határozottan rosszabb munka
teljesítmény mellett az agy
kérgük ingerfeldolgozóképes
sége, az ingerek precíz feldol
gozása, általában a látási mű
ködések rosszabbak voltak, 
mint az alkoholt nem fogyasz
tók csoportjába tartozó egyé
neké. 

6. Az alkoholfogyasztást az 
egyéb környezeti hatásokkal 
is összefüggésbe hozva azt ta
pasztaltuk, hogy a hirtelen 
időjárásváltozások káros hatá
sa erőteljesebben érvényesült 
egyrészt a rendszeres alkohol
fogyasztóknál, másrészt pedig 
azoknál a nem alkohol fo
gyasztóknál, akik alkalmilaq 
fogyasztottak alkoholt. Már
pedig a hirtelen időjárásválto
zások és balesetek között ösz
szefüggés mutatható ki. 

sára is már csak csökkentetten összegezve: ezek a kísérle
volt képes a sorozatosan érke- tes vizsgálatok arra mutatnak, 
zó ingereket felfogni, az egyes hogy már kis mértékű alka
ingerek legkedvezőbb feldolgo- holfogyasztások is a közleke
zásához igényelt szünetidők dési munkát károsan befolyá
megnyúltak. Mindezek követ- solják, az alkohol a köz1eke
kezményeképpen egyrészt dés bLltonsága szempontjából 
csökkent a munkateljesítmény valóban méreg, amelynek él
mennyisége, másrészt pedig 

I 
vezetétől a közlekedési dolga

romlott a munkateljesítmény zónak feltétlenül óvakodnia 
minősége. kell. 

-----o-o------

A dolgozók cgészségvédelméért 
Most, amikor a vasutas dol-

, 
lésre. Az egyik dolgozónak ház

goi,ók minden igyekezetükkel tartási tüzelójét is hazavitet
a felszabadulási serleg elnye- ték. Körültekintő munkával 
réséért harcolnak, nem érdek- elérték a betegnapok 0.8 szá
telen megírni. hogyan dolgoz- zalékos csökkentését. A leg
nak a vasutasok egészségéért, jobb beteglátogató aktívákat a 
munkavédelmének és ellátásá- területi bizottság jutalomüdül
nak biztosításáért Szombathe- tetésben részesíti. 
lyen. A szombathelyiek másik si-

Pápa nana elvtársnő, a te- keres kezdeményezése a dol
rületi bizottság társadalombiz- gozók egészségvédelméért a 
tosítási tanácsának felelőse március 4-én ünnepélyesen 
eredményesen segíti az egész- megnyitott egészségügyi és 
ségvédelmet. A szombat- munkavédelmi kiállítás volt. 
helyi fűtőháznál a terü- Ezzel párhuzamosan egészség
leli bizottság kezdeményezé- ügyi hónapot tartanak. Ez idó 
sére egy hét alatt 37 betegböl alatt ismertetik a dolgozókkal 
harmincat meglátogattak, az a különböző betegségek és bal
arra érdemcselmek csomagot esetek megelőzésének módsze
vittek. Két elvtársat segélyre reit és az egészségvédelmi 
javasoltak, négyet pedig üdü- teendőket. 

-----------·--------------

A (,,S�lrl IHU�] birálafa nxomáhan 

„Közös akaratta/11 

cfmmel febl'Uár 7-i számunk
ban Kertész II. István elvtárs 
levelét közöltük. Kertész f'iv
társ értesítette szerkesztősé
günket, hogy mozdonvukon a 
kifogásolt hibákat megjavítot
ták. 

Versegi Lajos 

lében elpanaszolta, hogy 1955- 1 segély kérelmére. Ime a té
ben sem kapta meg 1953. évi nyek: 
téliruha járandóságát. Jogos A Nyugdíjhivatalhoz 1954 
panas7.át az illetékes szervhez szeptember 15-én megérkezett 
továbbítottuk, amely most ér- a kérvény. Mivel Bulyáki Er
tesítette szerkesztőségünket, zsébet csak abban az esetben 
hogy Versegi Lajos február kaphat segé yt, ha legalább 
22-én átvette téli ruháját. kétharmad részben munk'lkép

Akta, vagy ember 

Bulyáki Erzsébet január 4-i 
Judányhalászi főpályamester ! levelében azt kérdi: miért nem 
szerkf'Sztóségünkhöz írt leve- kap hónapok óta választ árva-

telen, a hivatal elrendel te a 
Munkaképe�ségcsökkenést Vé
lemém·ező Elsőfokú OrvoM Bi · 
zottsághoz való berendelését 
1954. november 18-án (miért 
kellett ehhez két hónap?) azon
ban az orvosi vélemény a mai 
napig nem érkezett meg a 
Nyugdfjhivatalhoz. l!(az, nem 
is igen sürgetik. hiszen a hi
vatal „elvégezte" köteles�égét. 
Nézzük mi történt a KEH-né!. 
A novemberi kérelmet már de
cember elején elküldték a szol
noki SZTK alközponthoz. hogy 
vizsgálják meg Bulyáki Erzsé· 
betet. Azóta újabb két és fél 
hónap telt el, de vála.�z nem 
érkezett. A N,vugdíjhivatal is, 
a KEH is „megtette a köteles
ségét!''. Senkit nem nyugtala
nft, hogy szeptember, illetve 
november óta hever egy akta, 
s egy ember égetö problémája 
megoldatlan maradt. 

Példamutatóan dolgoznak 

Papp Jánosné és Bakos ls•vánné könyvköt6!< a MAV Jeqynyomdá• 
ban 32 esztendeje dolgoznak 1Mldamutat6 azorq'11ommal. 

(Kovács Géza Celv.) 

Nem tudjuk jogos-e Bulyá'-i 
Erzsébet kérése. Ezt az orvosi 
bizottság hivatott eldönteni. 
De azt tudjuk. hogv az ilven 
lélektelen. bürokratikus ügy
intézés megengedhetetlen. 

□ t ki� \\(11»)��11}1]�� 
Sötét ügy 

Tárnokon még tavaly novem
berben szemlét tartott egy mun
kavédelmi !elügyelll. Megállap[
totta, hogy a laktanyából a WC
hez vez�tll llt sötét, villanyt kell 
oda vezetni. A Déli Cütőházhoz 

fordultak a kéréssel. A Déli vá· 
laszolt: küldjenek megrendelóle 
vele!. Killdtek. Jött a válasz: sze
rezzék meg a IV. osztály hozzá
Járul�sát. Megszerezték. A Déli 
fütöh�z bürokratfü nem hagytál< 
magukat. Azt válaszolták, hogy 
nincs villa.nyszerdőJük fS-s nPm 
csinálták meg a mai napig sem 
Csak leveleztek, érveltek, Iktat
tak és pecs�tellek. Ennyi Cárad
sál!'!l•I már n villanyt Is Cels,a
relhették volna. 

Ennek sincs teteje 

1954 október 21-én megállapl
tották, hogy az esztergomi !elv� 
teli épOlet tetejérlll húsz négy
zetmé'ernyl területen hiányzik a 
pala. Két nap mulva ment az ak 

ta a 6/C-hez: csináltassa meg R 
tetőt. Néhány nap mulva a 6/C 
válaszolt: Intézkedtek. Ez aztán 
161 ment. Ugye lehet gyorsan. 
bürokráclamentrsen ls dolgozni! 
Tanulni lehet ebből a gyors Ogy
lrntlnté,ésböl. De egy egésze!I 
plctnv azépséghlbája van ennek 
a nagyszerű Ogylrat-lntézésnek. 
A:r. hoav ft.�I e"7.tenctli mtilott l>s 

a tetőt még mindig nem csinálták 
meg. 

Okölvívás 
Szép sport nz OkOlvlvás. Sokan 

�7�retlk. vasutasok é� nem vai:;uta• 
eok egyAránt. A várt>termPk azon 
ban n"m a,t a célt swlgálJák. 
hogy ott boxmérkózéseket tartsa. 

nak, órákra lezárják és oda csak 
belépöJ�ggyel rendelkezllket en
gedjenek bemenni. Pedig a l'iyu. 
)lati pályaudvar Pgylk váróter
mének előcsarnokában ez nem 
egyszer IIJY történik. l'iem hlsz
szük, hoey a lelkes ökölvívó l!'ár 
dánnl< ne találnának más, alkal
masabb edzőtermet. 

- Csanád! György elvtárs, a 
MA V vezérigazgatója 1953. 
március 1 1-re hirdetett „A ma
gyar vasút fejlődése a fel8za
badulástól napjainkig" című 
elóadása a budapesti pártaktí
va ülése miatt elmaradt. Az 
előadás új időpontja: március 
29, 17 óra. Helye: Budapest, 
VI. kerület, Lenin körút 43-45. 

- ELtRTtK AZ óBUDAl 
PARTOT az újpesti összekötő 
vasúti híd építői. Most m.ár a 
nagy Duna-<igat teljes szélessé
géb1;n átíveli az új híd. 

- Textil, barched. bútorszö_ 
vet, bór é& más anyagokat lop
tak az 11:szaki Járműjavító osz
tószertárából óvári Béla, Do
bos József, Dunai Géza és tár
sai. A vasúti rendőrség megin
dította az eljárást. 

- Helyiséget kapott a Keleti 
fűtőház DISZ-szervezete. A 
fiatalok megérdemlik a gon
doskodást, mert igen jó ered
ményeket érnek el a felszaba
dulási műszakban. A DISZ
brigádok versenyében jelenleg 
elsö az Aranyos DISZ-brigád 
138,7 százaJékos eredménnyel, 
második a Papp-, harmadik a 
Kéri-brigád 135,4, illetve 1 26,8 
százalékkal. A fűtőházi disze
sek között nincs egyetlen olyan 
fiatal sem, aki 100 százalékon 
alul teljesítene. 

- KIBCiVITIK a Szol-
noki Járműjavító DISZ-szerve
zeténe'k vízitelepét. A munkála
tdk során társadalmi munlkával 
labdarúgó- és röplabda-pályát 
építenek a fiatalok. 

- PRÓBAÚTRA INDULT 
az új Hargita--vonat. A szerel
vényt néhány hónapi !kísérlete
zés után átadják a MÁV-nak. 

- Kétnapos ldrándulá.�t szer
vezett Egerbe a Landler Jár
műjavító DISZ-bizottsága. A 
fiatalok, megtekintve a város 
nevezetességeit, közös sport- és 
kultúrversenyt rendeztek az 
egri Lakatosárugyár DISZ-fia
taljaival. 

- A Fővárosi Bíróság már
cius 29-tól április l-ig tárgyal
ja a Markó utcai törvényszé
ken Sándorfalvi és társainak 
ruhalopási bűnügyét. A tár
gyalás nyilvános. 

- JÓL SIKERÜLT műsoros 
estet és táncmulatságot rendez
tek a székesfehérvári DISZ
szervezeték. 

A MA V VILLAMOS 
FELSŐVEZETÉK KőBANYAI 

EPITll:SVEZETŐSÉGÉNEK 
dolgozói eddig 1 1 1  százalékra 
teljesítették versenyvállalásai
kat. Különösen jó eredményt 
ért el az oszlopállftó részleg, a 
brigádok között pedig a Cson
tos-kovácsbrigád, valamint a 
Rémai-bádogosbrigád. 

LAKASCSERE 
Elcserélném lX. kerület, Gyáli út 15. 1. épület, !öldszlnt 2. szám 

alatti egy szoba, összkomfortos 
szolgálati lakásomat két szoba 
összkomfortos szolgálati vagy 
magánlakásra, lehetőleg belterü
leten vagy Budán. &-dekllldnl le
het: Lantos István, minden este 6 
után a Centi c[men. 

•:Z·t51·tJ·S1■4ht9:1r,,f1z 

Tíz szabad esztendő 

A „Szocialista Vasutért" szerkesztősége felszabadulá
sunk tizedik évfordulója és az ötödik vasutasnap tisztele
tére „Tíz szabad esztendő'' címmel pályázatot hirdet. 

A pályázóknak szolgálati-, lakó- vagy látogatási he
lyük tízéves vasútvonatkozású fejlődéséről, egy vasutas 
család ( egyén) megváltozott életéről kell írásban beszá
molniok. 

A pályázaton 1'észtvehet minden tényleges és nyug
díjas vasutas vagy ezek családtagja, eddig nyomtatásb�n 
(újságban, folyóiratban) meg nem jelent írással. 

Legnagyobb terjedelem: 5 gépelt ouial. Beküldési ha4 

táridő: 1955. július 15. 

Az első díjat nyert pályaművet, valamint a nyerte
sek névsorát "t;asutasnapi számunkban közöljü�. A sike
rültebb írások közül néhányat a határidő lejártáig is kö
zölni fogunlc. 

Jutalom: L díj: 1000 forint 
II. diJ: 500 forint 

III. díj: 300 forint 
IV-V. díj: 100-100 forint 

Vl-:l\..'V. díj: egy-egy értékes könyv. 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük névvel vagy 
jeligével beküldeni: .,Szocialista vasu.tért" szerkesztő
sége, Budapest VI., Sztálin út 83. 

S P O RT 
A Törekvés SE orszagos küldött közgyűlése 

Ha.aszú hetek munkája elözte I társadalmi aktlvák seg!tségével . Javaslatot. Otemes taps blzon>1· 
meg a március 19·én SudapeP· A Celszólalók kifogásolták az aá- tolla, hogv valamenn�ien �röm• 
ten meglartott Lokomotiv SE or- minlsztráclós nehézségekeL Tóth mel fogaoták a .,'rór1::1<ves'' elne-
szágos küldött közgytllésél, Andor (Debrecen) azt hozta Cel, vezést. 
melyre a MAV Közµontl Hivatalok hogy az új pénztárkönyv alkal- A választás során 159 szavazó 
dlsztermében mintegy 250 mes,- mas arra. hogy a pénztárost a az alábbi országos elnökséget 
hlvott részvt\Mével került sor. bürokr�cla útvesztőjébe sodorja. választotta: Elnök: Soproni Jó
A küzgy:.1lésen Mrovcs<lk József a A felszólalások után kerOlt sor zset. helyettes: Besztercán János. 
Központi SzervezO Iroda vezeti!- az új egyesület orszál!'os vezet<>- tagok: Mrovcsák József, Szücs je ismertette a három összevont sé.[?ének megválosztá�ára. A kt.z- László. Laki Károly. Bányai Ml„ 
it��J�1

:: kor!it;e- er;��.Fn���: gyülós egyetlen hiányosságának �áJY, �?�ác�,r:ren'i;, l��?t s�J�-
Ezután az összevonás utáni !el· azt tartjuk. hogy az elókészüle- lot Sz;bó Jó�set Tó!h And,or: 
adatokka, roglnlkozott. 6eszélt az tek során senl<luek sem jutott Szuhai Cecllla, Konc Sándor é• 
egyesületben Colyó nevellímun- eszébe. hogy a három egyesület Tőzsér Ernll. k
eá,.'.:óc,.lm
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, e � e - lc[vül a termelés terén ls kiváló közs,yülés eredményes munkát 
munkúj..ról. Igen helyesen bl- 1 k I végzett. Megmutatta a re1adato-
rálta a Szrrvtsző lrona hhinyo:,;- erec ményeket értek el és 81 a - kat és emellett nytlv:\nossáRra 
ságall. Elsősorban a hosszú he• :;:;,�

sa
a
k 

1:;�:� �i,1,lv:sal
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�l�'?1Jf'f; hozott számos olyan hlányo�sá. 
leke'n át tapasztalható sovlnlz· aJánlJa személyüket. Dol,rozólnk- got, melv l!'álolta az elörehala
must, majd részletesen Ismertei- nal< sok örömet és dlcsllsé1<et dást. Szép tervekről számoltak 
M az egyesülésből származó - szer,ett Mészáros rl\•érek, Szé- he a közl!'Vúl�sen. de ne feleJtsOk 
sajnos ejdli,: elég,ré fel nem IS· kolv eva Gyenge Valéria, Kazi el: minden terv annyit lr. ameny. 
mert - előnyöket. Aranka, Sebi\ Agota, Csermák nvlt mel!'valósltunk belőle 

A Celszólalásokból kitűnt, hogy Józser, Orlel Szabolcs, Kerc•ztes · Remél!Ok, hogy a szép szavak 
A sportköri vezelök helyesen !tit- Attila. Bóbis Gyula. Kllvárlné. nem maradnak l,réretek. hanem 
J
:�1,fJti°��1;�g1�f!,!�6J?e!��g>;;;� Llltomerc?.kl Már la, Kulcsár Fe- hama:osan valósággá 

k
v
á
tllnak. 

1 
A 

renc, Tóth Lajos és Csala Csilla lehetu•é,z a fobb mun ra m.n
zódött a sovinizmus, • azért bl!:· közül valóban többen alkalma· den Törekvés Sportkör számára 
tosftottnak Játszik, hogy az ed-

sak arra, hopy O vezetés nehéz. met?van. s mofft azokon e sor. 
rllgl 16 munka csak 'okozódni de meo;tlsztelö feladatát végez· akik az ere<imények elérésére az 
ros, orsz.iiros \'l•zonvlatban. Sok zék Ha O 

felölllblzottsás, kissé országos kOldött köz,n>{llésen példa utal erre Komáromban alaposabb munkát végzett volna, Igt're•et tettek. U.1 e.-vcsOletünk 
Például a takarékosság terén feltétlenül eszílkbe Jut Kulcsár 49 OOO sn0rtkór1 taggal a nagy 
mutattak p�lclát Az elmult év- Ferenc, a Szombathelyi Lokomo- eo:yesOIPtek sorába lépett. A ben Jutta.tott összegből 19 OOO fo- tlv NB l.ea labdarúgólllnak neve. snortkörl tagokban és ,-e,etllk
�!��Jr�akW'J���1i:a;,:ei:. 8fá��a��t akit a dolgozók tanácstagnak Is 

I 
ben rPllő kt'oesst's,et, alknlm•

mt munka terén 1ár élen. Sport• megválasztottak. �=:k 
ar

���r::��,e�� ��:�
le

�r�,� létesltményeket és oályaberen- Az országos közgyűlés elfo· mt'm·el által 1� ,·alóban „nagy" 
dezeseket hoztak létre a lelkes �adta az egyesOlet llJ nevére tett egyesilletlé váljék. 

1-----------------------------------------:;------------------------------------
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�I 
Akkor is így jött a tavasz, 

kicsi• borongósan, kicsit 
fáradtan, lassú léptekkel, mint
ha a vérzivataros, rettegések
kel teli évek az ó örök fiatal
ságát Is megtörték volna. De 
végül mégis kibontakozott, ti!l
jes szépségében, s a fáradt, 
megpróbáltatásoktól, éhezéstől 
barázdált arcokra rálehelte az 
élet színét. a bizakodást, a de
rűt. Ennek a tíz év elótti ta
vasznak április 4-e volt az elsó 
igazi naofényes, nyarat igérő 
napja. Ezen a napon ragyogott 
legszebben a napfény, arany
nyal vonta be a házak háború 
ütötte sebeit, kopott ruhánkat, 
s az ember végre nem érezte 
tehernek egyetlen megmentett 
értékét: az életét. 

Ki tudna ma már ennek a 
gyönyörű napnak minden órá
jára, minden percére emlékez
ni? Az ébredés pillanatai min
dig kuszáltak. Igy volt ez 1945 
április 4-én is: tudtuk, hogy új 
életre ébredtünk, szörnyű álom 
örvényló mélységeiből, börtön
cellánál mélyebb sötétségből 
jöttünk, olyan álomból, amely 
azért volt szörnyűbb minden 
lidércnyomásnál, mert valóság 
volt. Emlékszünk, amikor a 
Magyar Kommunista Párt hívó 
szavára feljöttünk a múlt és a 
pince sötétsél{éből, amikor eló
ször simult tenyerünkbe a szer
szám nyeTe. szemünk még ide
genül hunyorgott a fényben, 
még marta, rágta a füst, a ro
mokból felszálló por. a könnyek 
tüze. Szemünk mélyén azon
ban már ott csillogott a leg
nagyobb emberi érzésnek, a 
hálának a gyöngyszeme is. Ha 
eemmi másra nem emlékez
nénk ennek a napnak 1440 per
céból, az öröm és a hála köny
nyeinek f2Jére örökicé úgy fo
gunk gondolni, mint egy nagy, 
erős barátság forró pecsétjére. 

Nem, nem szégyen, hogy 
acélos férfiszemek sarkában 
kibuggyant a könny, amikor 
gyermekének csonttá fogyott 
keze az elsó karéj kenyérért 
nyúlt. S a kéz, amely a kenye
ret nyújtotta, oly erős és 
ugyanakkor oly gyöngéd· is 
volt. A szovjet katona harcos, 
kemény keze, amely szilárdan, 
elszántan s7.orftotita a fegy
vert. Aki gyennekünlmek az 
elsó karéj kenyeret nyújtotta, 
mindnyájunkat megajándéko
zott a legízesebb, legéltetóbb 
kenyérrel: a szabadsággal. Az 
elmúlt tíz évben mindent en
nek a kéznek köszönhettünk, 
mindent, - ami mindnyájunk
nak, egész népünknek drága: 
hazánk sMbadságát, nemze
tünk becsületét, békénket, ef'ós 
Mszágunkat, 1711ermeketnk bol
dogságát. 

A tíz év előtti boldog ün
nep epizódjai talán már 

elmosódtak, de a napnak, tör
ténelmünk legszebb napjának 
emlékét úgy hirdeti egész ha
zánk, mint valamely óriási 
márványtömb. S az elmúlt tíz 
évról, mint hűséges krónikás 
számol be virágzó hazánk új 
élete, minden tája, a legna-

' gyobb alkotásoktól, Sztálinvá
f'Ost6l, Koml6t61 kezdve a leg
kisebbekig, a neszmélyi vagy 
a 11.lttői állomás őrhelyének 
építéséig. Az elmúlt tíz év kő· 
be, vasba. acélba öntött króni
kája tárul fel előttünk, bar
merre járunk hazánk drága 
földjén, termővé tett földek 
búzatáblái beszélnek a nagy 
átalakulásról, az élet győzel
méről. 

Ennek a krónikának büsz
keséggel eltöltő fejezete a 
vasút tízéves fejlődése. Való
ságos könyvet tenne ki, ha 
csupán fel akarnánk sorolni 

az új vasúti létesítményeket. 
Nézzünk mel{ csupán egy me
gyét. Borsodban 48 új vasúti 
létesítményt találunk. köztük 
olyan hatalmas arányút, mint 
a legkorszerűbb technikai fel
szereléssel ellátott Miskolc
rendezőpályaudvaf". S amint 
tovább lapozunk e könyv
ben észre kell vennünk, hogy 
szinte reménytelen vállalko
zásba fogtunk: leh�tetlenség 
még a legkiemelkedőbb vasúti 
alkotásokat is felsorolni egyet
len cikk keretében. Mert ha 
Ferencváros bóvítési munká· 
latairól. az új Keleti gur!tó
dombról írunk, a teljesség ked
véért nem szabad kihagyni 
egész sor új állomásunk, köz
tük a komlói szénpályaudvar 
építését, de új vonalainkat 
sem. Ha a Benczuf' utcai nap
köziotthont és bölcsódét em
lítjük, beszélnünk kell gyer
mekeink többi új otthonáról 
éppen úgy, mint a békéscsabai 
vasutas nevelóintézetről. Ha a 
pécsi új rendelőintézetet idéz
zük példának, akkor köteles
ségünk példának állítani a 
sok-sok hasonló létesítmény 
sorába az idei vasutasnapon 
átadásra kerülő Budakeszi tü
dószanatóriumot is. Ha a vas
utas dolgozók munkájának 
megbecsülését akarjuk érzé
keltetni, akkor nem elegendó, 
ha Kossuth-díjasainkat vonul
tatjuk fel, több száz egyéb ltor
mánykitüntetésben részesített 
dolgozónk névsorát is ide kel
lene nyomtatnunk, de nem 
hagyhatnánk ki az egyszerű 
dolgozók tízezreit, akik becsü
lettel, odaadó munkájukkal 
küzdöttek nagy feladataink 
megoldásáért. S ha a vasutas 
dolgozók szociális helyzetének 
javulását kívánjuk illusztrál
ni, meghamisítanánk a valósá
got. ha csupán a nyíregyházi 
gyönyörű laktanyát említe
nénk, s nem mutatnánk be a 
többit, szerte az országban, 
nem látogatnánk el dolgozóink 
UJ lakásaiba, Székesfehérvá
ron, Miskolcon, B-u,d.a.pesten. 

e supán ötletszerűen kira
gadott példák is bizony

ságai annak, hogy gondosko
dás, szeretet, megbecsülés vet
te és veszi körül dolgozóinkat, 
kezdve az első üzemi fürdó épí
tésén, egészen a legutóbbi 108 
millió forintot kitevő bérren
dezésig. 

Dolgozóink munka- és élet
körillményeinek javulása 
könnyen nyomon követhető és 
lemérhető az előttünk álló té
nyek alapján. De lemérhetjük 
a fejlődést dolgozóink belső 
átalakulásán is. A szervezke
dési jogától is megfosztott 
vasutasság ledobta a múlt bi· 
lincseit. öntudatra ébredt, ma
gáénak érzi és tudja a dolgo
zók hazáját, szereti és ragasz
kodik pártunkhoz, hiszen a 
párt tanításainak. bölcs. elő
relátó vezetésének köszönheti 
felemelkedését. 

Y asutasaink nyitott szem
mel járnak a szépülő, 

új életet teremtő hazában. De 
a múltat sem felejtették el, az 
elnyomott..ság, a nyomor évti
zedeit. S minden számvetés 
büszke bizonyítvány arról. mit 
tudott alkotni a magyar nép a 
párt vezetésével. a Szovjet
uniónak életünk minden vo
natkozására kiterjedő segítsé
gével. Ismét. mint vasutunk 
tízéves fejlódésének bemuta
tásánál. meddó kísérlet lenne 
felsorolni mindazt a gazda� 
tapasztalatot. munkamódszert, 
a közvetlen. személyes és 
anyagi segít�ég ·ezer változatú 
megnyilvánulását, amit vas
utunk a hős szovjet vasutasok· 
tól kapott, az újjáépítés elsó 

OICSÖSÉG ÉS HÁLA 

A FELSZABADITO 

SZOY JET HADSEREGNEK! 

perceitól kezdve, az „500 kilo
méteres•' és a túlsúlyos-moz
galom kibontakoztatásán ke
resztül a korszerű tüzelési 
technika bevezetéséig. Minden 
vasútas dolgozó szívébe zárta, 
személyes barátjának tekinti 
az élenjáró szovjet vasutaso
kat, mert nekik köszönheti azt, 
hogy a legnehezebb feladatok 
megoldásánál is helyt tudott 
állni. 

\ * V 1 -
(Magyar Foto :... J,i'i-ai ie1v.J 
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1 nagy évfordulót meg-
11 előzó hónapokban, he-

tekben és napokban a 
Kié lesz a felszabadulási serleg? 

vasúton is forrón lükte- A felszabadulási se-rleg el
tett a felszabadulási ver- nyeréséért lelkes küzdelem 
seny. A legnagyobb csomópon- folyik a. versenyben élenjáT'.i 
toktól a legkisebb mellékvona- vasúti üzemek, csomópontok, 
li állomásokig tüzelte a vasutas szolgálati helyek között. Alább 
dolgozókat az akarat: odaadó, közöljük azokat a csom6pon
jó munkával tenni tanúságot tolcat, és szolgálati helyeket, 
drága, szabad hazánk szerete- amelyek a felszabadulási ver
te mellett, a széttéphetetlen seny eddigi eredményei alap
magyaf"-szovjet barátság mel- ján élenjárnak terveik teljesi
lett, a. béke védelme mellett. tésében és igy előreláthatólag 
Arról tanúskodtak a felsza- közöttük dől el a felszabadu
badulási verseny nagy eredmé- lási serlegért folyó vetélTcedés. 
nyei, hogy vasutasaink nem- Ez a sorrend azonban nem je
csak akarják a békét, hanem lent egyben helyezési sorren
kemény akarattal, jó munká- det is. 
val meg is védik. Arról tanús.-- VASUTI CSOMOPONTOK: 
kodott a felszabadulási ver- Ferencváros csomópont for-seny hangulata, hogy a vasút galmi dolgozói a fajlagos kodolgozói, műszaki értelmisé- csimozdításnál 113, a kocsik.igünk, fiataljaink, dolgozó nőink használásnál 114 százalékos egységesen, lelkesen követik a eredményt értek el. Különösen párt hivó szavát s szabadsá- kimagasló teljesítményt nyujgunk 11, esztendejét új gyózel- tottak március 27-28-án, amimekkel akarják köszönteni, kor az éjszakai szolgálatban tovább akarnak haladni nagy 5251 kocsit gurítottak le. A 
nemzeti feladataink megvaló- fűtőház mozdonyvezetói 5133 
sításának útján. Pártunk már- tonna szenet takarítottak meg 
cius 4-i határozata világosan a felszabadulási versenyben. megjelölte azokat a feladato- Szolnok csomópont forgal
kat, amelyekért hazánk továb- mi dolgozói élenjárnak a fajbi felemelkedése, népünk bol- lagos kocsimozdítási terv 114, 
dogulása érdekében mindenki· a terhelési terv 108 és a ko
nek küzdenie kell azon a he- csitartózkodási terv 107 száza
lyen, amelyet a párt, a dolga- lékos teljesítésével. A csornózó nép, népi demokratikus ál- pont dolgozói a felszabadulási 
lamunk kijelölt a számára. versenyben átlagosan 30 perc-

A vasutas dolgozók legna- cel csökkentették állomásukon 
gyobb nemzeti ünnepünkön, a teherkocsik tartózkodási ide
szabadságunk tizedik évfor- jét és 2080 tonna szenet taka
dulóján, a magyar-tlzovjet ba- rítottak meg. 
rátság nagyszerű seregszemlé- Mtskolc csomópont forgalmi 
jén ismét megfogadják: soha dolgozói különösen jó ered
el nem múló hálával, ragasz- ményt értek el a fajlagos ko
kod-ással követik a Szovjet- cs1mozditási terv 119, a kocsi
uniót, a sztálini zászlót, füg- tartózkodási terv 106, és a 
getlenségünk, szabadságunk, kocsikihasználási terv 114 szá
békénk o!talmazóját s a felsza-I zalékos teljesítésével. A fűtó
badulási verseny nagyszerű ház 4570 tonna szenet tatkari
eredményeivez felvértezetten, tott meg. 
a verseny töretlen le-ndületé- Debrecen csomópont vonta
vel indulnak új feladataik tási dolgozói elsőnek jelentet
mego!dására, új sikerek felé. ték a fűtóházak közül, hogy 

befejezték negyedévi tervüket. 
A forgalmi dolgozók is kiemel
kedő eredményt értek el kocsi
mozditási, kocsikifutási és szál
lítási tervük magas teljesité· 
sével. 

FŰTOHAZAK: 
A fűtőházak versenyében 

Budapest-Kele:t'i fűtőház dolg0-
zói járnak az élen. A felsza
badulási verseny 1dószaka alatt 
másfélmillió forintot takarítot
tak meg, a mozdonybrigádok 
4800 tonna szénmegtakarítást 
értek el. 

ALLOMASOK: 

Záhony állomás dolgozói clí
cséretreméltó teljesítményeket 
értek el kocsimozdítási tervük 
135, kocsitartózkodási tervük 
112, valamint menetrendsze
rinti vonatindítási tervük 132 
százalékos teljesítésével. 

JARMűJAVlTO VZEMI 
VALLALATOK: 

A járműjavítók közül eddig 
a Szombathelyi Járműjavító 
érte el a legjobb eredményt; 
Elenjár az önköltségcsökkenté
si és anyagtakarékossági ter• 
vek túlszárnyalásával. A vál• 
lalat eddig hétszer nyerte el 
az élüzem címet s a napokban 

Rákosrendező állomás dolga- adta át ünnepélyes keretek kö
zói igen kitűnó eredményeket zött a felszabadulás óta kija• 
értek el a felszabadulási mű- vított kétezredik mozdonyt, 
szakban. Fajlagos kocsimozdí- valamint az 56.000-ik kijaví• 
tási tervüket 145, kocsitartóz- tott teherkocsit. 
kodási tervüket 110, k=siki- A második helyezett. a 
használási tervüket 118, szállí- Szolnoki Járműjavító VV. ki• 
tási tervüket pedig 114 száza- emelkedő teljesítményt nyuj• 
lékra teljesítették. Különösen tott járműjavítási tervének 
jó az eredményük a tehervo- 111.7 százalékos, valamint te?'
natok menetrendszerinti indí-

1 
melékenységi tervének 106.3 

tásánál. százalékos teljesítésével. 
------0-0------

A felszabadulási műszak 

egyik legragyogóbb feiezete 
A felszabadulási versenyben 

sok dicsóséges tettet vittek vég
hez a pályafenntartási munká
sok, a vasútépítők. Egyik ilyen 
az a hősi munka, amelyet a 
MAV Budapesti tpítési Főnök
ség tp!tésvezetéségének dolgo
zói a ferencvárosi egésznapos 
vágányzár során értek el. 

A vágányzárat tíznapos elő
készítő munkával március 
29-én reggel hat órakor kezd
ték és célja volt négy csoport 
angolkitérőnek és két csoport 
egyszerű kitérőnek kicserélése. 
A vasúti főosztály - alapos 

Köszöntünk drága Moszkva, 
szabadságunk és békénk védelmezőie, 

mérlegelés után - öt napot 
engedélyezett a munkára. Eb
ben az esetben 85 személyvo
natnak és közel 180 tehervo
natnak kellett volna menet
rendjétól eltéröen késéssel 
közlekednie, ami sok százezer 
forinttal károsította volna meg 
népgazdaságunkat. Haits és 
Heim1er elvtárs műszaki veze
tők, a mozgalmi szervek és a 
dolgozók bevonásával üzemi 
értekezleten vitatták meg ter
vezetüket, melynek lényege: 
egy nap alatt elvégezni a mun
kát. A javaslatokat lelkes, ha
talmas munkatempójú cselek
vés követte. Az építési fónök
ség dolgozói Bohács István, 
Galvács Sándor és Mike János 
elvtársak irányító munkájával 
az ötnapos vágcinyzárt 12 6rá• 
ra szorították le, ami szinte 
példa nélkül álló teljesítmény. 

(Foto Aqensztvo felv.) 

Az építésvezetőség dolgozóin 
kívül dicséretesen álltak helyt 
a Villamosfelsővezeték-építés
vezetőségi-, a biztosítóberen
dezési-. a forgalmi szakszolgá
lat és a helybeli pályafenntar
tási főnökség dolgozói is, a jó 
együttműködés nagyszerű pél
dáját adva. Ennek köszönhető. 
hogy például a harmadik cso
port angolkitérő kiemelését 10 
órai kezdetre tervezték, de 10 
órára már az egész csoport ki
térő a helyén volt. 

Egy ilyen csoportot azeloot 100 
ember kézi eróvel vontatott el 
a helyéről tíz és fél méter tá
volságra, ennél a munkánál 
pedig ezt a műveletet csörlő 
serltségével nyolc begyakorlott 
dolgozó 11 perc alatt végezte 
el. 

A vasútépítők ezzel a hősi, 
áldozatos munkájukkal a fel
szabadulási műszak egyik leg
ragyogóbb feiezetét írták, ön
tevékenvségükkel. kiváló ter
vézésl és szerve7-ésl munkájuk
kal nagyszerű példát mutattak. 



2 8ZOCIAL1STA VASűTthtT 

EGY NAP A KAPOSVÁRI NEVELŐINTÉZETBEN 
Ha nem tudnád, el sem hin• 

néd. hogy ez a nagy sárga 
épület 346 fiatal lány otthona. A homlokzaton ennyi áll: Ka
poJ1.'ári MAV Nevelőintézet s 
a nagv előcsarnokban, a folyo
sókon olyan mély a csend. 
hogy tisztán behallatszik a 
kP.rtből a J)llldarak tavaszthfvó 

fennálló intézet múltjáról iger. 
hebe6ell, sok alkalommal sz/' 
esik. A gyermekek tudja.Jt 
hogy a Horthy-korszakban 

,,szuntyereknek .. 

hívták elódeiket 

hangja. sze,te a városban. A szuntye• 
De nem mifldig van ilyen 

I 
sz.: éhez.öt jelent és nem 1s 

csend az intézet falai között csoda, hogy az akkor még fn)• 
- mondja Szabó La.joa elv- nevelö iintézet növendékei nen
társ, lgazigató. - Délelőtt az tud�k jóllakni a napi három• 
épület másik szárnyában elhe- s.zori étkezés�el, a heti kilen<" 
Jyezett általános iskolában, szeri rántott levess,>J. Most 
vagy pedig J;timnáziumban, ta- naPOnta ötször étkeznek. és 

hetenként annyismr kapnak 
I 

ja alkalmából tanulm�nyi 
hú.�t. mint ahán:v.szor a ,,szun- eredményeik tovább! , Javí
tyerek" rántottlevest kapta.K tásán kívül nagyszabásu �ul-

Allamunk sokmill!ó tonn· 
1 

túrmüsorral is kilejezesrc 
tot fordlt évente a vasutas ne- .\uttatják hálájukat. , 

.
�ne�-

velöintézetek fenntartására, es zenekarukat, szmiatsw-
arra. hogy gárdájukat, népi tánccsoport-

jukat, pengetös zenekaru-
múvelt, kat jól isme,ik már a város-

• • _ , ban, nem egyszer sikerrel sze-
szoc1alista cmberekke repeltek a Honvéd Tiszti Ház 

nevelődj�nek az árva, fél
árva és a sokgyermekes vas
utas családok gyermel,ei. 

klub-estjein és a vasutas kul
túrotthonban. A vasutas dolgo
zók megszerették az intézet 
vasutas gyermekeit, akik büsz

Az i..'ltézet növendékei fel- kék erre a szeretetre és hálá
szabadulásunk 10. évforduló- sak érte. 

nítónóképzöl;ien, irodai szak• 
iskolán, mezőgµdasági tech
rukumban tanµlnak a lányok. 
Mert az intézet célja nem
csak az. hogy 

A VIT-mozdony épí�öi között 

az otthont pótolja 

azok számára. akiknek nem 
émek a szüleik. va:icy egyéb 
okból néhltillözi.k a családi 
otthCl.llt, hanem szakképzettsé
get is ad kezükbe. 

Délután csalrugy_an megtel
nek élettel a folyooók, a nagy 
ebédlö, a tanulószobák., a szak
körök helyiségei, söt estefelé 
a s:z.inház- és moziterem is. 
ahol a színjátszók és a báb
ját.szó szakkör tagjai próbál
Mk. A sokféle, igen látogatott 
szakkör között a legfiatalabh 
a vasútmodellező szakkÖ'I', 
amelynek célja, hogy a leá
nyok közül is minél többen 

A hatalmas mozdony ott áll 
a szerelöcsarnok közepén. Vö
rösre mázolt oldalához létra 
támaszkodik, a kazán tetején 
álló barna fiú karcs.ú alakja 
eltörpül a mozdony méretei 
mellett. Feje fölött megcsi>r
ren a daru lánca, s a daru 
lassan helyére emeli a több
mázsás kéményt. 

;pül a VIT-moz.dcmy, az 
1!:szaki Járműja,vító ÜV fia
taljainak felajánlása az V. Vi• 
lági.!júsági Talállto26 tisztde-
tére. A gyorsvonati moz.dony, 
mely a 301-001 számot vise
li, sokezer kilométert meg
tett már az acé!országúton. 
töb�zör javították öreg szer
kezetét. De a fiatalok határo
zottan állítják, hogy µyen gon-

dos munkát, rpint amilyent ök 
végemek rajta, még nem ért 
meg. Szebb lesz, jobb lesz, 
mint újkorában volt. 

A mozdony munkalapján 
mindössze ennyi áll: -nagyja
vítás. Szaknyelven kifejezve 
valóban nem történik itt en
nél több. De látni keJ,l a fia• 
talokat, akik dolgoznak a ma
sinán, Kele Sanyit, aki meg
lovagolja a mozdony heng<'r
aJ.akú orrát, Szeleczky Vilit. 
aki nyakig olajosan szereli a 
tengelyágyfedelet. Petrányi 
Imrét, aki izzadó homlokkal 
erösíti a burkolatot, - és ak
kor azonnal látni, ez nem 
egyszerű nagyjavítás, ez olyan 
munka, ahol a kezet a &SZÍV, a 
lclkesooés mozgatja. 

A mozdony, amely történelemröl beuél 

jos és Nemes Miklós a moz
dony vezetöjc és fűtöje életét 

A;- ürügy 
A rendőr��g minden nyo

mo:1.ás nélkül közölte a sajtó
val: megáUapitás uerint a 

szerencsétlenség kommunista 
merénylet köv�tkeznu!nvP 
vo;t. Megvolt az ürügy! A kor
mány sietve elrendelte a rög
tönítélő bfráskodást, a statá
riumot az úgynevezett 
kommunista bűncselekmények 
P.!követöivel szemben. A statá
rmm egyetlen büntetésnemet 
ismert: a kötéláltali ha1ált. 
Mit törődtek ők azzal, hogy 
rövidesen kiderült az igazság, 
megállapítást nyert: a bűnt 
Matuska Szilveszter, egy fél
örült követte el, akinek az ég
világon �emmi köze nem volt 
11z ille-gális )rnmmunista párt-megismerjék 

és megszeressék 
a vasútat. 

Ez a mozdony nagyon kö- 1 a dol11ozó nép nyomora egyr1> hn�
em ez volt a fontos. A !onzel áll a fiatalok ezívéhez, hí- elviiselhetetlenebbé vált. tos R statárium volt, amelynek 

re bejárta már széltében hosz- Az uralkodó osztály már alapján 1932 június 29-én meg
Az idén végző általános isko- szában az e'?'ész üzemet és a nem érte be a rendőrregi és gyiLkolták Sallial és Fürst elv
lások között ugyarui; miind- 1 

fiatalok naponta keresik fel crenrlőrségi üldözés erösftésé- társakat, az W.cgális Kommu-
ös.«z.e öten jelentkeztek vas- a DISZ-bízottságot kérésük- 1 h to„rekedett, nisták Magyaror3zági Pá1·tj„ 
' t• techn'ku ba '•"zül' ük' · ve ' an� . ra ke't vezeto·:1·e·t .  u 1 _ '. m , ... o lS , kel: helyezzék őket a VIT- , ás k ttöt V kellett U•-•f hogy F. "!!semml5itő csap t "- a moz.dony ma ott áll az e . LSSza • """ · '  mozdon•" készítőkhöz Szinte mé · n.ká t 'l ·· é- """ 
taru, mert tanulmánYl ered- . ,.,._ . · rien a mu sosz a Y ugy f:sza,ki, Jármű}<ivító nagy moz-mén.veik gyen�k. � az in- mm�en fiatal Itt szeretne do!- ért harcoló illegális komrnu- donyszereldéjében. F!atalok téZJP.t..-nem akar Ezégyent val- gozrn, .. m�rt ennek a mo2;<1ony- ni6ta pártra. Ehhez keUeU dolgoznak rajta, fiatalok ép!-lani velük. �k. tortenete swr= � ürügyet terEtmleniök. tik, fiatalok számára. Olajos-. fuzödik a magyar munkas- • h · a k -!< gyenge tanulmányi �red- mozgalom történetével. 1931 szeptember 12-rol 13-ra ru as iszese munkálkodna!;: 
meny awnpan nem általanos: virradó éjiel felrobbantották rajta, akiknek szabadságáért, 
a gyennekek jó eredménye!:- A 301-001-es 1931-ben ke- a Bia-Torbágyi viaduktot, 1, a szebb életéért életét &dta 
kel hálálják meg államunk- rült kapcsolatba a munkás- mélységbe zuhant az Osten- Sallai Imre és Fürst Sándor. 
nak és a vasútnak azt, hogv mozgalom történetével, ekkot· de-Budapesti gyorsvonat, me- 1 Készül a mozdony, mely nP• 
mindennel· ellátják őket. ci· Jarta be híre az egész világot lyet a 301--0-01. S?.ámú moz- hány hónap múlva majd 
pötöl kezdvP. a tomaszerekll?- E1. az iclií egybeesett a tökés donY vontatott. A szörnyű ka-

, 
Varsó felé viszi a Világlfiúsá

tankönyvektól a szépirodalrru világ.gazdaság legsúlyooabb tasztrófa 26 halálos áldozatot Fi Találkozó ma..,-ryar részve
olvasmányokig. Az 58 éV'P válságával. A munkásosztály, követe1t, közöttüik Morvai Ala• vöit. 

Egy e.sztendóvel ezelőtt hat 
M G y A R Q R S Z ·A, G 

gy6gyfü.rdó!<.et, éghajlati 
újságiró ,zétszéledt az ország A gyógyhelyeket, turistaházakat, 
kül.önbözó tájai felé, hogv né- szállodákat, kirándulóhelye-
hánu hónapos barangolás után - UTIK ÖNYV - ket, természetvédelmi terüle-
megirja úti élményeit, benyo- teket és védett természeti é-r-
másait arról a vidékTől, ország- írásával töltlltte meg útinapló- e különböző városrészek et1t1e· tékeket, továbbá egy részletes 
részről, amelyet bejárt. Céljuk ját, ez cs féltucat fáradhatat- sítéséból keletkezett Budapest. népművéazeti és népviseleti 
volt: megirnierni és megis- lan felfedező tanúskodhatik 1l fejlódó, fiatal világváros útmutatót, a vadászati és halá
mertetni az egész országot, róla, semmi mással nem pótol- megszületésével. Azután vé· szatl tudnivalókat, azoknak a 
mindazt, ami a magyar földön, ható, soha el nem felejthető, gigvezet bennünket a mai Bu• városoknak, községeknek, ter
ma.gyar tájakon ha.3znos, szép, izgalmas, gyönyörií. élményt dapesten; a városban sétál· mészeti szépségekben, érde
érdekes, valami okból megem- jelentett számára a haza „fel- gatva mutatja meg a neveze- kességekben vagy ritk.aságok-
Zítendő és tudnivaló. fedezése". tesebb épületeket és intézmé- ban bóvelkedó föld.rajzi he-

Sajnos nem ismerjük eléggé S ezzel nagyjából el is nyeket, a fontosabb útvonala- lyeknek betűrendes névmuta-
sa;át hazánkat. Nem vagyunk mondtuk, hogyan készült az kat. tóját, amelyeket érdemes, sót 
utazó nép, s ha valaki utazást Utikönyv. MunkatáTsai az or- A könyv legnagyobb fejeze- szükséges felkeresni, megláto
emleget előttünk, nyomban a szág egész területén öazegyúj- te: a. Dunántúl. Kisebb táj- gatni. 
határainkon túl vezető, idegen tötték egy-egy tájTa, városra, egységekre oszlik , ezeket uta- M

" 
d vagy nevezetesebb helyre vo- zás közben, a me11.etirány sor· in ezt osszefoglalva, az 0szr!z

k!�0��:i:gy :e::
zi 

v�::,::� natkozó történelmi, föld- és rendjében Ismerteti meg ve- Ut:�?7'YV nélkülözhetetlen ve
néprajzi, művészeti, gazdasági lünk az író. Az Utikönyv so- ze o3e annak, aki e vaskos kö-gondolunk. és idegenforgalmi szempontból ronkövetkezá tájegysége: tettel a kezében járja az or-

Mennyi kincse, szépsége, el- fontos ismereteket, tudnivaló- tszak-Mag11aTország. Itt nincs szágot, mert lapjairól írásban 
feledett vagy ismeretlen é-rté- kat s az egész anyagot egysé- szükség külön túrákra, ne- és képben eléje tárul mindaz, 
ke van ennek a mi kis orszá- ges keretbe foglalva, a legma- gyobb utazáaokrcs, az éazaki ami figyelemreméltó é, megje
gunknak. Kicsiny és mégis gasabb irodalmi igényeket is hegyvidék keakeny, de termé- weznivaló. Egl/Úttal hasznos 
milyen mé-rhetetlenül gazdag! kielégítő ,zfnvonalon megírva, szett kincsekben és látnivalók- és érdekes olvasmány 'annak 
A féltucat újságíró, aki bejár- a személyes élménu közvet- ban hallatlanul gazdag sávját a számára, aki nem utazhat, 
ta hegyeit és völgyeit, be- len1égével átfűtött hangon egyszerre beutazhatjuk, elejé- 8 otthonában lapozgatva e 
utazta városait és falvait, kö- tárják olvasóik elé. Legjobb től a véoéio. könyvet, megismeri az orszá, 
rolgyalogolta a Balatont és müvészei11ik, grafikusaink és Hazánk negyedik tájegysége: got. Hazánk tükre az Uti
keresztűl vándorolt a Bükk er- könyv!llusztrátoraink �egítet- az Alföld, Utikönyvünk utolsó könyv: megtalálni benne min
dárengetegein, örömmel látta tek ai: íróknak a mondanivaló előtti fejezete, melyben beba- den régi értéket és minden új 
Sztállnváros, Inota, Kazinc- képes ábrázolásában. Az Uti- rangol;uk a Du.na-Ti&za kö- szépséget, a felazabadulásu.nk 
barctka új szocialista létesít- könyv 648 oldalát tlibb mint zét, Magyarország gyümölcsös- óta eltelt évtized fejlődését, or. 
ményeit b gyönyörködött 650, túlnyomórészt többszínű kertjének gazdag városait. szágunk és népifak er6aödését, 
Eger, Sopron, Pécs évezredes rajz, festmény, metszet és Függelékül egy Utikalauzt gazdagodását. 
műemlékeiben; barátkozott a fényképfelvétel díszíti , . . Ma- szerkesztettek a könyv végére A könyv killsó kiállítása 
Mátra szurdokaiban legelésző gyarországon még sohasem je- a szerzók. Az utasember szá· méltó a tartalomhoz. A legfidámvadakkal vagy muflonok- lent meg ilyen bőséggel, tlyen mára fontos és hasznos tudni· nomabb, hófehér, famentes off· 1:al és megleste a Nyírség ter- páratlan művészi gazdagság- valók foglaltatnak ebben a setpapíron készült, killönleges 1 mészetvédelmi területeinek a gal illusztrált útikönyv. függelékben; a fővárosba ér- nyomdatechnikai eljárá,aal: az 
jégkorszakból itt maradt nö- A könyv négy nagy tá;egy- kezó vidéki ember megtalálja illusztráclókat coloroffset nyo
vények virágfakadását; búvár- ségre osztja be az országot. Az benne a pályaudvarok jegyzé- mással állitotta elő a Bu
kodott a vidéki múzeumok h-ú- elsó: Budapest, a fóvároa, az két, cs menetdíjkedvezmények- dapesti Szikra Nyomd.a. A 
vös termeiben és találkozott ország szíve. A könyv elmond- ről szóló hivatalos tájékoztatót, könyv papírját és könyvköté
az új, termékeny Hortobágy- ja a város közel 2000 eszten· a színházak, fontosabb mozik, szett anyagát különleges 
gyal; ez a hat újságíró, aki öt- dős történetét, megismerteti a.i szórakozóhelyek, vendéglátó- ballon-vászonba kötötték _ 
ezer éves történelmi i;datok- olvasót a régi városrészek - ipari 1lzemek, múzeumok, kifejezetten az Utikönyv cél· 
kal, festői tájak, természeti 

I 
Acquincum, Óbuda, cs Vár, 

1 
könyvtárak, kiállítási helyisé-

, 
jaira gyártották. A könyvböl népségek, oodregényea t,áTTO- Pest-Buda - ki.alakulásával, a gek llss'!eá11í ását; a Budapest- 50 OOO példány készült, egy

lllOk, 111/ÓOl/ftóvfzú források 'le· reformkor lázas építkezéseivel, ról vidékre utazó pedig a egy kötet bolti ára 50 forint. 
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·e1REK 
SZOV .JETIJNIÓ 

A uovjet vaau;ak éle(f!ból 

Moszkvából je'/,entik: Az 
Október elnevezésű vasúti 
körzetben érdekes kísérlete
ket végeznek távo1balátó 
vasúti berendezésekkel. Ezek 
segf.1ségével a diszpécser a 
vonal egész hosszában e!len
örizni tudja a vonatok moz
gását és a kocsik elooztását. 

A távolbalátó berendezések 
azonban nenicsak erre a célra 
hasznosíthatók. A teherpálya
udvarok kocsife!író irodáiban 
a készüléken megjelenö kép 
- akár a televízióban - mU
tatja az elhaladó koc&ikat, 
azok számait, típusát, ten
"elyszámát. A kísérletek iga
;,lták, hogy a távolbalátó 
berendezést éjjel-nappal tel
jes megbízhatósággal fel le
het használni, 

* 

A szovjet vasutak 1954. évi 
személyszállítási tervüket 104,9 
százalékra teljesítették. Ez idö 
alatt 1,6 milliárd ember uta
zott a Szovjetunió vasutain. 

* 

A ka,tinyini vagongyá-r kol-
lektívája a közelmúltban meg
teI"Vezte a teljesen fémből ké
szült ke.skeoyvágányú vasúti 
személykocsikat. Az első 
négytengelyes személykoasi
sorozat a napokban hagyta el 
az üzemet. A kocsik hossza 
11,2 méter, szélessége 2,3 mé
ter. Gőzfűtés és villamosvilá
gítás, s kárpi towtt ülések te
szik kényelmessé az utazást 
a keskenyvágányú személyko.. 
csíkon. 

* 

A ki-rovi körzet Medveu-
jc,gOf'a fűitöházában jelen-tö
sen segíti a dolgozók munká
ját a szemléltető agitáció. A 
fontosabb, érdekesebb mun
kaeseményeket a fűtöház te
rületén lévö és külön e 
célra felállított táblákon köz
hírré teszik, amit a moz
donyvezetök ás fűtők nagy · 

érdekl6déllsel- tanulp!i4a,:l'oz.. 
nak. Ennek a módszernek 
alapján egyre inkább öz• 
kinca9é válnak a fűt6ház ön
költségének alalrnlásáról meg. 
jelen,tetett tájékoztatók. Igy 
mindenki tudhatja, hogy mi
lyen részt vállalt a fűtöház 
gazdaságos üzemelte_tésé.ben 
és - a dolgozók önbizalmát 
neni ki6 mértékben növelte 
az .a tény, hogy jó µiunkájuk 
eredményét - a gazdaságos
ság tükrében - naponta fi
gyelemmel kísérhetik, 

* 

Aprilis 1-én lépett életbe a 
szovjet vasutakon az új vas
úti szabályzat. A szovjet vas
utasok uJ szabályzata fel
használja a különféle tapasz
talatokat és bevált módsze
reket, kezdeményezéseket, 
amelyek nagy sikerrel ás 
eredménnyel segítik a szov• 
jet vasutasok munkáját. A 
vasutas dolgozók részére 
hosszabb időn át szeminári
umszerűen ismertették az új 
szabályzat rájuk vonaJt.kozó 
előírásait. 

Az első szabályzatot 1920-
ban adták ki. Ez meghatá
rozta a vasúti közlekedés fel
adatait a hadikommunillmus 
körülményei közepette. Utána 
1922-ben. 1927-ben és 193� 
ben adtak ki a Szovjetunió
ban vasúti szabályzatot. Két 
évtized telt el tehát a leg
utolsó kiadás óta. Most - a 
fejlödés új szakaszán - fel
merült a szükségessége olyan 
vasúti szabályzat kiadásának, 
amely teljesen megfelel a Jl\ai 
körüb:ényeknek. A szabály
zatnak a párt és a komi;l.ny 
történelmi jelentá6égű hatá
rozatai képezik az alapját, fö
ként az ipar, mezőgazdaság 
és a közszükségleti cikkek 
gyártása további fejlesztését 
ihletöen, 

Az- ENSZ közlekedési bi::oftságának értekezlete 

Röviddel ezelőtt többnapos javaslat hangzot-t el a moz
értekezletre ült össze 15 áJ- donyok kazánvizének kezelé
lam képviiselöinek jelenlété- séröl, valamint a különböző 
oon Bangkokban az ENSZ vontatási rendszerek helyi 
gazdasági, szállítási és közle- megválasZJtáBának problémá-

járól. kedési bizottsága. Az értekez-
bi-leten az á2Sial országok szál- Az ENSZ közlekedési 

lításának problémáival fog- zottsága egy másik ülésen a 
Jalkoztak elsc56orban és a veszélyes anyagok szállításá
közlekedés nagyarányú fej- val foglalkowtt. Ezek között 
lesztését hirdették a felszóla- elsósorban a rádióaktív áruk 
Jók. India delegátusa például szállításával. A biwttság ez• 
megállapította, hogy országuk után az országút-jelzéseknek 

a vasúti jelz.ésekkel történő gazdasági fejlődése olyan ha- egybehangolásával, az omzág. talmas méretű, hrgy a vasúti határokon történő ISZállítforgalom 20 százalékOIS növe- mányellenőrzések egységesMékedésével kell számolni eb- sével és egyszerűsítésével fogben az esztendőben. lalikozott, majd több határo-
Az értekeo:leten foglalkoz- zatot hozott, amelyet eljuttat

tak a kocsi!ordulók, a vasbe- nak az ENSZ közlekedési al
tonaljak, a talpfálk élettarta- bizottságával kapcsolatot tar
m"ának meghosszabbítása és tó valamennyi államhoz, te
a szakirodalom kölcsönös ki- hát nemcsak az ENSZ-tagál
a;erélése kérdéseiveL Szá."n06 lamok közlekedési szet"Veihez. 

Dolgozó nőink a felszabadulási verseny 
első soraiban 

A felszabadulási serleq6rt folyó harcban a vasutas dolqozö nOk „ 
naqyszerüen helytállt•k. Sáqhl Gyuláné 111 Papp Erzsébet fúr6sok 
a Szolnoki JármllJavltóban _az• Ozem eqylk leqJobb bf"lqádJaként 1 51  
százalékos átlaqte1Jesltm6nnyet kDzdöltek a felszabaduhisl ma-

su�n. 
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FELSZABADULT, BOLDOG ÉLETÜNKRŐL BESZÉLNEK 
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/;ergely József, Rákosrendezö pályaudfflr „Szocialista Munkáért Érdeméremmel" 
kitüntetett állomás/ónöke: 

TÍZ SZABAD ESZTENDÓ 
Beszélgetés Beró József elvtárssal -

Emlékezés és öröm - az öröm és hála ünnep.én Tíz esztendő, csak így ki
mondva nem hosszú idő, de 
tíz szabad esztendő - ennek 
már súlya, íze van. Beró Jó
zsef elvtárs is, a/hogy kimond
ja, érezni 'hangján a ki nem 
mondott szavakat, valahogy 
ilyenképpen : elvtárs, nehéz er
ről beszélni, hisz annlfi a mon
danivalóm, hogy sorolnám 24 
órát egyfolytában a tíz év meg
annyi emlékét és mégsem tud
nám hűen ki.fejezni, mennyit 
változott az életem. 

1928-ban lett „felnőtté", ak-
1 

günk őrnagya lett, Szabados 
kor kapta kézbe az oklevelet: Ferenc l�tos - ma műsza!d 
asztalossegéd. Boldog volt és főtanácsos, Garamvölgyi Istvan 
büszke - mint minden fiatal- lakatos pedig tanácselnök és 
ember életének e nagy állomá- lehetne még sokáig folytatni a 
sán. Aztán hat hónap múlva, sort. 

Ki M emlékezne az időseb
bek közül a tíz é1' előtti Rá
kosrendezóre. Arra. a Rálkos
rendezőre, annely a viszonyla
gosan gyenge forgatommial 
sem tudott, mint síktolatásra 
berettdezett pályaudvar meg
birkózni. 

Vala,mit tenni lcel! - töp
rengWk az dkosolc és az egyiJk 
fejéből ki is pattant a szikra. 
Egy kis dombot lke!l építeni ·
mondta - és onnan eregetjük, 
szalasztjuk majd le a kocsi
f<at. Ügy is lett. Minden előre
látás néllkül, rossz líraelren
dezéssel és rossz helyen meg- · 
épült az úgynevezett gurító
domb. De sem,mi több! Beren
dezéseklkel, szülkséges építmé
nyekkel senki sem törődött. 
Elképzelhetetlenül kezdetleges 
állapotok voltak. 1940-ben csaik 
az lehetett !külsős forgaumi szol
gálattevő, akinelk a torlca bírta. 
Az enyém jó darabig győzte. 
Ugyanis hangszóróról, milkro
fonról szó sem volt, de volt 
egy özönvíz előtti gramofon
tö!csér, szép, nagy öblös darab, 
itt-ott horpadt és az idő vas
foga lerágta róla a sokszínű. zo
máncot. Én, a külsős forgal,m,i 
szolgálattevő a domb tetején, 
egy rozoga széken ülve, a töl
csérbe kiabálva osztogattann 
parancsaimat reggeltől estig, 
estétől reggelig, azaz hangszál
ha.sadásig. A gurítós m,;zdo
'llydk kézi jelzésre toltalk hát
Ta, va(l'IJ álltalk meg, ha ugyan 
látták a jelzést. A -saruállítók 
-magu/k eszkábálta, rozsdás bá
doggal fedett őrhelyeken tar
tózkodtak. Mosdó- és öltözlkö
dóhelyiséget el sem tudtunk 
képzelni. Semmi fejlődés 
a háborúig, azután a háború a 
meglévő rosszat is megtépázta. 
A régi raktár üszkös rom,a1 
meredeztek a rövid vágányok 
1'égében, az irányvágán'J()llc itt 
-is, ott is hiányoztaJk. 

Aztán lassan m.egíttdult az 
' llet. A vágánycsoportokon 

hangszórókat helyeztiinlk "e'l'. Jl· 
gurításvezető tisztahangú mik
rofonon keresztiil közölte a �
esik gurításávaZ !kapcsolatos 
tudnivalókat. Fényjelzők 1111úl
taJk lki a gurítón. No-rrmálma
gasságba emeltük a dombot és 
hozzá arányosan a !írá'kat. A 

hiányzó vágányok egymás után 
épültek. Eltűnt a régi ralktár, 
helyére vágányokat fektettiinJk. 
Fényszórókat és íi,1,l,mpákat 
helyeztünk el a gurítón. A 

mina;g pi.s2lkos és rossz elren
dezésű felsőforgalnni iroda épii
teténelk belső falait addig to
logattuk, mig világos, tágas, 
&zta öitö21.ködóhe Zyiséget, hi-
deg-,melegvizes férfi- és női 
fürdőt sikerült létesíteni. A 
vágánycik ésszerű átrendezése 
aok-sdk forgalmi lehetőséget 
biztosít. Hagy mi történt 10 év 
alatt Rákosrettdezőn, azt az 
bizonyítja a legjobban, hagy 
1945-ig a gurító teljesitmén·ye 
egy-egy 24 órában aiig haladta 
meg az 1600 kocsit, nemrégiben 
pedig már 3017 kocsi gurult le 
Rákosrettdező gurítódombján. 

A fejlődés má.sként is l0mér
hető. Vajon 10 év előtt lehe
tett-e beszélni alulról jövő /kez
deményezésről? Hiszen "11€g a 
fóndk hangja sem hallatszott 
a „mennyországba". LeheteU-e 
beszélni újító mozgalomról 
"401/ munkaversenyről? Ma az 
újítómozgalom a dolgozók egyé
ni önálló kezdeményezése, a 
munlkaverseny élő, éTZé'kelhető 
valóság. A dolgozók érdeldőd
nek az eredmények után. Ké-

rík, követelik az érté'keléseket. vasutas, Urbd'iiyi János saru
A brigá.dak nagy h4rcot foly- á!litó érdooies vasutas. 
tatnak a mennyiségi és minő- Al.lomdsunlkon voltak már 
ségi munlkáért. az önköltség nagy, eredményes versenyek, 
csökkentéséért. S dolgozóink elnyertük a, Minisztertanács és 
állandóan láthatják, érezhetik a SZOT vándorzászlóját - de 
pártun!k, ál!amu11ik gondosko- ilyen ·lel�es, él6, mittdenkit át
dwt, a szovjet vasutasok naqy ható versenyü11ik, -mint a fel
segltségét, munUrojuk megbe- szabadulási verseny, még nem 
esülését. A legjobba!kat maga1i volt. A felszabadulási serlegért 
komuínykitüntetéssel jutal1114z- folyó nemes vetéVkedés meg
ták, sokan kiváló és érdemes sokszorozta dolgozóink erejét 
vasutas lkit·üntetésben részesül-

, 
s ezt az erőt nem hagyjul/( visz

te!k. Na.(11J László gurításvezető szafejlódni felszabadulásunk 
a „Szocialista Munkáért Er- nagy ünnepe után se·m. Továb
d�retm", Papp Zoltán for- • bi !kiváló eredménye/dkel aka
galmi szolgálattevő a „Munka 

I 
runk készülni a nemzetközi 

Erdemérem" 'kitüntetettje, Bo- munká.rosztály nagy seregszem
ros.s Bálint 9<.ocsimeste·r kiváló léjére. 

Beró elvtárs, a Keleti Mú
sza!ki Kocsiszolgálati Főnökség 
üzemi bizottsága elnökének 
élete, há,nyatott sorsa., mint 
cseppben a tenger, százezrek 
sorsát, életét tükrözi. 

akár összetéphette volna se- De vajon csak ez tükrözi, 
itédlevelét, mert használni nem hogy minden hatalom a dol
tudta semmire. Munkanélküli gozó népé? Nem. Ezernyi más 
lett, s az maradt hét évig. között nézzük csak, hogy a:i 
Hogy közben mit csinált? Al- üzemi bizottság, a szakszervezet 
kalmi munkákat vállalt, követ mennyt mindent nyújtott a 
tört, villamosvezeték oszlopait munkásoknak a legutóbbi év• 
festette, és ha semmi nem ke- ben. Erről tud legtöbbet mon- • 
rült hát ődöngött, lesve va- dani Beró elvtárs. Modem, 200 
!ami munkalehetőségre. 1935- s:zemélyes női öltöző épült. 
ben „jobb lett a sora": felvet- 1954-ben 56-an voltak üdülni 
ték segédmunkásnak · hidépí- az ország legszebb helyein és 
téshez. De a segédmunkás fi- az idén már 76-an jelentkez
zetésért asztalos szakmunkát tek. 
kellett végeznie. Érdemes foly- A szakszervezet 1954-ben, 

E G y B O L D O G  e s A L A
I 

D 
t�tm? �rdemes, de csak 1945- egyetlen év alatt külön):)öző tol, amikor 1;emcsak sz�bad segélyek címén (születés, há-

Boldog; nagyon boldog csa
lád a Jánosiéké. Dehát hogy
ne lenne az, amikor életük 
oly sok viszontagság után ju
tott az egyenes útra. Ma már 
keserű emléke csupán Jánosi 
Károlynak a felszabadulás 
előtti néhány évtized, az 1925-
ös évek kőmüvessegédjének 
küzdelmei a vállalkozóval, 
melytől szabadulni vágyva 
1930-ban a MÁV Magasépítő
höz került. De a MÁV sem 
volt sokkal jobb gazda. mint 
az előző. Szakmunkás-órabért 
csak nyáron fi'zetett és a téli 
hónapo.k!ban örülni kellett a 
kőművesnek, ha segédmunkás
fizetést kapott. 1Yfár az is meg
nyugtató lett volna, ha leg
alább biztosnak tekintheti ál
lását. De ez a biztonság csak 
25 év után született meg. Já
nosi Károlyt csak 1945-ben. a 
felsza-badult országban nevez
ték ki. 

Talán ez a bizonytalanság 
is közreját.&zott abban, hogy a 
családalapításra hosszú ideig 
nem gondolt Jánosi Károly és 
csak 1942-ben kötötte ÖSS/le 
.él.et.ét Háner _l'{Iári�eval. A fei
szabadulás előtt két kislányuk 
született és a gyerekek: jövője 
joggal agi.asztotta a szülőket. 
Akkor nem is gondotta:k arra, 
horo• néhány év mulva ezek 
a gondok elszállna1k. szétcxsz
lana!k, mint a cigarettafüst, 
Marika és Jutka biztoo jövő 
elé tekint majd és a kapos
vári MA V nevelőintézetben 
végzi tanu.1.-n.Éyait. 

A bi2!tos jövő reménye Já
nooi elvtárs szívében csak a 
felszabadulástól bontogatta 
szárnyait. Ebben az időben 
Pécsett dolgozott és mér a fel-
6Zabadulás másnapján jelent
kezett munkahelyén. 

A Jánosi-család élete egyre 
derűsebb lett, me.i;,;zépült, 
mi:nt körülöttü,k az ország. 
Amikor ham1adik gyermekük, 
Karcsi született. 1946-ot írtak. 
Emlékezetes esztendő volt ez 
Jánosiék számára. nemcsak 
amiatt; hogy Karcsi volt a 

család e1só fiúgyermeke. ha
nem arert is, mert Jánosi Ká
roly ebben az évben kapott 
először forintban fizetést. Az 
egész ország köszönte a párt
nak a stabilizációt. mely vé
get vet,:tt az infláciqnak, a 
munkásosztály nyomorának. 

höz és a Keleti Főcsatorna 
lett, hanem vegre ember is! zasság stb.) 15 598 forintot fi

építkezéseihez hordta az 1945-ben került a kocsiinté- zetett .ki tagjainak és javas
anyagot. Az EMAG-gyárban zóséghez, az asztalosműhelybe. lata alapján 177-en kaptak 
elkészült az ezredik kombájn. Részt vett a párt és a szak- rendkívüli segélyt, 50 650 fo

Megnyitotta kapuit a nagy- szervezet szervezésében, s köz_ rintnyit. Valamennyi dolgozó 
szerű Népstadion. s e diadal- ben jó szakmunkájáért cso- �zórakozását, fejlődését szol

portvezetó, majd művezető gálták azok az összegek, memas. munkasikerekben gazdag lett. A szakszervezetben pedig lyeket kulturális célokra köl• évben született Jánosi Ferike, bizalmi, üzemi bizottsági tag, töttek: 20 600 forint bangszea család hatodik gyermeke. majd 1950-ben az üzemi bi- rekrc;,, 9!JOO forint táncruhákra. A felszabadulás u1áni első 
gyermekük születési éve tehát 
összefonódott az ország nagy 
eseményével. És Karcsit még 
három fiúgyermek követte. 
Mindhármuk születési éve 
emlékezetes marad nemcsak 
a Jánosi-család, hanem az or
szág életében is. 

Tíz év telt el azóta, hogy. zottság elnöke és az a mai Ezenkívül vettek 1 1  néprádiót, 
hazánk szabad lett. hogy az napig is. 2 világvevő rádiót (egyik a 
egykori kőműves együtt a Nincs különös életútjában, DISZ-é), mozigépet, székeket a 
dolgozók tízezreivel eJ.illldult a Júsz százezernyien járták kultúrterembe és a könyvtár 
felemelkedés útján. E tíz év ugyanezt. Elegendő bizony- neh�y Ji:ca.tról - 10 OOO köte
alatt lett Jánosi Károly kő- ságu! itt, a kocsiintézóségben tesse feJlódott. 
művesböl Jánosi Károly osz- körültekinteni : Herczeg Fe- Tíz szabad esztendő - en
tályvezetőhelyettes. És Jánosi renc, az egykori lakatos ma a nek a szónak súlya van és 
Károly bizonytalan sorsú csa-

1 
Tervhivatal elnöke, Bencze Beró elvtárs e tíz év esemé

ládjából egy boldog. nagyon Jenő . kárpitosból és Kellner nyeiről még nagyon sokat tud ... , 
Pistike 1949-ben született és 

ebben az, évben Jánosi Ká
rolyból a vasuti főosztály 6/c 
osztályán előadó lett. Egy
szerű munkást emelt vezetö
á!lásba a par-t. A munkás-

boldog család. István asztalosból néphadsere- na mondani . . .  

Amiről a 10.413-as KÖZÉRT beszél 
osztály győzelmének volt ez - Kérek egy kiló eu,krot, 

��=�álym:�ze��f f:. negyedkiw dióbe�t . . •  

jezte ki az is. hoi(Y ebben az ni? 
Tortát süt, Sza.tmárí né

évben fejeztük be 8 hónappal 
a határidő előtt hároméves 
tervünket. Ez a győzelem át
lag 37 százalékkal emelte az 
ország dolgozóinak életszín
vonalát a háboru előttihez 
képest. 

Hát, a m,erekek már 
nem hagy114k békén. hogy a 
m,últ héten sem volt �des
tészta . . .  

Ilyen közvetlen, szinte csa
ládias a hangulat ebben a se 

Multak a hónapok és 1951- nem kicsi, se nem nagy, de 
ben a Jánosi-családnál újabb tiszta. gazdagon fel.szerelt 
kettős öröm történt. Os:z:tály- KÖZÉRT-üzletben. Nem is 
vezetóhelyettessé léptették elő csoda ez, hiszen a bolt dol
Ján.osi Károlyt és megérke- gozói már évek óta ismerik 
zett az ötödi•k gyermek. Bandi az állandó vevőket - és ki  
is. Bandi. ha  majd az iskolá- nem állandó vevő itt? A Ve
ban történelmet tanul, szüle- reb-család hiteles tanúk állí
tési événél ezt a feljegyzést t.ása szerint má,r 40 éve i t,t 
találja : ebben az esztendőben vásárol. A bolt dolgozói kö
a íalvakiban megkezdődött a zül Tengerdi Margit itt ült 
.. földi'!ldulás". Ezer és ezer a .kasszánál már akikor is, 
dolgozó parasztcsalád szakított amikor a bejiárat felett még 
régi életmódjával és tért rá a az „Általános Fogyasztási 
szövetkezés útjára. Szövetkezet", majd a „Kon-

Aldozatos munkájáért 1953- z:um" táblájáit világította meg 

ban Jánooi Károly mellére az egyszál villanykörte, 
tűzték a „Szoci,a.lista Munká- Régi üzlet, egyidős a MÁV 
ért Érdemérmet". Ebben az eszaki Járműjavító lakótele
idóben országunkban már pével, s annyival is becse
diadalmasan folytak az öt- sebb, mert az egyetlen üzlet 
éves terv építkezései. Vas- az egész telepen. De sokat 
utu:nk a tiszalöki Vizilépcsó- tudnának mondani a régi fa-

lak, ha egyszer zárás után 
elkezdenének beszélgetni egy. 
mással !  Mennyi apró emberi 
tragédiának voltak a tanúi, 
mennyi kétségbeesett hitelké
rest, halasztási kérelmet hal
lottak, amjkor a család egyet
len pénl!keresöje -rs· az utcára 
k:erült, s ki tudja, hány éhE$ 
száj egész napi táplálékát Jl!· 
lenrette az a kiló kenyér, li
ter tej, antit ideig-óráig „fel
írtak", s aminek nagyon sok· 
szor hatósági végrehajtás lett 
a vége. 

nyeret, má5részt pedig há 
P.gyéb ennivalóból több van, 
kevesebb kenyér szükséges, 
Az egyes árucikkek emelke
clését, kezdve a péksllltemény •. 
tól a konzervfélékig és a fa• 
héjig, ki sem lehetne mutatni 
pontosan, de jó tájékoztátást 
nyújt, ha megnézzük az üz• 
let egy évi bevételének · nö
vekedését. 1954. első negye„ 
clében 587 OOO, a második ne
gyedben 676 OOO, a harmadik
ban 705 OOO, a negyedikben 
pedig 707 OOO forintot tett ki 
a for.e:alom. 

- Mi lá1juk legLnkább, 
hogy jobban, nyugodtabban 
élnek · a vasuta.sok - össze
gezi tapasztalatait a boltve
zető - s ez nemcsak a for• 
galom emelkedésében mutat
kozi,k; meg, hanem abban is, 
hogy a fi7-etési napokon nincs 
már az a tolongás, rni,nt ... z. 
előtt. Mindenki be tud sze
rezni annyit, hogy nem kell 
dekára kiszámítania a család 
fogyasz1ásált. Csaknem meg
szüntek mtlr a kicsiny, tíz
dekás, negyedkilós tételek. 

PÁL ÓCI Y  GllEllA  El ŐMUNKÁS 

Sleúz László elvitárs, a 
10 413-as KÖZÉRT-fiók veze
tőhelyettese azonban már 
nem azokról a:r. időkről be
S7.él, amikor a bolt egyedül 
keresett cirokei a liszt, ke
nyér, krumpli, szá,razbab vol
tak. Három éve van az üzlet
ben, s killönös�n élénken 
emlékszik a forgalomnak az 
utolsó másfél év alatti alaku
lására. Új, addig nem tartott 
árucikkeket kellett bevezetni. 
például külföldi teáit, cuk
rász:készítményeket, minőségi 
ttalárut, min&égi felvágotta
kat. Mint mondják, a boltban 
olcsóbbfajta kolbászfélét nem 
is igen érdemes tartaniok, hi
szen a MÁV-telep lakói szin
te kivétel nélkül dis2lilót öl-
t.el.. 

. 

- És még egyet - teszi 
hozzá búcsúzásul. - Biztosan 
észrevette az elvtárs, hogy 
beszélgetni szoktunk a vevők
kel, legalább egy-két szót, 
de többet nem is igen lehet• 
ne napi 800-1000 vásárlóval. 
Nos, az tlyen beszélgetések• 
nél mindig gyakra.bban kerül 
szó arról, hogy ezt is, azt is 
vettek a. lakásba, a háztar
táshoz, egy-egy bútordarabot, 
függönyt, rádiót. játékot a 
gyereknek. Azt akarom ezzel 
mondani, hogy a telep lakói 
nemcsak a mi üzletünk foT◄ 
galmát növelt.ék ám • •  , 

Valamikor azt gondolta, óvó
nő lesz. Ez volt a vágya, ez 
volt az álma. Szerette a gyer
mekeket és sajnálta őket, hisz 
látta szülőfalujában, ·a - tokaj
hegyaljai Tolcsva községben, 
amint a zsellérgyerekek ron
gyosan. éhesen játszottak a fű
ben és nézték őt, kerekre tá
gult szemmel, akinek nagyobb 
kenyér jutott. Az ó apja kő
műves volt báró Wallboili Ke-

lernen birtdkán és az akkori 
körülmények között, a zisellé
rek sorsát látva, nem volt oka 
a panaszra. De az ugyancsak 
a birtokon dolgozó cselédek 
nyomora megmarkolta a szívét. 
A kommenciót, amely csak egy 
hónapra. legfeljebb kettőre volt 
elég, hárCHnhavonta mérték. Se
gíteni szeretett volna, legalább 
a gyerekeken, ezért aikart óvó
nő lenni . . .  

Amikor Tokajhegyalján is 
megmozdult a föld. menekült 
a báró és jussáG-loz jutott a pa
raszt, az ó vágyai is másfelé 
fordultak. Már le!hetett volna 
óvónő Pálóczy Gizíből, de 
most már másképp határozott: 

1 

alkotni vágyott, két kezével 
építeni az országot, hisz a nó'k 
előtt is széles lett a pályavá
lasztás lehetooége. 

1 
Pd,lóczy Gíziból vasutas lett, 

pályamunkás. S alig dolgozott 

évtizedekbe, protekcióba, aján
dék tyúkok, libák sokaságába 
került, míg egy�gy pályamun
kásból előmunkás lehetett, 
amely már a sikernek, a fel
emelkedésnek szinte tetejét je.. 
lentette. 

Pálóczy Giziuk minderre 
nem volt szüksége. Ahhoz. 
!hogy ő előmunkás lehessen, 
elegendő volt szorgalma, be
csületessége, rátermettsége. 
Mint ahogy ennyi kellett test
vérei közül Magdának, Anná
nak és Gabriellának, hogy köt
szövó. hadnagy, műszerész le
lhessen beló!'.ik. 

De minden árucikk forgal
ma - a kenyér kivételével 
- emebkedett a múlt év fo
lyamán. A liszt, cukor, vaj 
nyolc százalékos emelkedést 
mutat 1953-hoz képest. S hogy 
a kenyérfogyasztás miért 
csök!kent? Egyrészt a vidék 
jobb ellá•tása lehetővé tette. 
hogy a vidéki dolgozók.nak ne 
kelljen Pestről Vinniök a ke-

A szaksze•·vezet 1949-ben 6995, 1 950.ben 8204, 1 951-ben 1 O 661 , 
1 952-ben 12 294, 1 953-ban 14 263 és 1954-ben 15 782 vasu+as dol, 

qozó és családtagja részére l>lzto5ltott lldülésl lehelös6qet. 

néhány hétig_ máris újabb le
hetőség tárult elé - az elő
munkás-tanfolyam. Jelentke
zett a tanfolyamra és sikeresen 
elvégezte. Csak az iskolán tud
ta meg öreg vasutasok emlé
kezéseiből, hogy azelőtt nő 
nem dolgo:zJhatott ebben a mun
kakörben és a férfiaknál már 
nagy szerencsének számított az 
is, ha egy pályamunkásnak si
került véglegesíttetni magát, És 

Megváltozott a világ. Látja 
ezt Gizi, ha hazamegy szülő
falujába - az új villanyveze
tékről, az egykori cselédek 
frissen épített, takaros házai
ról, s apja elbeszéléséből, aki 
az épülő Berentei Hőerőmű fő
munkavezetője. De látja min
dennapi munkája közben is, 
hisz egyik legszebb létesítmé
nyünknél, az Uttörővasút pá
lyamesteri szakaszán dolgozik 
és itt minden-minden új éle
tünket tü'krözi. Erről szól az 
úttöróvasutasok vidám dala, 
ezt harsogja a csillebérci gyer
mekvárosba ér'kezók boldog ne
vetése, erre figyelmeztet a ki
rándulók teli hátizsákja, jó
kedve, derűje, 

Amfq 1 953-ban a vasitt t.6rsada lomblztosításl költséq"'tésí elöirány. 

-.:ata 75 mll116 forint volt, 1954-ben már meqhaladJa a 180. · mllll.s° 
forintot. 
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Beváltott ígéretek A felszabadulási műszak lendületével 

a tovább; eredményekért A vasutas dolqoz6k túlnyomó tllbbsége becsUlette I beváltotta 
lqketjt a felszabadulás! versenyben, nagyon sok helyen maqasan 
túlszárnyalták vállal4salkal. Nincs lehetllség ai-ra, hogy vala• 
mennyi Jzolqálatl helyen véqlgmenjünk a vállalások teljesltése nyo
mán, De azoknak a helyeknek a dolqozól Is, akik nem szei-epelnek 
11uze,111t61unkmn, a Jól véqzett munka ili-ömével, a beváltott 
lqéret tudatával zárhatják le a felszabadulási vei-senyt a IQdulhat• 
nak új sikerekkel a második neqyedévl terv teljesítésére, május 1 
méltó meqünneplésére. 

Állom6sok 

.,Felszabadulási őrséget" 
szerveztek Budapest-Keleti pá· 
lyaudvar dolgozói a felszaba
dulási verseny utolsó hetében. 
A:z. őrség állandóan figyelem
mel kísérte a dolgazók vállalá
saina•k teljesítését, megfelelő 
segítséget nyújtott s hatható
san hozzájárult az egyetlen té
nyezőben. a kocsitartózkodási 
tervben mutatkozó lemaradás 
felszámolásához. 

Az együttmiiködés soha 
nem volt még olyan szoros 
Budapest-Nyugati pályaudvar 
és a Hámán Kató fűtőház kö• 
zött. mint a felszabadulási 
műszakban. A hatalmasan 
megnövekedett darabáru for
galom ellenére sem volt za
var a kocsibeállitásban, a vo
natképzésben. az induló vona
tok összeállításában. 

A párosverseny Igen szép 
eredményeket hozott Eszter
gom állomáson. Zel.e József 
forga!mj szolgálattevő és bri
gádja 110 százalékos teljesít
ményével megelőzte verseny
társát, Vörö3 Ferenc forgalmi 
szolgálattevőt és brigádját, 
bár az ő 109 százalékos ered
ményük is figyelemreméltó. 

Az élüum cím elnyerése 
óta még jobb eredményeket 
értek el Kazincbarcika állo
más dolgozói, különösen a ko
csitartózkodási terv 136, vala
minit az átlagos terhelés 120 
százalékos teljesítésével 

A miskolci Igazgatóság _.. 
netirányftói közül az első he
lyezést Héjj László főmenet
Irányító és brigádja érte el 
104 százalékoo teljesímiény
nyel. 

212,5 mzalékot értek el 
Tiszatenyő állomás dolgozói a 
rakodási Idő csökkentésében. 
A kocsitartó2lkodási egység
időt 181 százalékra teljesítet
ték. 

Versenyfal-avató ünnepséget 
tartottak Aszód átlomáscm. A 
na:nrméretű versenyhiradón 
megörökítették a felszabadu
lási versenyben élenjáró dol
gozók teljesítményeit. Az ál
lomás egyébként - a január
februári lemaradás behozásá
val - márciusban átlag 18 
százalékkal túlteljesítette az 
élüzem szintet. 

A munkafegyelem megszi
lárdítása terén értek el figye
lemreméltó eredményt Tata
bánya-alsó állomáscm. A fel
szabadulási műsza,kban a ko
csikihasználásnál mutatkozott 
lemaradást is klküszöbölték. 

A péesf igazgatóság le1t11a
gyobb állomása, Dombóvár, a 
gurításban, a vonatok össze.. 
állításában. az üzemek és bá
nyák kiszolgálásában magasan 
túlteljesítette vállalásait. 

A BARÁTSÁG ÚTJA* 
ÍRT A: J. MAKARENKO 

Az U!an-Bator-Czinin kö
zött épülő vasútvonal mentén 
ha!Gdunk előre majdnem kit 
napja, hat4lmaa Mvihllrban. 
Mongólia fővárosától húzódik 
ez 4 va3útvonai egyenes sáv
ként egészen a. klnaí hatáTig, 
keresztül a. behavazott, végte
len sztveppéken, a Gobt-stva
tagon, olt,an helyeken, ahol 
Mla.h.4 Pn,eval.lzkij, a híres 
orosz utazó járt. Az új fóútoo
nalat összekötik majd az Ula.n
Batortól szovjet terliletfg hú
zódó vaaútvonallal. 

Az út két oldalán idllnként 
kóból épült szép, fehéf' állo
má.rok éa megállóhelyek, vörös 
fűt6házépületek, la.kótel.epek 
tünedeznek elő, , közöttük bé
kése,a legel 4 sztt.,eppén a 
sok-sok juhnyáj é, tehéncsor
da, 11 10k pompás ménes, a 
f'engeteg teve. Csak ttt·ott mered elénk egy-e(J1J magányos 
mongol neme.z,4tor. Ulan
BatOf'tól az orazág déli f'észén 
lév6 kkrint,, de eleven Szaj>t
Sanda Váf'Olkáíg (amt „jó fof'r,íst" jelent) máf' lefektették 11 
Jineket, a,mel11eken moat vo
lUltok ?ohanna.k a tevekaravá-
11.ok nvomában. 
� 

• l,leq)efent a Pravda febr'u•r 
11-1 számában, 

A munka minőségének Ja• 
vítása volt az egyik legfonto
sabb célkitűzése Tatabánya
fel,ső állomás dolgozóinak. A 
bányákkal, a cement és mész
művekkel szorosabbá tették a 
kapcsolatot s így behozták az 
irányvonat! tonnaterv telje
sítésében fennállott lemara
dást is. 

Példa.mutató, ba.lesetmentes 
munkát végez Salgótarján
külsőn GJ1öngyösi András to
latásvezető és csapata. Kocsi
mozgatási egységidejüket a 
vállalt 106 százalék helyett 
122-re 'teljesítették. Kovács 
Pál forgalmi szolgálattevő ko
csi tartózkodási tervét 134 szá
zalékra teljesítette a vállalt 
108 helyett. 

Az első negyedévben végig 
tartották az élüzerr=intet Bé
késcsaba állomás dolgozói, 
sót a felszabadulási verseny 
befejező heteiben a legtöbb 
tényezőben túlszárnyalták. 

Határidő előtt tíz nappal 
fejezte be negyedévi tervét 
Gödöllő állomá3. 

Fútóházak 
Dióseyör fűtőház dolgozói a 

Lenin Kohászati Műmk pon
tos kiszo!gálá&án kívül állan
dóan lépést tudtak tartani a 
bányák termelésével. amely a 
felszabadulási műsza�ba.n 
napról-napra emelkedett. 

A nentesl fűtőház kimagas
ló eredményt ért el az anyag
megtakarf tásban. Rász Pál 
mozdonyvezető és László Sán
dor fűtő szénmegtakarítási 
tervüket 123 százalékra, Rima 
Mihály motorvezető hajtó
olaj megtakarítási tervét 119 

százalékra teljesítette. A fiók
műhelyben Lakos Imre és 
Cserháti Gyula motorlakatos 
átlagosan 180 százalékos tel
jesítménnyel dolgozott. 

A miskolci fűtőház dolgozói 
a szovjet módszerek alkalma
,;�k k.öszönhetik kirnal'(as
ló eredményeiO!:et. Fürje& Ven
cel mozdonyvezető és brigád
ja március 10-től megtakarí
tott szénnel továbbítja vona
tait. Március 9-től megtakarí
tott szélllllel jár a 41 1--068-as 

1 

számú DISZ-mozdony is.. 
A szegedi fííto7táz haszon

kilométer tervét 125, száz
elegytonna kilométer tervét 

1 167 százalékra teljesítette. A 
szén-megtakarításban is igen 
szép eredményt értek el a dol
gozók, fél hónap alatt 1143 I 
tonna szenet takarítottak meg. 

P6lyafenntarl6s 

A vágányzárak megrövidi• 
tAísével segítették a felszaba
dulási ve=� forgalmát a 
Tatabánya-felsői VII. pálva
mesteri szakasz dolgozói. Már. 

útközben természetesen az 
ú; vasútvonal volt a beuéd
témánk. 

Mongol barátaink ,zeretet• 
te! emlegették a szovjet vasút
épitőket, s fel3orolták, ho(J1J az 
épüw vasútvonal mil11en h11-
talmas gazdasági előnyöket 
biztosít a Mongol Népköztáf'
SMágnak. 

Az Ulan-Bator-Czinin kö
zötti vasútvonal - fejtegették 
lelkesen - ,zél.es lehetőséget 
biztosít, ho(J1J az ipaTcikkek a 
Gobt-sivatag távoli vidékeire 
is eljussanak. A közeljövőben 
már nem lesz szükség arra, 
hogy gépkocsikat küldjenek ki 
és karavánok4t szereljenek fel. 
Ezenkívül az új vasútvonalon 
gyor,an és olcsón jutnak majd 
el II távoli vidékekről a fővá
ros üzemeibe és áruházaiba az 
állattenyésztési termékek. S 
végül, de nem utolsó sorb4n 
az új f6útvonal még szoro• 
sabb1-a fűzi a három testvéTí 
ország - a Szovjetunió, Kína 
és Mongólia barátságát. 

Az egész nép érdeklődése kt
sért a mongóliai vasútépítést. 
Naponta száz meg száz af'at 
(mongol állattenyésztő) érke
,:ik tevén, lóháton, hogy sok• 
sok kilométert megtéve, meg
pillantsa a vasúti pályatestet, 
gyönyörködjön a mozdonyok
ban, vonatot lásson. 

Utközb,m találkoztunk Leo
nVid GTigOf'jevlcs Savrovval, 
a vasútvonal ép!tésvezetőjével. 
Ez II sokat látott és tapantalt, 

cius 23-án az engedélyezett 
8,5 órás vágányzárat 1 óra 33 
perccel, 24-én pedig 1 óra 
48 perccel rövidítették meg. 
Tatabánya-felső és alsó között 
napi 1200 vágányfolyóJnéter 
hosszúságj szabályozási mun
kát végeztek. A felszabadulási 
műszak utolsó hetében 700 vas
betonaljat cseréltek. 

Írta : Borsodi J6nos, a szegedi igazgat6s6g vezetője 

Az egész magyar dolgozó A felszabadulási munkaver- nagymértékben hozzájárult. 
nép nagy tettekkel, a munka seny előkészítése után a párt- Az üzemi bizottságok a helyi 
frontján kivívott újabb és és szakszervezeti szervek célkitűzések megvalósítása ér
újabb termelési győzelmek- segítségével nemes vetéllcedés dekében fokozottan mozgósí
kel ünnepli szabadságunk tíz- indult a tervek túlteljesítése tották a dolgozókat. nagyobb 
éves megszületését. A felsza- és a gazdaságos üzemvitel ér- gondot fordítottak a termelési 
badulási verseny eredményei• dekében. Január hónapban az értekezletek színvonalának 
vel a vasutas dolgozók is igazgatóságok egymásközti emelé�ére, valamint a verseny
újabb tanújelét adják pártunk versenyében a szegedi igazga- nyilvánosság biztosítására. 

A Budapest-Terézvárosi pá
lyafenntartási főnökség xv. 
szakaszár.ak dolgozói Rákos
rendezó pályaudvar fürdőjé
nek építését a március 31-i 
határidő helyett már 22-re 
befejezték. 

és kormányunk iránti hűsé- tooá� h:>58zú_ hónapok 3-5. �e-
, 

Célunk. hogy terveink túl
güknek, a nagy Szovjetunió l_yezese1 utan első helyezest teljesítésével ismételten első 
iránti szeretetüknek. ert el. helyezést érjünk el az igazga-

A szegtJdi igazgatóság szol- Pártunk Központi Vezetésé- tóságok versenyében. E nagy A pécsi pályafenntartási fő
nökségnél i�en jó eredménye
ket értek el a dolgozó nők. 
A parkettakészftésben a se
lejt állandó csökkentése mel
lett 129 százalékos átlagte!je
sftménnyel dolgozott Rácz Im
réné. A kertészetben Fista Ist
vánné és Zéman Anna ért el 
kimagasló eredményt 120 il
letve 118 százalékos átlagtel
jesítményével. 

gálati helyei elsőként szaba- gének marc1usi határozata cél eléréséhez komoly feladat 
dultak fel a vörös hadsereg után a pártszervezetek moz- hárul a szakinstruktori háló
győzelmei nyomán. Dolgozóink gósító. nevelő munkája - a zatra. A felszabadulási ver
ennek tudatában, méltóan ki- kommunista példamutatás - seny után még nagyobb segít
vánják ünnepelni a nagy év- 1 még jobb ere?mén_rek elérésé- séget kell nyújtaniolt a kül
fordulót. re adott lendltő erot. szolgálati főnökségek részére. 

J6rmújavítók 

55 újítást nyújtottak be a 
felszabadulási műszak alatt 
rendezett ú.iítóhéten a Miskol
ci Járműjavító dolgozói. Pél
damutató újító Szádeczki 
László szerszámlakatos. aki 
most adta be huszadik újítá
sát. A kocsiosztály dolgozói 
a többi között a tervezettnél 
21 kocsival többet javítottak 
ki a Lenin Kohászati Művek 

A lelszabadul6si műszak eredményei 
A m-0zdonyíélfordulónál a 

I 
gatási egységidőt március 1-

március _hó . első d_ekádjában 20-ig 138, a kocsltartózkodási 
78,4, a masod1k dekadban 85,9 egységldőt 109 százalékra tel
százalékos volt az eredmén�-

1 
jesítette. Lökösháza állomáson 

A kocsifordulón� 82: első tiz Karsai Imre tolatásvezető és napban 1,9, a masod1kban 1 ,6 b . . d . . t íktol t ,  · napos eredményt értünk el. nga Ja a szovJe s a asi 
Az első dekádban a teher- módszer helyes alkalmazásával 
vonatok 38,8, a másodikban a fajlagos kocsimozgatásnál 
már 50,22 százaléka közleke- március 25-én 123, a kocsi
dett rendesen. Amíg a felsza- tartózkodási egységidő teljesí
badulási műszak előtt a sze- tésénél 150 százalékos ered• 
mélyvonatok 16,1, a munkás- ményt ért el. 
vonatok 8,4 százaléka közleke-
dett késve, addig a felszaba- A párttagok mellett fokozot
dulási műszakban a személy- tan érvényesült a DISZ-tagok részére. vonati késés 7,93, a munkás- példamutatása. Zsiga László A Landler Jenó Járműjavi- d á tóban Szilveszt� László esz- vonali késés pe lg 4,08 sz za- mozdonyvezető és Hakk István 

tergályos vállalta. hogy 180 
Iékra csökkent. Sőt március fűtő i!i dc:l,::ozók március 25-én 

százalékos teljesítményét 200- 21-25-e között , a mun�ás- Lökösháza és Szolnok között 
1 ál vonatoknak csupan 0,7 szaza- , . ra eme i. az tala patronált Léka késett. 1853 tonnas vonatot . to:,rább1-

Alb�rti József -�i-esztergályost Az általános eredmények el• tcttak (813 tonna túlsúllyal), 
ped,.g hozzáseg1ti, hogy 70 szá- . .  't k 'ld t tó én' 3" km/óra sebességgel a me-l ·k ·t 100- 1 · s ·1- erese so pe amu a egy 1 u _ • . .  
!!s�:r elvtfr� ���cl� 29�n és brigádteljesítmény segí- ne�ido pontos betartasaval. 

már 220 százalékot ért el az tette. Szilágyi Ferenc intéző, (!°tJukon 9 tonna szenet taka

ifi-e!;ztergáJyos pedig ugyan- , sztahancvista forgalmi szolgá- ntott�k meg. Vontatási sza�
aznap 106 százalékot teljes{- lattevő Hódmezővásárhely ál- sz�lg�latu�k globáll� tervet 
tett. lomáson a fajlagos kocsimoz- marcms ho 21-én befeiezte. 

~------~ ����~� u AU Kiemelkedő teljesítményt 

Aran,-diplomás mérnökeink 

A szegedi Igazgatóság pályafenntartási dolgozói bensöséges össze• 
jövetelen Unnepelt<ik Lukács András és Mohácsi Ferenc műszaki fll• 
tanácsosokat (középen), aranydiplomás mérnilkilket, akik az AI• 
lamvasutak szolgálatában 50 év öta dolqoznak szorqalommal. KCllö-

nösen a felszabadulás óta eltelt tlz esztendö alatt segítették oda• 
adó és áldozatkész munkával vasutunk feJlödését. Az Unnepséqen 

,tadták részükre az érdemes vasutas kllUntetést Is, 

javakorabeli féf'fí gyakTan 
tartózkodik közvetlenül az út
vonalon. Beszámolt nekünk az 
építkezés méreteiről és részi.e• 
tesen ecsetelte, hogyan folyik 
a vasútvonal építése. 

1953-ban kezdtük építeni az 
Ulan-Batof'-CZinin közötti 
vasútvonalat - mondja. - 710 

kilométef' az a szakasz, amely 
a Mongol Népköztársaságot 
szeli át. 1954-ben az építők be
fejezték az útvonalon a töltés
építést és 500 kilométer hosz
szúságban - Ulan-Batortól 
Szajn-Sandáig a sínek fekteté
sét. ősszel ezen a szakaszon 
meg is indult a forgalom. Szá
mos állomást, mozd.onyszínt és 
lakótelepet építettünk az út
vonalon. Egy-egy állomás, mint 
például Cso1'ren, Szajn-Sanda 
stb. szabályos ki.s várost ké
pez, amely a pusztMágból 
nttt ki. 

A legújabb gépek segítségé
vel folyik a vasútépítés. Ek3z• 
kavátorokat, bulldnereket, 
szkrépereket, önkiürítő kocsi
kat használunk a töltések épí
tésénél. A földmunkákat 98 
százalékban gépesítettük. A 
talpfákat és a síneket sínlera
kóval fektetjük l.e. 

A vasút rendkivül nehéz kö
rülmények között épül. Nem 
könnyű utat vágni a Gobi
sivatagban. Télen rettenetes 
erejű hóviharok tombolnak, o.0 
fokos vad hf4eg dermeszti az 
embert, nyáron pedig a ször
nyű forróság pmztít. Az épí• 

tőknek néha még tvóviz1.lk 
sem volt. Nem hiába álUtja a 
mongol közmondás, hogy jobb 
bárhol ökörnek születni, mint 
a Gobi-sivatagban embernek. 
A szovjet emberek azonban 
minden nehézséget le(J1Jőztek. 
Dehát azért szovjet emberek! 

Az építők most Szajn-San
dától délre dolgoznak - foly
tatja Leonyíd Grígorjevics 
Savrov. - Nemsokára talál
koznak a kínai építőkkel, akik 
észak-déli irányban építik az 
utat. 

* 

Egyik éjjel f'ettenetes hóvi-
har kerekedett s mi egy sátor
ban kerestünk menedéket, az 
úttól nem messze. l!;lénk te· 
kintetü, széltől cserzett arcú, 
hatvan év körüli arat fogadott 
bennünket. Szívélyes vendég
szeretettel készített helyet a 
forrón izzó ki.s vaskályha mel
lett. Narancs színű delit (kön
töst) viselő felesége kedvesen 
kínálgatott tejes teával, éle
lemmel. 

- Nappal, napsütésben te
kintsék meg az útépítést -
mondja a sátor gazdája s köz
ben rágyújtott hasszúszárú. pi
pájára -, hiszen éjjel még 11 
róka is csak a farkáig lát. 

Ezután a meggyújtott pipát 
mongol szokás szerint szívélye
sen átnyújtotta nekünk. 

- Szerencsések vagyunk, 
hogy mellettünk áll idősebb 
testvérünk, az orosz nép -
folytatta a sátOf' gazdája. -

nyújtott Urbán Ferenc moz
donyvezető � brigádja, -·dk 
20-án a 786. számú vonatot 14 
százalék".>s túlsúllyaj.., 50 kilo
méteres vállalt sebességgel 
közlekedtették. 

MegtakarítoH szénnel 
Különösen jelentős a vonta

tási szakszolgálat széntakaré
kosság terén elért 5008 tonnás 
megtakarítása. A megtakarí
tott szénnel igazgatooágunk 
területén március 22-től a ne
gyedév végéig közlekedő vo-

. natokat továbbították. 
Szeged fűtőház dolgozói vál

lalták, hogy március 28 és 
április 4 között csúcsmijsza
kot tartanak, amelyben leg
főbb célkitűzésük 56 tonna 
szén megtakarítása. 

A vállalások teljesítéséhez a 
szakszervezet egyre javuló 
versenyszervező munkája 

Segédkezet nyújtott 4 (J1Járak 
és üzemek építéséhez, a bá
nyák berendezéséhez, mo3t pe
dig nagy VMútvonala.t épít a 
sivatagban. Mert hatalmas út 
ez! - kiáltott fel a.z arat. -
A testvériség útja! 

HamaTosan néhán11 4f'at lé
pett a sátorba - a. szomszé
dok. Ok is, akáf'csak vendég
szerető házigazdánk, tiaztában 
voltak a vasút építésének min
den eseményével. Pipára (J1Júj
tottak, majd kezükbe vették a 
porceláncsészéket , nyomban 
bekapcsolódtak beszélgeté
sünkbe. 

A bősége, és ízletes étkezés 
után a sátor gazdája kezébe 
vette a morenhurt (húros nem
zeti hangszer), melyet fából 
faragott lófej dúzít, • rázen
dített. 

Az öreg 11rat lelkeaü.lten, 
boldogan dalolt a vasútépítés
ről: 

Sokszáz kllométeren vezet az 
út. 

A slnek csl!iognak, mint a 
húr. 

Rajtuk messze szllgu1d,nak 
a vonatok. 

Az épit6k nem riadnak vlssze 
sem slvetagtól, sem (agytól. 

Hóvihar és rergeteg alázatosan 
juhászkodlk lábunkhoz: 

Barátság és hőstett 11iött nincs 
akad�fy! . . .  

Másnap reggel fé11.11e1en cstl
!ogott a nap a Gobt-1tv11tag fö• 
lött. Vekítóan szikrázott a cso
dálatos fehérségű hó, mel11 

A műszaki konferenciákon, 
termelési értekezleteken és 
üzemszemléken a dolgozók ál
tal feltárt hiánvosságok felhív
ták figyelmünket azokra a 
problémákra. amelyek meg
szüntetése Jövőbeni mun
kánk sikere szempontjából 
döntő jelentőségű. 

Kiiavítjuk hib6inkaf 
Területünkön még nem meg

felelő a sztah:movistákkal való 
foglalkozás. Gazdasági vas
utaink nincsenek megfelelően 
bekapcsolva a munkaverseny
be. Még nem érvényesül elég
gé a dolgozókkal való foko
zottabb törődés. Javítani kell 
a szakszolgálatok együttmű
ködését. Többet kell tennünk a 
munkafecyelem megszilárdítá· 
sáért. Javítani kell a vezetést 
is, amelyet elősegít az 1955. 
évi január hó l-től bevezetett 
új értékelési rendszer, mert 
reálisabban tükrözi az igazga
tóságok munkáját és az igaz
gatóságok vezetőinek segítsé
get jelent a tervteljesítések 
figyelemmel kíséréséhez. 

Különös gondot fordítunk 
arra, hegy a felszabadulási 
verseny lendületét töretlenül 
vigyük tovább május elseje 
méltó megünneplésére, vala
mint egész évi tervünk telje
sítésének fontossága jegyében, 
amely alapja kövelkező ötéves 
tervünk sikeres megindításá
nak. 

Pártunk márciusi határozata 
megteremtette a feltételeket 
ahhoz, hogy a vasutas dolgo
zók helytálljanak a termelés
ben és a tervek teljesítésében. 
A kitűzött feladatok világo
sak és lclkesítők, mert továb
bi felemelkedésünket, boldog 
jövőnket jelentik. 

Tízéves szabad életünk, bé
kés építőmunkánk hatalmas 
eredményei még harcosabb, 
eredményesebb munkára, na
gyobb sikerekre lelkesítenek 
mindannyiunkat. 

e(J1Jenl.etes, pelyhes takarójá
val mindent beborított. A 
szélcsendben szinte érezni sem 
!.ehetett a reggeli fa(J1Jot. A te
hervonat kerekeinek csatto
gása, az építők szófoszlányal 
úsztak a levegőben. 

Már több órája úton vol• 
tunk. A napsütötte, fehér 
sztyeppén messzire világított a 
magas töltés, elénk meredez
tek a már kész és épülőben 
lévő vasútállomások és lakó
telepek, feltűntek a talpfát, 
stneket, homokot, követ szál
lító vonatok. 

A vasútépítők keményen 
folytatták haTcukat a sivatag 
ellen. A napsütésben csillogó 
a.célsinek már heiyükön fe
küdtek sok-sok kilométeren át 
Szajn-Sandától délre. A sfnle
rakó naP7ól naP7a sebesebb 
ütemben halad ewre. A rob
bantók befejezték munkájukat 
az Ulan-ulai sziklás he(J1Jszo
rosban. Még hátra van a futó
homok övezete. De bármtiven 
nehézségek ts tornyosuljanak 
a szovjet építők megtart3ák 
szavukat - határidő ewtt át
adják · a forgalomnak a barát
ság útját. 

- Még ezen a télen befejezzük az útépítést a vasútvonal egész hosszában - jelentették k! az építők - s ősszel majd elindulhatnak az el36 
vonatok! 

Barátság és hőstett előtt nincs akadály - amint ezt az 
öreg arat is megénekelte/ 
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S P O RT 
Törődjünk többet a játékosok nevelésével 

Egyesületünket, a Törekvés SE-et hosszu évek óta a Szombathelyi Törekvés képviseli az crszág legjobbjai között. ll:rthetö tehát, ha megnövekedett egyesületünk tagjai, szurkolói szeretettel és nagy érdeklődéssel kísérik legjobb csapatunk szereplését. 
Ez a megkülönböztetett figyelem bizony az utóbbi években gyakran aggodalommal vegyes. S te

gyük mindjárt hozzá: az aggódás
ra meg Is van az ok. 

Az elmúlt évben csak az utol
só három mérkőzésen végbevitt 
- kétségtelen minden elisme
rést megérdemlő - bravurral 
slkerillt a csapatnak a kiesést el• 
kerillnle. A múlt évi hajrá után 
sokan azt remélték, hogy az új 
esztendő nyugodtabb lesz: a 
szombathelyi gárda még a hajrá 
előtt blzlositja a bennmaradását. 
Ehhez a reméli nyugodtsághoz 
természetesen az Is szükséges 
lelt volna, hogy a csapat Jó raj
tot vegyen. Ez azonban nem lgy 
történt. Vizsgáljuk meg a Törek
vés SE legjobb csapatának két
ségtelen gyenge szereplésének 
okait. 

A pár héttel ezelőtt Budapes
ten sorrakerillt Bp_ Honvéd
Szombathelyi Törekvés mérkőzés 
előtt belátogattunk a szombat
helyi csapat öltözőjébe. A készü
lődés idejét tgyekeztUnk telhasz
nálnl arra, hogy egy kis képet 
nyerjünk arról, hogy ml a hely• 
zet a szombathelyi csapat körül. 
Beszélgettünk játékossal és edz6-
vel egyaránt. Körmendi Gyula 
edző elmondta, hogy tapasztalata 
szerint a csapat a legtöbb évben, 
a tavaszi Idény megkezdésekor 
gyengén szerepelt. Ez elsősorban 
annak tulaJdonltható, hogy a 
felkészülés lehetllsége a többi 
csapattal nem egyenlő. Szombat
helyen általában hosszú Ideig 
tart a havazás, a pálya kora ta
vasszal gyakran használhatat· 
tan állapotban van. !gy volt ez 
ebben az évben is. A Honvéd 
mérkőzést megelőzően például a 
fővárosban tartotta kétkapus ed• 

gyakran Igen Jól jászott a csapat egy olyan csapatban. ahol a 
és ez azt blzonyltJa, hogy képes- hosszú éveken át sikerrel szere
ségben nincs hiány. Bajnokcsa- pelt sportemberi nem becsülik 
patunktól ugyan vereséget szen- meg kell6képpen. Példa erre 
vedett a szombathelyi gárda, Tölgyest Lajos esete. Tölgyesi La
de a szakemberek és a tárgyila- JOS húsz éven át küzdött büsége
gos nézők megitélése szerint sen a szombathelyi klub sz.I• 
könnyen raeglepetés Is születhe- neiért. Az Idő snjnos eljárt a ki
tett volna ezen a találkozón. tűnő képességű játékos felett éo 

Bármennyire is egységesnek mikor arra került a soJ'. hogy 
mutatkozott a csapat a pályán. végleg szögre akassza a tutball• 
rövid meg!lgyelésünk alatt úgy cipőt, ezt a körülményt csak tu
tünt. hogy ez az egység csak pá- domásul vették a vezetők, de 
lyán belül van. A mérkőzésre nem állitották a rtatalabb Játéko
való készillődés alatt bizony sok elé példaképül. Tölgyesi pe
nyoma sem volt ennek az egy• di� megérdemelte volna, hogy 
ségnek. A csapat edzője például szebb búcsút vegyen tffie egye-
csak a közvetlen bemelegítés síllete. 
előtt érkezett az öltözőbe. Nem ll:rzésünk szerint Tölgyesi La
hisszük, hogy hajdan kitűnő ké- Jos esete csak !!gyelme:lenség, 
pesgégekkel rendelkező játékos, de nem rosszakarat. A Jó vezetö 
�örmendi Gyula szivesen vette azonban nem lehet figyelmetlen, 
volna, ha az ő Idejében edzője mert az megbosszú!Ja magát. A 
nem töltötte volna vele együtt a rtatalabb Játékos. a .Jelenleg még 
mérkőzést megelőző !élórát. Hl· a csapat szinetért küzdő lab
szen ilyenkor számtalan lcörüJ- d,arúgó - ha nem is emUtl meg 
ményre hlvhatja rei az edző a az Ilyen ese:et - megjegyzi a 
tigyelmet. s mindezeken túl, történteket. Sőt el Is gondolkodik 
minden sportembernek Jól esil< rajta. 
az, ha érzi és tudja, hogy veze- Nem mondunk újat vele, de 
tője a mérkőzést megelőző időt szeretnénk, ha Szombathelyen is 
vele tölti. De maguk a játékosok elgondolkodnának azon a kérdé
között sem volt barl\tl a hangu- sen, hogy a nevelés problémája 
lat. A fiatalabb Já:ékosok egy- mennyire fontos feladat. Nem 
egy tréfába burkolt megjegyzése elég egy sportolót csak Játék
láthatóan bántotta a tapasztalt, tét•en képezni, törödnl kell vele a 
Idősebb Játékosokat. Valahogy pályán klvül Is. Ha Szombathe• 
úgy tűnt, hogy ez a csapat iá- lyen nagyobb rontosságot tulaj
téktéren kívül nem tartozik donftanak ennek az elengedhetet
eggyé. Pedig a slker egyik el6- len kérdésnek, eredménye min
feltétele a pá!yánklvüll Jó kollek- den valószínűség szerint a zöld 
Uv szellem. gyepen Is meg fog mutatkozni. 
te!�
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lehet tisztázni. ehhez hosszú és ként a labdarúgó-eredmények 
türelmes munka kelt. Ez az oly Jelentésekor elsősorban a Szom
sokat emlegetett és valóban né!• 

, 
bathelyt Törekvés eredményér-e 

külözhetetlen nevelés kérdése. kíváncsi. 
De vajon mtlyen lehet a nevelés (mécs) 

Miért szerepel gyengén 
a Miskolci Törekvés ?  

zését a csapat, mert a hazat pá- Az egész ország sport-társa- sét tekinti és nincsenek teklntet
lya játékra alkalmatlan volt. dalma s közöttük ml miskolci tel arra, hogy a miskolciak ered. 
Nagy htba az Is, hogy Szombat- vasutasok ts nagy érdeklődéssel ményett Is 6-7000 vasutas és 
helyen jelenleg nincs NB II-es vártuk a bajnokság első és ml!. löbbezer miskolci dolgozó l- isfri 
csapat és igy az otthoni edzése- sodik osztályában szereplö vas- !!gyelemmel. Az Országos Elnökken rendre csak Igen gyenge utas labdarúgó csapatok ez évi ség úgylátsztk nem törődik azzal, képességü csapattal mérhet! ösz- mérkőzései!. Az eddigi mérk62é· hogy a Miskolci Törekvés rosszul sze tudását az NB l-es gárda. Ez sek során a Miskolci Törekvés szerepel, nem vizsgálják a gyensem Járul hozzá a csapat !ejlödé- sajnos csalódást okozott többez- ge eredmények okait, nem nyúJséhez. De ebben az évben még res szurkolótáborának. Ez a csa• tanak segftséget azok megszün• egyéb gátló körOlmények Is je- lódás azonban nem egészen a tetéséhez. Jentkeztek a rajtn!il. Varga, 8 Miskolci Törekvés hibája. Már a Nekünk nem az táj, hogy a Bucsatársor lrány!tóJa például az felkészülés során történtek olya- dapestl Törekvés Jól szerepel. eisö forduló előtti �diésen m;f 

I 
nok. amelyek kihatottak a csapat hisz ennek valamennyien örü· sérült, • hosszabb I e g �em szereolésére Például a Budapesti Lünk. De táj az. hogy a ml csahatott a csapat re_ndel ezé�e. Törekvés átigazolt négy elsöosz- patunkka1 nem törödnek, a Játé� kitűnő játékos hiánya er en tá!yú játékost ,  ugyanakkor a m! erezhet6 volt a csatársorban. csapatunk részére még azokat a t����z�
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���� • '.Az edzO által elmondottak va• Játékosokat sem lgaz_olták át, akik mos hozzánk hasonló sportkör toban . okai lehettek a csapat leszereltek hadseregünkb61 es át• megkap, hogy mi amolyan „ár· eredn:ienytelen szereplésének. de igazolásuknak $emminemü aka- vagyerekek" vagyunk a vasutas érzésünk szerint a te\sorolta• dálya nem volt. 

1 
sportolók nagy családjában. k<>n kfvill mélyebbre nyúlik a Ml úgy látjuk, hogy a Törekvés eikertelenség gyökere. Országos Elnöksége rc5cé!Jának a A miskolci szurkolói< nevében 

A!& általunk látott mérk6zésen Budapesti Törekvés Jó szereplé• Bakó János 
--------------------------

Elismerés 

A vasút s:zállitási munkáját 
nagyon megkönnyíti és előse
gíti, ha a fuvarozó vállalatok 
dolgozói is jó, odaadó mun
kát végeznek. Ezért, mint a 
Buda.pesti Rakodási Főnök• 
ség vezetője, elismerésemet és 
ikéi6zönetemet fejezem ki ez
úton is a MAV Autófuvarozá
.ai Főnökség két kiváló gépko
csivezetójének, Kova.esik és 
Lakatos elvtársnak. A több 
mint két éve állandóan hoz
zánk vezényelt FM 183-as szá
mú tehergépkocsin teljesíte
nek szol,gálatot. A rakodási 
főnökség megbízásait a legbe
csületesebben, a legpontosab
ban végzi,k el s gépkocsijukat 
olyan gonddal és szeretettel 
tartják karban, mintha leg-

kedvesebb "Yermekük leilll'.le. 
Nem csoda, hogy gépkocsijuk
kal immár közel 200 OOO kilo
métert tettek meg főjavitás 
nélkül. Köszönjük a MA V 
Autófuvarozási Főnökségnek 
is, hogy két ilyen megbízható, 
lelkiismeretes dolgozót osztott 
be hozzánk. 

Bagdács János, 
MA V Budapesti Rakodási 

Főnökség 

Köszönet 

Nemrégiben tértem vissza 
Hajdúszoboszlóról és sietek 
köszönetet mondani az ottani 
két hétért, először is pártunk
nak, valami!llt a szakszerve
:r.etnek, amelyek lehetővé tet
ték, hogy a dolgozók az or
szág legszebb, legegé=ége
sebb üdülő- és gyógyhelyein 

pihenhessenek, kereshessenek 
gyógyulást. És azoknak, akik 
közvetlenül, odaadó munká
jukkal teszik igazán kelle
messé a pihenést, segítik elő 
a gyógyulást: dr. Csomor für
dóorvosnak. Mózes Mikály
na.k, a va,;,utas gyógyüdülő 
gondnokának, Palásti Tst:vá.n 
főszakácsnak s az üd'Ülő min
den dolgozójának. Csak jel
lemző esetként említem, hogy 
a gondnok elvtárs mindennap 
végigjárta a szobákiat, érdek
lődött az üdülők kívánságai 
iránt, s azok számára, akiik 
az erős meleget szerették. pót
tüzelóanyagot adott. Szóra
kozásban, lrultúrában, kirán
dulásokban sem szűköEköd
tünk. Valóban úgy éreztiik 
ma.gimkat, mintha második 
otthonunkra találtunk volna a 
vasutas szakszervezet üdü
lőjében. 

Boros Jlrzsef, 
Budapest-Nyugati pálya

udvar. 

KIÁLLÍTAS 

FELSZABADULÁSUNK 
[}[] □ 

ío"] 
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íJZ ják át a jelenlegi váróterem 
10. EVFORDULóJANAK tisz- � L5 lJLJ magas légterének kettéosztá-
teletére a párt és a nép ügye sával nyert elsóemeleti térben 
érdekében kiváló munkát vég- helyezik el a kultúr- és diá�-
zett vasutasok számára a va�- hérvá.ri, majd a szolnoki ren· 

1 
várótermet 

delóintézet épül fel A két-
. 

út politikai főosztály ünne--
emeletes fehérvári rendelő - BŐVÜ

1
L A KAPOSV 1�I 

pélyt rendezett. Az ünnepi be
· tervei már elkészültek és esze- NEVELÖIN T2JET.

, U
j h�!�

szédet Bognár Imre elvtárs, 
a rint az épület térfogata 13 000 term�k, _nevelos�oba�

1 
tanari• 

vasut politikai főosztály ve-
köbméter, építési, berendezési szobak es _szertar épu_l. A tor• 

zetője mondta, majd emlékpla-
és felszerelési költsége pedig nate:me� es a �onyhat a kor• 

kettekkel és emléklapokkal ju-
6 000 000 forintra tehető. szeru kovetelmenyeknek meg➔ 

talmazták meg azokat az élen- , • ·t · 't'k járó párttagokat, akik az eltelt - PESTERZSÉBET-felső ál· feleloen a epi i • 

tíz esztendő alatt a szocialista lomás dolgozói április 3-án - 700 OOO forint költséggel 
vasút építése terén kiváló megkoszorúzták a pesterzsé- bővítik és korszerúsft;k a 
munkát végeztek. beti hősi emlékművet. MA V Kórház tüdóosztályát. 

- A Jávor utcai éjjeli sza- - A 75 férőhelyes 1 ,425 OOO _ Ez év augusztusában el� 
natórium építői a 22,2 Építési forint költséggel épült mis• készül a péceli volt Ráday. 
Vál.alat dolgozói felajánlot- kolci vasutas bölcsőde május kastélyban a vasútas beteg◄ 
ták, hogy a szanatóriumot 1--én nyítja meg kapuit. otthon. A kastély, mely vé. 
1955 november 7-re átadják - Seregélyesen, a volt Ha• dett műemlék, épségben ma
rendeltetésének. A felajánlás dik-kastély területén épül az rad az átalakítás során. A 
eredményeként az éjjeli sza- iskolaszanatórium jellegű új melléképületekben korszerű natóriumot még ez évben bor- MAV Fiúnevelő Intézet. A konyha, öltöző, moroó, étke. 
tokba vehetik a vasutasok. tervezést a MA V Vasútterve- zóhelyíség és pihenőszoba _ Aprills 4-én felszabadu- ző ÜV még ez évben befejezi nyer elhelyezést. Jásunk 10. évfordulóján he- és a kivitelezés munkái 1956 
Jyezik üzembe a 728 OOO fo- január jlónapban megkezdód· - A DEBRECENI JÁRMO. 
rint költséggel létrehozott nek. JAVITÓ FIATALJAI felsza• 
debreceni orvosi rendelőt. - Tovább gépesítik a rakodási badulásunk 10. éufordulója al• 

- Az épülő gyori pálya- munkákat. Jelenleg 36 darab kalmá.ból gyönyörű zászlót 
udvar egyik érdekessége lesz, keretes és darupályán rr.oz- ajándékoztak a KOMSZO• 
hogy a felvételi épületből a gatható úgynevezett bakdaru MOL-nak. 
poggyász- és postacsomag- felszerelése folyik több pálya-

HELYREIGAZITÁS ·szállítás a peronokhoz külön udva1unkon. 
alagúton, a peronok színtié- FELSZABADULÁSUNK 
re pedig felvonókkal fog tör- ÜNNEPÉN kezdi meg munká
ténni. ját az u3 debreceni orvosi 

Legutóbbi számunk ,,Az 

- AZ UJ NYIREGYHÁZ1 rendelő. 
BÖLCSőDET és a debreceni 

1 
- A 240 ágyas Budakeszi 

idegen kocsik gyors !kezelése: 
önköltségcrokkentés" cí• 
mű cikkébe elirás került. 
Helyesen: A pécsi igazgatóság 
tervosztályának . . .  óvódát, mely összesen 1.967 OOO tüdószanatóriumot az idei 

forint beruházással épült, áp• vasutasnapon átadják rendel
rilis 4-én átadják rendelteté- teté�nek. LAKASCSERE 
sénelc. - Teljesen átalakul a mis- Szeged. Hajós utca 4/a. alatU 

kétszoba-konvhás lakásomat el• 
cserélném bÜdapestl. vagy Buda• 
pest környél<i hasonló lakással. 
11:rdeklödés: Budapest, IX., Mester 
u tea 1, Puskás J ózser. 

- A második ötéves terv- koki felvételi épület. A meg
ben megkezdik a MA V vidéki növekedett utasforgalom ki
rendelőintézetek hálózatának elégitésére például a jelenlegi 
építését. Elsőnek a székesfe· éttermet váróteremmé alakít-

Üdvözlet a néphadse regből 
Visszatérve az üze:m'be, igen 

I 
DISZ--életében. Addig is j6 

sok elbeszélnivalóm lesz, s erőt, egészséget, újabb mun
úgy érzem, jól éctékesíthetem 

I 
kasikereket kívánok a Land

majd itteni tapasztalataimat. ler-üzem minden dolgozó.iá-
főként üzemünk szervezeti és nak. Scheffer Lajos 

Gondoskodás az emberről 

A Gazdasági Vasutak dolgo- sítási osztálya haladéktalanul 
zói még csak rövid ide.ie tar- meglátogatta Szabó elvtársat a 
toznak a Vasutas Dolgozók pásztói kórházban, s a gyor
Szakszervezetének nagy csa- sabb gyógyulás érdekeben a 
ládjához, de már nem egy eset- MA V Kórházba szállíttatta. 
ben tapasztalhatták a szak- Szabó elvtárs azóta a legoda• 

adóbb ápolásban részesül, az szervezet segítőkészségét. Ez- orvosok, az ápolók, de még a ú!tal csak __ egy példát ra�ado_k kórház betegei is mindent el• ki a sok kozul. 1954. oktobere-- követnek mielőbbi felgyógyu• 
ben Szabó József vonatvezetót.

1 

lásáért. A Gazdasági Vasutak 
pásztói üzemfónökségünk dol- pásztói dolgozói, valamint 
gozóját súlyos baleset érte. A Szabó elvtárs és felesége le
pásztói kórházban ápolták. de vélben fejezték ki köszönetü• 
sajnos állapota nem javult ki- ket a szakszervezetnek a gyors 
elégítően. Az üzem kol!ektívá- segítségért, az emberről való 
ja erre írásban kérte a Gaz- gondoskodás ilyen szép meg• 
dasági Vasutak szakszervezeti nyilvánulásáért. 

AntiJkor bevonultam nép-
hadseregünk.be, azzal bú
csúztam elvtársaimtól, mun
katársaimtól : ,.Nem hozok szé
gyent a Landler-üzemre". S 
ok ezt válaszolták: ,,Tu is 
büszkén otvashatod majd a 
mi eredményeinket." Azt hi
szem. mindkét részról meg
tartottuk az ígéretet: a La:rul,.. 
ler Jenő Járműjavító elnyer
te a Minisztertanács és a 
SZOT vándorzászlaját, a fel• 
szabadulási versenyben is ki
ma-gasló eredményeket értek 
el a dolgozók, engem pedig 
bevonulásom után rövidesen 
századunk DISZ-titikár helyet
tesévé, majd párttitkárrá vá
lasztottak meg. Velem együtt 
vonult be a Landler-üzernból 
Seri Árpád elvtárs, reá is 
büszkén gondolhatnak az 
üzemből: ő tiszthelyettesi i&
kolára ment. Néphadseregünk, 
az elvtársak bizalmát szemé
lyes példamutatással igyek• 
szem meghálálni. Sokat fog
lalkozom raj- és isookaszagi- intézőbizottságát, hogy ha le
tációval, megalakítottuk a kul- 1 hetséges, beteg társukat szál
túrgárdát. amely április 4-én lítsák át a MA V Kórházba. A 
mutatkozik be ünnepélyesen. szakszervezet társadalombizto-

KOVACS KALMAN, 
a G. V. szakszervezeti 

intézőbizottságának elnöke. 
.................................................................................................. ......................... 

KERESZTREJTVÉNY V. 
Vízszintes: f. A maqyar dolqo

zók örömnapja. 13. Vándorló. 14. 
Ha már megvan, legyen kövér. 
15. Marx, Engels tanait az impe
rializmus korszakára alkalmazta 
16. Szovjet nép. 19. Német város. 
20. L. R. 21 .  llven csíkozás Is 
van. 25. Klcslnyitőképző. 26. Bia 
vége. 27. A kocstka: aggatja. 29. 
Opera kezdet. 30. Gyümölcs. 32. 
Kepe. 34. ll:ke?.ettel egész. 35. 
Sebhely, 38. [gekötö. 39. Szovjet 
móds%er a pályafenntartási mun• 
kánál. 46. Ilyen értekezlet lesz 
minden szolgálati helyen április 
1 - 1 5. között. 48. Vissza: mai 
nap. 49. Álom magánhangzói. 51 .  
Sir. 53. F-fel a szájban van. 55. 
Nem kedvel. 56. Személyes név4 

más. 57. Állomás Somogyszob
Barcs között. 61 .  Egyik buda
pesti pályaudvarunk. 62. Tiltó
szó. 65. Piros németül. 67. Rozsos 
Oszkár. 

Füqqöleqes: 1. Európai or• 
szág. 2. Hevlt. 3. Afrikai tutó
madár. 4. IHlemelkedés. 5. S. D. 
6. Rangjelzés. 7. Tele!onban 
hallható. 8. J ószlv1l teszi. 9. Ta-
nul vége_ 10. Albán oénz. 1 1 .  

rag. 59. Vissza: gyakran sz ld<). 
nek Is van. 60. Téli sport. 63. 
[gekötó. 64. Fa része. 66. Irány. 
67. Rang_ 

BekUldendó: vlzszintes 1 „ 39., 46., 
függ6leges 47. Beküldési határ• 
idó: április 13. A helyes meg
f e)tök között könyveket sorsolunk ki. 

A IV-es számú keresztrejt• vény helyes meg!eJtése: Terme-

iékenység emelése. Karaskev!cs. 
Dinamométer. Gazdaságosság, 
óvd az árut. 

Könyvet nyertek: Burján And• 
rásné, Hatvan, Mohács utca 35, 
Klrnast Sándor vez. raktárnol<. 
Bp., XIV .. Czobor utca 48/a. Var
gyay Judit naplózó. Veszprém. 
Arany János űt 9. Thury Erzsé
bet. Mezötűr. vasűtállomás. sze
mélypénztár. 

A közlekedés tfz éves fejlő- Á. N. ö. 12. Szovjet gyorskor
dését mutatja be az a kiállí- csolyázó bajnok. 1 7. Ilyen levél is 
tás, amelyet pénteken nyi-

1 

van. 18. Mértani fogalom. 21.  
tott meg ünnepélyes ke- Netán._ 22. V

. 
ége a percnek. �3. 

k k.. .. Buzdlto szó. 24. Régi harci esz-rete ozott Katona elvtárs, köz. 27. Kerti növény (ék föl.) a közlekedés- és postaügyi mi- 28. A végtagja. 31.  ll:s;;!Íestek. 
niszter első helyettese. A Köz- 33. Megmenti másnak az életét 
lekedéstudományi Egyesület (utolsó kockába két betű). 35. 

Amlq a felszabadulás e l6tt sem napközlotthonunk, sem bötesödénk 
nem volt, addlq a felszabadulás óta a dolqozók életének meqköny• 
nyítésére 1 6  napközi otthoni, 4 böles6dét bocsátottunk a vasutasok 
rendelkezésére. Emellett 4are emeltük a vasutas-nevelőintézetek 

admát, ahol 1 1 80 qyermek tanul és nyer otthonias elhelyezést, 

rendezésében megnyfit kiállí- J�::-;t
z
·r�1i/

s
�1.

37
v�· �-.,:�r!�: táJ különösen a vasút fejlódé- 42. Jugoszláv város. 43. Kőzet. 

séró! _ad_ �tfogó kép�t. A kiállí- !�: 1�;�eief!!fisa
45

e1,;'��;�
a
�et��: tást apnhs l-től 10-ig. napenta len a mlnöséql munka szem• 9-17 óra között lehet megte- pontjából, 50. Semmittevés. 52. 

kinteni az UVATERV Molo- lgevégzödés. 54. Becézett térri-
tov �r 1. szám alatti kultúr- �::a �áll;,i,;t�övf,fjté!!. �6�

ú
ii:� termeben.. zettel álló vlz. 58. Helyhatározó 
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Az elmúlt tlz esztendő áldozatos harcai biztosítják qyer�:,ke!nk, 
lfJúsáqunk boldoq Jövőjét. Kepllnkön a Szolnoki Ján:nOJavi.ó ovo

dásalnak eqylk caoportját látjuk „munka" közben. -----------------------------= 
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ÜNNEP UTÁN - ÜNNEP ELŐTT 1 
A 

nagy ünnep után új gítségére sietett az elmaradozó 
munkanapok kezdódtek. 'I áncsics-bri{ládnak. A két bri-

A versenyBblákon még ott gád munkamódszere átadásá
diszelegnek az első negyedévi val elérte, hogy a Táncsics
terv teljesítését hirdető ered- brigád legutóbb a túlsúlyos vo
mények, de üresen áll az a ro- natok összeállításánál túl-

• vat, ahova majd a másod,k szárnyalta a tanítók eredmé
negyedév munkagyőzelmei ke- nyeit. Ezt értették meg a sá
rülnek. A vasút új feladatok toraljaújhel!li pályafenntartás 
előtt áll s ezeket a feladatokat diszesei, amikor a DISZ II. 
teljesíteni nem kisebb dicső- kongresszusa tiszteletére töb
ség, mint az első negyedévi bek között azt vállalták : két
terv, a felszabadulási ver:,eny százalékos anyagmegtakarltást 
győzelmes befejezése volt. érnek el azzal a módszerrel, 
.,Különös gO'ndot fordítunk hogy új anyagok helyett OH
ar-ra, - írta lapunk ünnepi anyagot használnak fel. 
számában Borsodi elvtárs, a A verseny, az önköltség
szegedi igazgatóság vezetője - csölcl<:entés élén a kommun.is
hogy a felszabadulási ve,·seny ták. a DISZ-tagok haladnak s 
Lendületét töretlenül vigyük velük együtt ott menetelnek a 
tovább május 1. méltó meg- pártonkívüli dolgozók tízezrei. 
ünneplésére • . .  " S ez a foga- Igy érték el a pécsi igazgatósá
<ialom valamennyi vasutas he- gon, hogy rövid idő alatt 
lves!ésével találkozott. Meg- egyhatodára csökkent a sze
s.zületett az új jelszó: a fel- mélyvonatok késése. Kira
szabadulási verseny lendületé- gadott példák sorakoznak itt, 
vel eLóTe a Központi Veze- de mégis azt bizo11yitják: a 
töség határozatának megvaló- vasutasok között egyre tersításáért, május 1 miltó meg- jed a harc a vasút gazdaünnepléséért, a féléves terv ságosságáért, egyre több iikeres teljesítéséért. azt knak száma, akik meg-Az új feladatok a teljesít- értették, hogy tarthatatlan menyek fokozását követelik, az a helyzet, amely fennállt de ugyanakkor vilá2osan kell a múlt évben, amikor csöklálnunk azt is: nem mindegy, kenés helyett közel 10 százahogy miluen köriilmények kö- Jékkal emelkedett a vasút önwtt fokozzuk eredményeinket. költsége. Mit sem ér az olyan teljesít-

A , · zak ·b ménynövelés, amelv. az önkölt- verseny UJ 5 asza an, 
amlkor ismét nő a teherseg újabb emelkedésével. a vas- és személyforgalom, a sikert úti szállftas gazdru,ágosságá- csak az bizw.;;íthatja. ha egyet• nak romlásával jár. A már- len percre sem pihenünk az elc:iusi parthatározat azt tüzte ért eredményeken, mindent elénk. hoizy az újabb munka- megteszünk az újabb győzelgyúZR!meknek együtt kell jár- mek eléréséért. A győzelem niok a tem1elékenység növe- feltételei biztosítottak: van keclésével, az önköltség csök- erős, egységes pártunk, mely kentésével, a gazdaságosság mutatja az utat, mely vezet javításával. bennünket. Van lelkes. tettre-

A vasúti anyagköltségek- kéfiz vasutasságunk, amely 
nek évi egy százalékos hűségét és munkabírását oly 

csökkentése - fotóanyag és fényesen mutatta meg a fel
energia nélkül - két új moz- szabadulási versenyben s azóta 
dony beszerzését teszi lehető- is az �ltelt napok alatt. Van 
vé. Két új moz.donyét! A mi széles, mind nagyobb felada
anyagköltség csökkentési lehe- tokat ;;ikeresen megoldó szak
t6ségeink pedig az egy száza- szervezeti mozgalmunk, mely 
lék.nál sokkal nagyobbak. De moz2ató ereje, gazdája a mun
ez csak egy lehetőség s ta- kaversenynek s egyre javulnak 
lán nem is a legjelentősebb az a vasút technikai adottsá2ai is. 
t>nköltségcsökkentés tényezői I lyen körülmények között nem 
között. Ha megszüntetnénk az maradhat el a siker, ha to-
árukárokat, dézsmálásokat, ak- w,bbra is élenjárnak, példát 
kor ez is sok millió forint mutatnak a kommun;sták, ha 
megtakarítást jelentene. Az továbbra is állandóan szem 
1954-ben kifizetett kártérítés Plőtt tartjuk: a szocializmus 
&sszegéból 165

. 
darab új nyi- építésének, az életszínvonal 

tott teherkocs;t vásárolhattunk emelésének módszere a m un
volna :E:s ez a példa is milyen kaverseny, a termelékenység 
kis részét mutatja a takaré- Prnelése, az önköltség csökken
kosság lehetőségének. Hisz tése. Ennek érdekében állan
még nem is szóltunk például tlóan emeljük a tehervonatok 
a szénfelhasználásról A buda- és az egy kocsira eső átlagos 
pesti igazgatóság területén egy ti>rhelést, csökkentsük a kerülő 
év alatt a meddő idő miatt utirányokat, meddő időket, 
elpocsékolt szén 6000 család javítsuk a kocsifordulót, gyor
egy évi tüzelöanyagszük,;églete sítsuk a tehervonatok utazási 
volt. sebe;;ségét, szüntessük meg a 
A szocializmus építése, felesleges ácsorgásokat és 

életszínvonalunk eme- mindenekelőtt biztosítsuk a 
lése a mi kezünkbe van le- menetrend szigorú betartását. 
té\"e. Eszköze pedig: a mun1,a- Május elseje, a világ dolgo
verseny fokozása, az élenjáró .l6i összefogásának napja, bar
tapasztalatok elterjesztése, a cos seregszemléje közeledik. 
minden vonalon való takaré- Köszöntsük a proletárnemzet
kosság, az önköltség csökken- köziség ünnepét újabb győzel
tése. Ezt értették meg a komlói mekkel, a pártnak adott sza
fiatalok, amikor a Petőfi DISZ- vunk maradéktalan teljesíté
brigád s a Kossuth-brigád se- • sével. 

Csehszlovák vasutasok levele 

Nyíregyháza fú!őház d°.lg°.�i 
I 

suk a Szovjetuniótól • átvett 
levelet kapiak a;,: olomoci futo- munkamodszereket, meg na
ház üzemi tanácsától. A Cseh- g�obb erőve� küzdhessünk �ö
szlovák Köztarsaság közleke- l ws, oogy _ce_1U;n7!,ért, a S�CU7;-

. .. . . , lz=u.s felepiteseért, a beketa-desugy1 minisztere es a vas- bor erősítéséért." utas szakszervezet vörös zász- A levél meleg szavakkal emlóját elnyert fütöház dolgozói !ékezik meg a magyar vasuta
le,·elükben örömüket fejezik ;ok eredményes munkájáról, 
ki a masnrar fütch:\z kezdc-mé- beszámol arról. hogy a fütö
hyez� [Plett, hocy a két f-1- ház egyik dolgozója, Hannel 
löh,íz re'ldozeresen folytasson elvtárs az elmúlt nyáron Balrá,;beli tapaszt;, la te-eret. latonlellén üdült és sokszor 

.,Tapasztalataink. rendszeres ele,·eníti fel magyarországi em
kő.:lésevel - írJák levelükben !ékeit. sokvt beszél a magyar 
.._ hozzájárulunk ahhoz, hogy vasutasok életéről, munkájá
hég si:ken,sebben alkalmazhas- ról 

(Kovács Géza felv.) 

:. .................................................................................. .. 

A Szakszervezeti ·v"ilágszövetség felhívása 
a világ dolgozóihoz 

A Szakszervezeti Világszö
vetség a következő felhívást 
intézte a világ dolgozóihoz: 

Dolgozó férfiak és nők! 
lájus 1-e alkalmából a 

Szakszervezeti Világszövetség 
forró testvéri üdvözletét és 
legjobb kívánságait küldi nek
tek. Az utóbbl ,években hősi 
harcot vívtatok és vívtok most 
is. Uj csaták állnak előttetek a 
jobb életért, a szabaAlságért és 
a békéért vívott harcban. 

Eddig a kenyér és a munka 
miatt aggódtatok, amiatt vol
tak gondjaitok. Most már ag
gódnotok kell a békéért is, 
mert veszélybe került. 

A nagymonopóliumok és a 
szolgálatukban álló kormá
nyok, az imperializmus és a 

gyarmati rendszer ügynökei 
nyíltan cselekszenek. Most már 
nemcsak fenyegetések hangza
nak, hanem lázasan készülnek 
az agresszív atomháborúra az 
olyan országok ellen, ahol 
nincs többé kizsákmányolás, 
ahol a dolgozók urai saját sor
suknak és jövőjüknek. 

Elpusztulhat az élethez szük. 
séges igen sok olyan anyagi 
érték, amelyet emberi munka, 
az emberkéz és az emberi ér
telem alkotott. Elpusztulhat 
számos olyan alkotás, amelyet 
századok teremtettek. Ember
életek milliói semmisülhetnek 
meg. Ezért kell a dolgozók 
nagy tömegeinek most még 
határozottabban s egységeseb
ben szembeszállniok azokkal, 

akik e fenyegetésekben bűnö
sök, ezért kell szembeszállniok 
gaz polUikájukkaL 

Dolgozó férfiak és nők! Te
remtsétek meg a. munka. és a 
haladás egységes és legyőzhe
tetlen frontját az atomháború 
előkészületei, Nyugat-Német
ország remilitarizálása, az 
amerikai imperializmus euró
pai és ázsiai háborús provo
kációi ellen! 

Meg tudjuk és meg kell vé
delmeznünk a háborús ve
széllyel szemben mindazt, ami 
hasznos és szép, mindazt, amit 
ti, dolgozók alkottatok. 

Valamennyi ország dolgozói
nak akarat- és akcióegysége, 
megbonthatatlan szolidaritása 
erősebb az atom- és hidrogén-

bombáknál, erősebb a háborús 
uszítók minden mesterkedé
sénél. Legyen május elseje a. 
világ minden városában a dol• 
gozók millióinak határozott ti• 
gyelmeztetése. 

il:rjétek el, hogy a jobb élet. 
és munkafeltételekért, a. szak• 
szervezeti jogok chartája. el• 
veinek megvalósításáért, a 
szabadságért és a népek köz;tl 
tart.ós békéért folyó harc a 
nemzetközi szolidaritás és test. 
vériség e nagy napjának jel
szavává váljék. 

&jen május elsejei il:ljen v� 
la.mennyi dolgo1ó szolidarltá. 
sa és egysége! il:ljen a béke! 

A SZAKSZERVEZETI 
VILAGSZÖVETS2G 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének 
felhívása a magyar dolgozól�hoz 

MAGYAR MUNKASOK IJ.S MUNKASNÖKI 
MAGYAR DOLGOZÓK! 
Az amerikai imperialisták parancsára és nyomására a 

nyugati tőkés ors::ágok kormányai - népeink akarata ellenére 
- keresztülerősuikolták a Nyugat-Németország felfegy,:erú
sét célzó part:si e(/1/ezmé,,uelret. 

Az európai o,-szagok -népei azonban nem tűrik szótlanul a 
német militarizmu.s talpNUÍ.fütasat, nem tűrik szótlanul a há· 
borús gyújtogatók alja.s mesterkedéseit. Hatalmas Wtakozó
hullá1n söpör vé(Jt{l Európa. országain. A dolgozók egyre na
gyobb számban, egure egységesebben lépnek fel a har-madil-. 
világháború veszélyét magában rejtő párizsi egyezmények 
végrehajtása. ellen. A Szakszervezeti Világszövetség felhívá
sára Franciaország, egész Németország, Olaszország, Anglia, 
Finnország és minden európai ország dolgozói hatalmas utcai 
tüntetéseken, harcos gyűléseken tiltakoznak Nyugat-Német
ország újrafelfegyverzése ellen. A magyar dolgozók külföldi 
testvéreikkel együtt, egy emberként emelik fel tiltakozó sza
rmkat az európai békét fenyegető háborús s.:erzódések ellen. 

Szerte a világon, országhatárra, politikai és vallási meg
győződés-re való tekintet nél.ldi.l a dolgozók harcba.szállnak e 
szerzöcUsek meghiusítá.sáért. Franciaország több vasipari 
üzeme dolgozóinak kezdeményezésére április 22-24-re Lipcsé
ben (Német Demokratikus Köztársasá.g) összehívták az euró
pai szakszert•ezetek é& dolgozók konferenciáját Németország 
remilitarizálása ellen. A lipcsei konferencia Európa munkás
osztályának harci találkozója lesz, amely meg fogja mutatni 
a d.olgozók egységes, cselekvő erejét a reakciós, imperialista 
körök háborús terveinek meghiusítására. ,,Ha összefogunk, le
győzhetetlenek ,:agyunk" - hangzik a konferencia. elókészttő 
bizottságának felhívása. Mi, magyar dolgozók is csatlakozunk 
ehhez a felhívó.shoz. f:s azzal a megbízatással küldjük ez kép
viselőinket a konferenciára, hogy fejezzék ki a szocializmust 
építő szabad magyar nép Ila.tározott tiltakozá.ro.t a rabló német 
militarizmus újjáélesztése ellen. 

Magyar munkások és mu.nkásrn5k! Magyar d.olgozók! 
A napokban ünnepeltük hazánk felszabadulásának tizedik 

évfordulóját. Ünnepeltük hatalmas eredményeinket, nagy
szeru gyözelmeinket, melyeket a Szovjetunió aegitségével, 

A RAKODÁS ELLENŐRZÉSE 

Szénási Gyula, az Eternltqyár állomás málházófa lelkiismeretesen 
ellenőrzi a qyár által meqrako!t kocsik rakoc'ásának helvesséaét a 

kocsik átvételekor. (Ferkls Emil felv.) 

dicsőséges pártunk vezetésével értünk el. Azt ünnepeltük, hogy 
Magyarország az urak országabóL a dol.go.:ól-. hazája lett, ahol 
minden hatalom a munkásosztály-vezette dolgozó népé, ahol 
a munka becsület és dicsőség dolga, ahol legfőbb érték a dol
gozó ember. Felszabadulásunk öröme mellett azonban még 
emléks=ünk a múltra. Emlélcsziink arra, hOflll milyen. mérhe
tetlen szenvedést zúdítottak dolgozó népünkre Hhlu és fa
siszta hordái és ma1111arországi csatlósaik. Ml tudjuk, sajat 
bórünkön éreztük, mit jelent a háború, mit jelent a fasizmus 
terrorja. Magyarország soha többé nem lesz a gyárosok, föl• 
desurak paradicscmuz, a munkások börUine, a hárommillió kol. 
dus orszaga. Nem engedjük senkitől elrabolni, megsemmisítent 
eddigi nagyszerű eredményeinket. Európai munkáste.!tvéreink• 
kel együtt fel tudjuk venni a harcot a nyugatnémet militariz
mus feltámasztása ellen és készek vagyunk minden erőnkk>ei 
fokozni hazánk védelmét, megi;édeni békés építőmunkánkat. 

MAGYAR MUNKÁSOK ts MUNKASNOK! 
Európa dolgozóinak lipcsei tanácskozása egybeesik máju& 

1 ünnepi előkészületeivel. Május 1 a nemzetközi munkás
osztály összefogásának nagy ünnepe, a világ dolgozóinak har
cos seregszemléje. Mi, magyar dolgozók azzal ünnepelhetjük 
legjobban május 1-ét, azzal tesszük a legnagyobb szolgálatot 
Európa. munkásainak, azzal harcolhatunk legeredményesebben 
egy tíj háború veszélye ellen, ha tovább erősítjük hazánk poli
tikai és gazdasági erejét, ha mindennapi munkánkkal segítjük 
elő, hogy hazánk a béketábor erős bástyája legyen. 

Induljunk harcba ú3abb termelési győzelmekért. Erősíts-ül-. 
szabad hazánkat, segítsük népünk jólétének állandó emelését 
a termelési tervek maradéktalan teljesítésével, a tennelé/ceny. 
ség emelésével, az önköltség csökkentésével. A mi eredmé
nyeink, a mi győzelmeink egyúttal a béketábor eredményei é• 
győzelmei is, a háború ellen harcoló európai országok és az 

egész világ munkásosztályának eredménye és guőzelme i-!. 
A Szakszervezeti Világszövetség, amely vezeti a dolgozók 

tiz- és tízmillióinal-. harcát a jobb életért, demokratikus sza
badsá,gjo0ail«írt és a békéért, mindenkor számíthat a szabad 
hazáját építö magyar dol,gozó nép legteljesebb támogatására. 

SZAKSZERVEZETEK ORSZAGOS TANACSA 
ELKOKSIJ.GE 

Pusztamonostor állomás valamenn� dolgozója 

megkapta a „Szakma kiváló dolgozója" jelvényt 
Kicsiny állomás a Hatvan- ségidőt 259, a kocsitartózkodást 

újszászi vonalon Pusztamon.os- 144, a kocsikihasználást 187, a 
tor, dolgozóinak létszáma alig kocsimozdítási egységidőt pe-
10 fő. Az állomás hosszú ideje dig 122 százalékra teljesítette. 
kiváló, példamutató munkával A kis állomás dolgozói most 
járul hozzá a vasút nagy fel- ismét érezhették jó munkájuk 
adatainak megoldásához. Az megbecsülését: Pintér elvtárs, 
őszi forgalmi versenyben or- állomásvezetővel az élen nyolc 
szá.gos első helyezést ért el, dolgozó kapta meg a szta1lano
már lkét ízben nyerte el az él- vista szint 12 hónapos folyama. 
üzem címet, az idén az első ne- tos teljesítéséért a ,.Szakma 
gyedévben is túlteljesítette az kiváló dolgozója" jel,·ényt � 
élüze=zint feltételeit és a a velejáró pénzjutalmat. 

1 
felszabadulási verseny idején ,·agyis az állomás ,·alamenn}i 
1572 forint megtakarítást ért dolgoz6Ja a kitüntető cím tu• 
el. Az állomás a rakodási egy- lajdonosa lett. 



2 SZOCIALISTA VASCTtllT 
A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Meg kell javítani Cegléden a pártmunkát 
fflBAKROL RnGEN HALLOTTAM ilyen nyugodtan be· szélni. Pataki Sá11dcr, Cegléd állomás párttitkára minden kertelés, minden „sz,égyenke• izés" nélkül szinte kérk:eclve őszinteségével öt perc alatt elmondta, hogy párt.szervezetükben a pártbi7.almiak csak papíron léteznek és a népnevelők - még papíron sem. Arra nem is emlékezik, mikor volt pártbizalmi értekezlet, pártcsoport értekezletről nem is beszélve. Az oktatási év kezdetén négy lskolát terveztek; politikai iskola I. és II., valarrúnt párttörténet I. és II. évfolyamot. Ez év januárjában ( !} megin

dult a párttörténet I. tanfolyam 14 hallgatóval, de a má
sik három iskola megindításá:ra még kísérlet sem történt. - Hogyan néz ki a tagdíjji.zetés? - kérdeztem. - Hatvan-hetven názalé.kos, de ez sem progresszív. - Mi az oka e példátlanul laza, gyenge pártéletnek az �lvtán; szerint? - A.1:elótt függetlenített títká,r voltam, de ezt megszüntették. Nincs ídóm. töródni a dolgokkal. Egyébként is sokáig el voltam keseredve a független!tésem megszüntetése miatt. Megmondom őszintén, nem is jgen akartam vállalni a tunkci6t.. Elgondolkoztató feleletek. j'.ézzünk szét az állomáson is. 

* A RAKTARBAN NnGY-OT PARTTAG dolgozik. Többségük lelkes kommunista, de van icöztük olyan is, mint Farkas István, aki évek óta nem fizet tagdíjat, nem vesz részt a pártéletben és már többswr }djelentette: níncs szü�gem a tagkőnf/Of'e. Nyugodtan rnondhatja, senki sem törődik vele. Egyszer - már jó régen - elhatározták, hogy taggyűlésen vitatják meg az ügyet. Pe Fa,rkas Istvám. ezen a taggyúlésen sem jelent meg s azóta is függőben maradt az ügye. Zsebében a piros tagsági ltönyv - szívében semmi kapcsolat a párttal. Mindezt 76 párttag tudomásul veszi. 

I>i5zes, piros bőrlrötéses J!:önyv, s rajta arany nyomással a kövellkero felirat: MA V .Műszaki Koosiswlgálaf, Budapest-Nyugati pályaud:var. :Ko'lektiv szerződés. Felszabadulásunk, szakszervezeti mozgalm'llnk nagy eredménye, hogy most már egyre több vasúti üzemben kötnek a dolgozók érdekében arelőtt ismeretlen kollektív szerz.ódéseket. A Nyugati Műszaki Koe&iiszo!gálat dolgozói ez évben kötöttek először kollektív szen:ödést. A szerwdés aláírása március 22-<m történt, s az el� telt rövid idő máris mutatja; ,s koll.ektiv szerződés törvény mind. a vezetők., mind. a doloozók számára. Ez a törvény úgy született, hogy aláírása elótt három:;zor Is megvitatták a dolgozók műheJyérte'kezleteken, megannyi iavaslat hangzott el részükról, s ezek sorra belekerültek a szerzódésbe. Ezért tarijá,k a kollektív szerződési aláírók kötelezőnek a szerződés minden ponijának végrehajtását. A dolgozók kérték, hogy tar-t.almazza a szerződés világosan és félreérthetetlenül: milyen munkáért mennyi bér jár. Joiros követelés volt, hisz azelőtt nem egyszer előfordult, hogy homályos rendeletek miatt :nem szám!ejtettek jogos bért. Most már ilyen nem fordulhat f'lő. Igy rendeződött a kocsi-5zolgálathoz tartozó. de a Landler Jánnújavító területén riolgozó gázgyári munkások hére is. A:z itt dolgozók méltánytalannak tartották eddigi fü:.etésüket. A panaszt felülvimgálták és az új kollektív LSzerződés szerint átlag havi 150 forinttal emelkedett keresetük. A szerződésből világosan kitűnik az is, kiknek a számára hiztos!t a szolgálati fönökség védőruhákat, védőételeket és mikorra biztosítja azokat. Például az akkumulátor-telepen a gázosok pasztóruháját április l-ig kellett biztosítani. Már március közepén rnegkaptá,c. A szerződé5 orvosolja 

A raktárban dolgoztk Far- kor is, ha függetlenített. Valakas Miklós is. Tagjelölt. Lel- mivel dolgozhat többet, mint kcs, értelmes elvtárs, üzemi egy nem függetlenített pártbizottsági tag. Egy éve tagje- munkás, de egymagában nem !ölt s a pártszervezet azóta a párt! A párt ereje valamenynem törődik fejlődésével. ,iyi párttag aktlvitá$ában van. Pártoktatásra nem jár - azt I S az aktivitást csak a kollekmondja nem is hívták. A párt- tiv vezetés elvének érvényesíbizalmit csak akkor látja, ha tésével, a pártvezetőség és a maga keresi !el. Ilyenkor párttagság együttes kollektív vesz bélyeget is, előfordul, munkájával lehet megteremhogy elmaradása miatt egy- teni. szerre 2-3 hónapra, Forintos A hibák ilyen „filggetleníbélyegeket vásárol, bár a fize- tésre" hivatkozó magyarázata tése szerint 3 forintost ír elő a a párttagok „spanyo1faZa.", szervezeti szabályzat. Csak- amely mögé elbújva akarják hogy ő nem ismeri a szerve- mentegetni, magyarázgatni sazeti szabályzatot - és vajon ki ját hibájukat. A pártmunka ismertetné meg vele, ha még gyengeségéért nemcsak a tit-a pártbizalmt ,sem látogatja. kárt. hanem az egész vezető-
* s.éget. valamennyi párttagot CSOMOS MfflALY ELV• tet"heli a felelősreg, hisz vaTARS, forgalrrú szolgálattevőt lamennyie.'l látják és tűrik ezt bízták meg az egyik politikai a helY7,etet. iskola vezetésével. A politikai A hibák ellen egységesen, iskola - mint már említettük késedelem nélkül valameny- nem működik. Csomó.s elv- nyi párttagnak kell megkeztárs egyszer próbálta meg ösz- deni a harcot. Vizs1gá1ják meg szehívását, de akkor nem sí- a pártvezetóséget; alkalmas-e került, azóta nem is próbálko- a vezetésre, de bírálják el azt zott. is: mennyi segítséget adtak Keveset beszél�ttünk Cso-

ahhoz, hogy a vezetóség el tudja látni feladatát, mer.t a legjobb párttitkár, a legjobb pártvezetőség sem végezhet jó munkát, ha nem sorakozik mögötte egységesen a párttagok tábora. A CEGL'eDI PARTMUNKA gyengesége szinte példa nélkül álló, de ezért a lazaságért súlvos felelősség terhe1i a budapesti politikai osztályt is. Az osztá.l.Y instruktorai jártak már Cegléden, de ezen túl keveset, nagyon keveset tettek. Itt nem félórás megbeszélésekre. ,.futó" tanácsokra van szükség, hanem konkrét elvi és gyakorlati segítségre, többnapos, helyszf.nen végzendő operatív pártmunkára. Cegléd állomás fontos vasúti csomópont és a tennelési eredmények azt mutatják, hogy becsületes emberek dolgoz:nak az állomáson. Elképzelhetetlen, hogy megfeleló segítséggel ne lelhetne gyors változást, fordulatot teremteni a ceglédi pártszervezet életében is. 
mós elvtál'l!SBl, 11"'..Ill tudom, elméleti képrettségét illetően alkalmas-e a propagandista funkcióra. De egy tény: né(1JI M·napja nem fizet tagdíjat! 

VASUTAS TANÁCSTAGOK 
SZEGEDI IGA ZGATÓSÁG :  Vajon képes lenne-e arra, hogy Ambru• Mózes Kétegyháza, \ Kelebia, Kovács Józset Klskunhamegmagyarázza hallgatóinak: �,i�:;;, f����lv:,a!:nt

a
�0�t;

0
t�!'. las rorg., Kozma Gábor Fülöpa tagdíjfizetés is kapcsolat a kó pCt.. Bite Vince. Blaskovics szállás. Lázár János Kecskemét, párttal. Egyszerű kapcsolat, Zoltán Szeged lg., Bognár Pál Lchotal György Csengód, Loridon szinte adminisztratív. De ép- Nyársapát. Bonus Ferenc Kun· Józser Kelebia, Magyar Zoltán pen azért, akl ilven látszótag szentmárton prt., Cakó l\llhályné, Mezőtur. Medgyesi Sándor, P.!é-admini.,matív pá.rtkötelessé- <;:;;�á118d:i::vasfc.';r:zar.�-Da;fó pz.iti�1��.:l!1��e�r::Íyr:é1��� get sem tei}esit, annak nem is Mihály Kétpó. Diós Mátyás Apát- lg. Po!. Oszt.. Miskolci Já.,os SZÍVÜUlle a párt az közönyösen falva, Dohá:iyos Józser Csorvás, Szeged, Mogyorós1 !stv:mné Két· fogja fel pártkö

telességét 
az Domján Lajos Fábiánsebestyén, egyháza. Molnár Dániel Kistelek. nem érzi, mityen Tl4l7l/ dDwg �r.�:�1t�1�" ����0;f:t: �lim'"! �:�herPá��!�er�!rfa";ti�d�i: ahhoz a, párthoz tartozni, amely I Szeged rth., rüredl Sándor Kecs- Szentes rth., Pataki Jó7.set 0rosoezető ereje a szocializmus komét G. V., Gábor Pál Szem7s háza, Pintér Károly Ba,ia torg., építésének. Aki t.örődik a párt• ii:árgy

0;ttn:f�!!ge�.ecs��r�� :J�saJ.,:�:m'tt�r�,Z� PJ��skl 
i� tal, az szívesen fizet tagdíjat, István Bácsbokod, Házi Tibor Ke. zőtúr, Réti János Kecskemét. mert ezzel js. érintkezik, k�i>- ��:ar!:!� J;];,d��r:.�m�;rv�lli �:rái�:rc��ln\�öt!�!I:azSo�g;;t csolat� lé�it � párttal, SZID- Iván, Horváth György. Iglói Fe- István Kistelek, Simon Ferenc te együtt lelegzik vele. renc Szeged prt.. [. Szabó Ferenc Kiskőrös. S. Papp János Kétpó, 

* Kecskemét G. V.. Jáksó Ferenc Sulyok Erz%bet Battonya, Strausz SZINTE EGYöN'.l'ETt1 ve- 1fn�["}r:,h�!"0s'°z�:.,"de ��t.r�;f'. 1':;��: 
8ize,:1i;i•L�J�� .. a�:',,�Ó,,s�f's� LEMÉNl'E a parttagoknak Kalocsai István Okány, Kazi Fe- kunfélegyháza, Szaladós Emil Cegléden, hogy azért gyenge a renc Szeged Ter. Biz .. Kárpáti Makó rth .• Szeles !stván Békéspárttnunka mert ni= függet- Imre Dévaványa. Kerm László csaba rth., Széptalusl István Két-lenftett titkár. Igaz ez? Nem. i�'i.:���s�':ag. ��rÍ<. ���. 11\{oe;;:';; :�:.t!n,0;���! �!�f� öf���t Egy ember, az egy ember, al�- István Kétegyh4za, Koós Andor za, Veszelovszkl Antal szeged. 

Megkötötték a kollektív szer¾ódést 
11. kocs,iti,sztítónők panas21át m. j ződést, de a dolgozókra se leO11:özójükbe négy új zuhanyt het panasz.. A:z első negyedévi kapnak. Felülvizsgálják a vil- tervet 18 nappal határidö előtt lamosgépek vezetékeit, földe- 115 százalékra teljesítették. lését, hogy megelőzzék az Ez idő alatt negyvenezer forint ebböl bekövetkezhető esetle- munkabér megta'lmrítást Is r.es balesetet. A kézi sz.eTSzá- elért az üzem. A munkafegyemokat .is havonta megvizsgál- lem megszUárdítását. az igatatja a vállalatvezetőség és ki- zolatlan mulasztások 10 sztlzajavíttatja hibáit, hoizy a rossz lékos csökkentését is vállalták. 117,erszám ne akadályozza a De 10 százalék helyett mlnttermelést. Részletesen leszöge- egy 30 százalékkal csökkent az zi a szerződés; mit kap a kw igazolatlanul mulasztók uáma túrgárda.. hogua.n biztosítják a és ugyanakkor az igazolt mudolgo2!Ók kuiturális szin.von4-- lasztáfiok száma sem emelkelána.k é! uaJc.m.ai múveltségé- dett. n.ek állandó gyarapítását. A � mindezért mit vállalnak cserébe a dolgozók? Azt, hogy túlteljesítilk a tervet, elérik az élüzem szintet. A vállalatvezetés betart:i-a a kollektív szer-

!lr.ollá'tfv eerzódéB fl'lgYVer a több és jobb ter• melés elérésére, a dolgozókról való gondoskodás fokinásá-ra. 

ne ez a fegyver lehetne még élesebb is. ha például megoldódna, hogy a vállalatvezetés maga gondoskodhasson a különbözö Ezoclális beruházá6ok építésének ütemé1·öl. maga döntené el fontosságukna,k megfelelően, hogy mikor, hol, mit létesít. Például a kocsijavító fiókműhelyben sürgősen kellene porelsz.ívó berendezés. Megvaló.sítása azonban a� igazgatóságtól függ, Helyesebb lenne, ha ilyen és hasonló célokra a vállalat a béralaphoz viszonyítva bizonyos hitelkeretet kapna és annak felhasz.nálásáról önállóan döntene. Igy a kollektív szerződés ezen a téren is nagyobb tekintélynek örvendene. 
Látogaféís a csömöri Haladás Termelósiövetkezetben Tavaszi verőfényben fürdik Csömör község, a patak csillámló tükre. a rügyező nyárfák. a füzesek, a szölóhegyek. Ott, ahol a piroscserepes házak sorát felváltja az őszi vetések bársonyos üde zöldje, terül el a híres Haladás Termelőszövetkezet gazdasági épületeivel, földjeivel. 274 holdon 32 szövetkezeti tag gazdálkodik, olyan volt agrárproletárok, akik földet alig, igát pedig éppenséggel nem tudtak vinni a közösbe. De az egyesülés erejében, a tagok szorgalmában ott volt a felemelkedés biztosítéka. 

Kivál6 eredmények 

A tsz Nazybudapest zöldövezetéhez tartozik. Korán megjelenik a Haladás zöldsége a pesti piacon. de jut föld gabona alá is. Amíg az egyéni gazdálkodók 5,90 má2Jsa búzatermést tudtak elérni, addig a tsz a legkedvezőtlenebb időben is elérte a 8,39 mázsát, az árpából pedig közel öt mázsával termeltek többet az egyénieknél. Ba:7:,,druzk! Istv4nné, a szövetkezo;t párttitkára - ez a 

naphanútotta. takaros asszony. ka. büszke az eddigi eredményekre, de arra is, hogy a szövetkezet eredményeiben méltóan vesmek részt vele együtt vasutas feleségek is. Bagyáruzkiné férje a cinkotai vontatási műhely tényezője, MOTV4 Jánosné11Jll1k villamos-mozdonyvezető a férje. Bagyánszkiné Lipták Béla agronómussal és Ta.labér Józsefné könyvelővel éppen a tíz.. napos értékelést végzi. A:z iroda falain az elmúlt esztendő kiváló erf'<lményeit mutat6 táblák, feliratok. Lipták elvtárs szeretettel beszél a VBButas asszonyokról. a vasutasfeleség pártt1tkárról, a szövetkezeti munka élharcosairól. - De nemcsak az asszonvolkat nyertülk meg - mondja elégedetten -, hanem a férjeiket ís. A nagy munkák idején, az aratásnál, cséplésnél itt dolgoznak velilnk együtt. Szcbadságv!k -nagy részét velünk töltilk. Nagyszerű munkásdk ezek a vasutasok. Talabér elvtársnő, m!n1ha gondolatainkat leste volna, elénk tárja, mi mindent kaptak a vast•ta« feleségek a szövetkezettől.. Bagyán.szkiné például 

az elmúlt évben 349 munkaegységet szerzett. Egységenként 2 és fél kiló búzát, . ugyanennyi burgonyát. 3 és fél kiló rozsot. 1,3 kg árpát, 0,8 kg kukoricát, ezenkívül zöldséget, tejet, gyümölcsöt. húsféleséget kapott, 13 611 forint önköltségi értékben. Ehhez jár még egy hold háztáji gazdaság - ahol 18 mázsa kukoricája termett és sok egyéb kedvezmény. Ba.gyáns21kiék114k három gyermekük van. Gond nélkül élnek, egyre több jut arra, hogy elképzeléseiket, vágyaikat meg. valós! tsák. l!:s ahol vasutas ru;szonyok is dolgoznak a tsz-ben, szinte ter. mészetesnek tűnik, hogy férjeik töródnek a szövetkezet életével. A Haladd.3t a szomszédos cinkotai állomás és vontatási műhely dolgozói patronálják. Az épületek villamos belső vezetéke és berendezései. az új. rafestett bútorok stb. mind a patronálók jó munkáját dicsérik. A napsütéses, megművelt csömöri táj, a jó termés ígérete. a derű és bizakodás az arcokon - mintha tükre lenne felszabadult életünknek, felemelkedésünknek. 
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A szovjet vasutak életéböl 

A pecsorszki körzet vasutasai elsö negyedévi tervüket marc1us 13-án teljesítették. Emellett az egy vonatra esö terhelés átlagos súlyát 240 tonnával növelték, amivel 7200 kocsit szabadítottak fel más áruk számára. A dolgozók új vállalásokat tettek május elseje tiszteletére. 
• Moszkvában az elmúlt napokban értekezletet tartottalt, ah l a moszkvai és a moszkvakörzeti mozdonyvezetők megbeszélték a mozdonyok javításának, a kazánmosás nélküli mozdonyfutás növelésének kérdéseit. Az értekezleten a vezetőszervek beszámoltak arról, hogy a legutóbbi öt esztendó alatt kétszeresére növekedett a két mosás közötti futás időtartama. 
• A Moszkvát Pekinggel öszszekötő vasútvonal építkezését 

FINNORSZÁG 

teljesen gépesítették. Most, az utolsó szakaszon különösen sok nehézséggel kell megkilzdenii A vasútépítők sziklás hegyeken keresztül vezetik az új vonalat. Hatalmas robbantásokat végeztek a Góbi-sivatag� ahol félrrúllió köbméter talajt kellett megmozgatni. Egyes he-lyeken már !oJyik a vágány„ fektetés, a hldak építél!e befe-jezéshez közeledik és teljes P,rővel folyik a fűtőházak és a pályaudvarok felszerelése. A közeli napokban fejezik be a t'ágányhálózat lefekteté1ét a Mongol Népköztársaság tetü• letén. • A tomszki körzetben egyre jobban emelkedik a villamosvontatással közlekedtetett túlsúlyos vonatok száma. A vasutasok három vonalon ver• senyt kezdeményeztek a vona• tok terhelésének növelésére és a sebessée; fokozására, 

1955 V. 22 : békevilággyülés Helsinkiben 

A Szállítási- Kikötői- és Ha- zetekhez. A manifesztáció 111'< lászati Dolgozók Szakszerve- ra hívja fel az érdekelt szel'< zeteinek Nemzetközi Szövetsé- vezeteket, hogy vessék latba ge, mint a Szakszervezeti Vi- minden erejüket a május lágszövetség szakmai tagozata, 22-én Helsinkiben rendezendö felhívást intézett az összes béke-világgyűlés jó előkészíté,, kapcsolt és baráti szakszerve- se és sikere érdekében, 
NYUGAT-1\'É.HETOR'iZÁG 

Nyugatnémet oosutasok /,.arca a bé'/reérl 

A nyugatnémet vasutasok zárt sorokban foglaltak állást a párizsi háborús szerzödések gyakorlatba ültetése ellen. Mi sem jellemzőbb erre, mint a Berlin amerikai szektorában lévő tempelhofi járműjavító dolgozóinak áliásfoglalása, akiknek 95,7 százaléka írta alá a békeíveket, amelyben Németország békés úton történő egyesítéséért szálltak síkra. Hermsdcrrf és Hall-ensee, valamint a nyugatberlini Treptow teherpályaudvar dol• gozói kivétel nélkül aláírták a háborús paktumok elleni 
ANGLIA 

tiltakozást. A berlini Anhalte, Bahnhof dolgozóinak 98,1 szá.. zaléka, a grünewaldi jármú• javító dolgozóinak 99 száza• léka, a marienfeldi vasutasok 99,3 százaléka írta alá a nyugatnémet militarizmus !eltá• masztása elleni manifesztá• ciót. Düs�ldof'fban az elmúlt napokban hatalmas béketün• tetés zajlott le, amelyen nagy. számban vettek részt vasuta• sok is. Legtöbbjük kerékpáron tüntetett. hátukon tá,blát vittek, ezzel a felirattal : ,,Jó munkát adok, de feguverl nem vi:!elek!" 

A r,asulassrakszervezet Becan kizárása ellen 

A vasutasszakszervezet végrehajtóbizottsága - amint az most nyilvánosságra került -ellenezte Bevan kizárását a pártból. A szakszervezet elnö-
11.JZELAND 

ke. Stafford, a munkáspárt or-szágos végrehajtó bizottságának tagja. A szakszervezet 327 OOO vasutast képvisel. 

Az Egyesült Vasutas Szövetség határozata 

A tizenötezer tagot számláló belügyeibe való beavatkozás!• Egyesült Vasuttl3 Szövetség ró! van szó. tcellíngtoni konferenciáján a A szövetségi konferencia ha• küldöttek kifejezésre juttatták tározatot hozott, amely ki• aggodalmukat a Fonnoza kö- mondja, hogy az újzélandi vasrül kialakult helyzettel kap- utasok követelik, hogy Kína csolatban. Valamennyien han- foglaJia el az őt megillető hegoztatták, hogy ,tt az Ameri- lyet az Egyesült Nemzetek kai Egyesült Allamoknak Kína Szervezetében, 

A BÉKEVILÁGTANÁCS FELHÍVÁSÁRA 

Bulq.irlában Is folynak a b6kelv-alálrások, amelyekben a bolqár n4p, 

s kö,:öttllk � bolqár vasutasok, követelik az atomfaqyver eltiltását. (B. T. A.-Presspbo� 
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Bőven van még tennivaló 
a ,,aenetrend betartásánál 

A felszabadulási verseny lendületével 
- úiabb sikerek felé 

Valamennyien tudjuk, hogy keletkezett. A verseny időszaka 
még a f elszabadulá.si verseny előtt az ilyesmi meglehetősen 
lendülete sem tudta k.etló mér- ritkaságszámba ment, a moz
tékben csöldkenteni a vonatké- donyvezetők arra hivatkoztak, 

,sést. A menetrendszerinti köz- hogy miért veszélyeztessék ők 
más 'hibája miatt a széntaka

lekedés biztosítása továbbra is rékossági tervüket és persze 
egyik legfontos,abb feladatunk. szénjutalékukat, nem is beszé� 

vonalakat, állomásokat. ahol a 
leggyakoribbak, legnagyobb
arányuak a megkésleltetések, 
kutassák ezeknek okát és tegye
nek meg mindent a kiküszöbö-' 
Jésükre. A menetleveleket ne 
hagyják porosodni hanem ál
landóan ellenőrizzék azokat, s 
ne halogassák a felelősségre-
vonást. Különösen vonatkozik 
ez az igazgatóságok vontatási 
osztályaira, amelyek hajlamo
sak arra, hogy - szénnehézsé
geket figyelembevéve - a von
tatási késéseket liberáli.san ke
zeljék. 

Szabadságunk tizedik szüle
tésnapjának ünnepe után a 
vasút dolgo.zói nagy lelkese
dé=l folytatták ·munkájukat. 
A sikerekben gazdag felszaba
dulási verseny, a felszabadulá
si műszak -megteremtette az 
előfeltételeit anna.k, hogy a 
második negyedévi terv telje• 
sítéséért is hasonló le lkese
déssel és erovel harcol;ana.k 
dol.goz6ink, hogy újabb sike
rekkel köszönthessék május 
elsejét. Ezt bizonyít;ák az el
mult héten elért újabb ki
emelkedő eredmények iS. 

A késések okainak vizsgála- ve arról hogy a vonatvezetők 
tánál nem bocsátkozhatunk te!- kényelmi okokból úgy sem ír
jEB részletezésbe, de - a fel- ják be a rövidrnenetet. A meg
szabadulási verseny tapasz:tala- állapítás második fele sok eset
taira támaszkodva - leszúr- ben helytálló, a menettaazol
hetünk néhány tanulságot. ványokat még mindig nem ve
Egyik i lyen a rövid menetidó al- z��ik a vona.tvezetók �!ló �l
kalmazása, Azt mondhatnánk, knsmeretesseggel, g<md.ossag
a. verseny hangulatának forró- gal. Pedig '.1 _menetigazol_v�
,;ága valamennyire megolvasz- ni;oknak haJszalp�ntos krom
totta a jeget. Tudniillik a 

I 
kaknak_ �el! lenmok egy-egy 

mozdonyvezetők akkor is haj- yonat utJárol, s �g ez nem 
landók voltak rövid menetidő-

, 
1gy lesz, a felsobb szervek 

vel behozni a késést, ha az tör- san tudnak minden esetben 
ténetesen nem vontatálSi okból kellő intézkedéseket tenni, 

Számoljuk fel a késleltető A CSEHSZLOVÁK ELVTAR-
gócokat SAK IS SEGITlK BANR�VE 

VASUTASAIT 

De nehéz i11 Pe stre eljutni . . •  

Legfigyelemreméltóbb tanúl
sága a felszabadulási ,·erseny
nek: a vasutas dolgozók tudna!k 
erednnényeket felmutatni a me
netrendszerinti közlekedés biz
tosításánál is, tudnak küzdeni 

A másik ilyen tapasztalat, 
llogy a vonalon menetidőt tar
tó vonatok Nagybudapest va
lamelyik határállomásán. kü
lönösen Kelenföldön megtor
pannak. Ez a körülmény ért
hetően elveszi a kedvét az 
utazó személyzetnek. 

A menetirányitók, a forgalmi 
szolgálattevők sokszor r,em mé
rik feL kelliJképpen t:onaluk, 
állomasuk helyzetét, nem mér
legelik a 'helyi adottságokat. 
Ennek sokswr az a következ
ménye - a vonatok elkerül
hető feltartóz:tatásán kívül -, 
hogy túlzsúfolódnak, bedugul. 
111ak egyes állomások. A menet
irányítók és a forgalmi szolgá
lattevők között kétségtelenül 
javította a kapcsolatot az át
fogó versenyhangulat, de még 
tovább kell szilárdítani a kap
csolatot, az együttműködést. 

Nem vet valami kedvező 
fényt sem a mozdonyvezetők, 
sem a forgalmi szolgálattevők 
öntudatosságára az a körül
mény, hogy ugyanazok a vo
natok, amelyek rendszeresen 

késnek. abban az esetben szín- kitűzött célokért és főleg akkor 
te kivétet nélkül pontosak, tudnak eredményeket elérni, 
o,millror feliigyeleti közeg uta- ha a felsőbb vezetéstől, a párt
zík velük. Ha ma tudjuk ponto. szervezetektől és üzemi bizott
san vinni a vonatot. miért nem ságoktól is ösztönzést, segítsé
tudjuk holnap vagy holnap- get kapnak. A versenyben meg. 
után, amikor nincs senki a há- nyilvánult segítö és ösztönző 
tunk mögött"/ A fegyelmezett, eró legyen állandó. Az üzemi 
utasitásszerinti szolgálat nem bizotu;ágok következetesen, na
egyes alkalmuzikra vonatkozik, ponta ellenőrizzék a személy
hanem kötelező erejű minde- szállitó vonatok közlekedésé
nűtt és mindenkor. Egyetlen nek alakulását, a pártszerveze-
forgalmi szolgálattevónek sem tek adjanak még több segítsé
lehet semlkor semilyen ürü- get az élenjáró módszerek el
gye arra, hogy szabálytalanul terjesztéséhez. 
fogadja a téren a vonatot, az Együttes erővel, mindenre 
iroda ajtajából menesszen, kiterjedó figyelemmel és el
vagy szabálytalanul adja az át- lenőrzéssel lehet csak megta
ilaladásra a jelzést, de ugyan- lálni a hibák gyökerét, meg
így egyetlen mozdonyvezető szüntetni mindenekelőtt a 
sem talál'hat indokot például a munkásvonatok, valamint a 
késői indításra, a kezelési idők személyszállító vonatok késé
indokolatlan elnyújtására, az sét, amely még jelenleg is 
előre nem közölt állomási meg. 5000-6000 percet tesz ki na
állásokra. ponta például a budapesti 

A hibák felszámolásánál igazgatóság területén. Május el
igen fontos, hogy a forga!nni és seje ünnepi készülődésénél egy 
vontatási szolgála

.
t vezetői jól 

I 
pillanatra se tévesszük szem 

tájéikozódjanak a késések oká- elől a menetrendszerinti köz.
ró!, ismerjék a „legkritikusabb" lekedés biztosítását. 

------------------------

Jól kiterhelt, túl súlyos irányvonat okkal biztosítsuk 
a gazdaságos szállítást 

adatuk, hogy ezt állandó mun
kamódszerükké tegyék. 

Bánréve állomás dolgozóit 
a felszabadulás ünnepén me
leghangú táviratban köszön
tötték a csehszlovák határállo
más, Lenartovce dolgozói. Ab
ban, hogy a magyar határállo
más dolgozói kimagasló ered
ményekkel tudták köszönteni 
felszabadulásunk évfordulóját, 
a csehszlovák elvtársaknak is 
nagy részük van. A jó együtt
működés eredménye az is, 
hogy a felszabadulási műszak 
után is tartották teljesílm.é
nveiket: Dékány István tola
tásvezető és brigádja 155, Mag 
János forgalmi szolgálattevó 
pedig 113 százalékos ered
ményt ért el. 

.,MINDIG 100 SZÁZA� 
FELETT" 

A MAV Villamos Felsőve
zeté k E:pitésvezetóség dolgozói 
megfogadták, hogy a felsza
badulási műszak befejezé�e 
után, a második negyedév fo
lyamán sem engedik eredmé
nyeiket csökkenni. .,Minél 
magasabban a 100 százalék 
felett" ezzel a jelszóval 
kezdték meg az új, május l 
tiszteletére indult versenysza
kaszt. Szavukat már az első 
napokban beváltották: Ádám 
lstván kovácsbrigádja 127, 
Gimesi András lakatosbrigád
ja 109.8, Berta Imre oszlop
javító brigádja 106.6, Rajnai 
László festőbrigádja 106,2, 
Méhesfalvi József . anyagvéte
lezö brigádja pedig 103;2 szá
;;alékos eredményt ért eL 

tervet 144, az átlagos kocsiki
használást 108,4 százalékra 
teljesítették s eredményeiket 
a felszabadulási müszak után 
is megtartották. 

,.MA IS PERCENKl\:NT l\:R· 
DEKLÖDNEK A DOLGO-

ZOK'' 
Miskolc személypál11audvar 

dolgozóinak minden gondola
tát áthatja a felszabadulási 
serlegért folyó küzdelem. .,A 
teljesítményértékelőket szinte 
percenként keresik fel a dol
gozók, hogy érdeklódjenek a. 
verseny állásáról·' - írja Papp 
Tivadar elvtárs. A dolgozók 
nem csökkenő versenylendü
letét mutatja az is, hogy Erós 
FeTenc forgalmi szolgálattevő 
és brigádja egyetlen éjszakai 
szolgálat alatt 4378 tonna túl
súlyt továbbított, ami azt je• 
lenti, hogy több núnt két da
rab kétezer tonnás vonatot 
takarított meg. 

MÁJUS ElSEJ2N 2LUZEM 
JELV'tNNYEL AKARNAK 

FELVONULNI 
Békéscsaba állomáson a fel

szabadulási műszakban vezet
ték be a naponkénti értéke
lést. Ez annyira bevált, hogy a 
jövőben is naponta adnak hírt 
az eredményekről. Az állomás 
dolgozói, akik jó munkájukkal 
elérték az élüzem szintet, arra 
törekednek, hogy május else
jén már az élüzem jelvénnyel 
vonulhassanal. fel. 

,.MI SZTALINVAROSI VAS
UTASOK . . .  " 

„Mi, Sztálinváros és a 
Sztálin Vasmű vasutas dolgo
zói büszkék vagyunk arra, 
hogy gyönyörű szocialista vá
rosunkban, hatalmas békemű
vünknél dolgozhatunk" - így 
kezdték a sztálinvárosi vas
utasok a felszabadulási ver
senyben elért eredményeik ,s
mertetését. Ma már újabb si
kerekről, újabb vállalásokról 
számolnak be. A Sztálin Vas
mű kereskedelmi dolgozói kö
zül Kovács Sándor kocsirako
mányi feladási raktárnok pél
dául 145, Tatár András·Ieadási 
kocsirakományi raktárnok pe
dig 114  százalékra teljesítette 

A téli forgalmat sikeresen dással képzett irányvonatokat 
lebonyolították. a felszabadu- foglalják magukban. A telje
lási versenyben áldozatos, :ió sitmények lényegesen növemunkát végeztek a vasutas A pályafenntartási dolgozók 

jól karbantartott pályákkal 
minél kevesebb lassú jellel 
biztosítsák a nagyterhelésú. 
irányvonatok zavartalan futá
sát. 

EGY KIS ÁLLOMÁS ORO!\-IE rakodási tervét. A fűtőház 
dolgozói újabb felajánlásban 

dolgozók. Február hónapban kednek, ha a rendezői túlsú-
például a pécsi igazgatóság t,e- lyos vonatokat is figyelembe 
rületén közel 100 OOO tonna vesszük. Ebben különösen jó 
túlsúlyt továbbítottak 1rany- eredményeket értek el a fe
vonattal. Ugyancsak jó ered- rencvárosi, rákosrendezói és 
ményt értek el a budapesti miskolci rendezópályaudvaro
igazgatooág dolgozói, akik kon. Március hónapban Kiste
mintegy 32 OOO tonna túlsúlyt renyéról és Pécsbánya-rende
t.ovábbítottak. 1 zöről naponta indítottak túlsú-

A fenti számok csak a rako- lyos irányvonatokat, 

Jobb egyUHmí1ködés a gazdas6gos sz6/lít6s alapja 

A túlsúlyos vonatok közle- A vontatás feladata, hogy 
kedtetésének azonban még jól karbantartott gépeket, számos akadálya van. Egyik munkájukat becsületesen vég
ilyen akadály, hogy sza.kszol- ző személyzetet adjanak ezek
gálatainlc kapcsolata még nem hez a vonatokhoz. A forgalmi 
kielégítő, gyakran nem érzik szolgálat jó menetrendkészí
a felelősséget a mozdonyok, téssel, képzett utazoozemély
vonatok sorsáért. Megtűrik, zettel és a zöld út biztosításá
bogy e jelentős mozgalom val gondoskodjon arról, hogy 
fejlődését a közömbösség fé- a lelkes munkával szerve?.ett 
kezze. túlsúlyos vonat a lehető leg-

A kereskedelmi 'tzakszolgá- rövidebb idó alatt érje el ren
latnak oda kell hatnia, hogy a deltetési állomását. A rende
vállala�ok a rakodásokat egy, zópályaudvarok dolgozói eddi
vagy esetleg több állomáson gi eredményeikben megmutat
lehetőleg egy irányba csopor- ták, hogy az egyes verseny
tosítsák. Itt különösen a terv-

1 

időszakokban (legutóbb a fel
ellenőröknek, tervhivatalno- szabadulási versenyben) ho
koknak és áruirányítóknak gyan kell a túlsúlyos mozgal
van tennivalójuk. mat elórevinnL Most az a fel-

Zánka-Köveskál állomás do!- vállalták a többi között egy 
gozói az egész első negyedév• gyermekjátszótér műszaki be
ben túlteljesítették az élüzem rendezésének, továbbá egy 
szintet. A kocsitartózkodási I hidraulikus présnek az elké-

Emeljük 

az atlagos terhelést A lenin Kol,ászati Művek elismerése 
a vasutas dolgozóknak 

A Lenin Kohászati Művek l közlekedés- és postaügyi 
vezetósége a következő levelet niszternek· küldte Bebrits Lajos elvtárs 

mi-

A mozgalom fejlődésének 
elengedhetetlen feltétele, hogy 
a politikai osztályok, a párt
szervezete'Jc és a szakszer-vezet 
több segítséget adjanak a 
mozgalom kiterjesztéséhez, 
támogassák a szakvonali veze
tőket azzal is, hogy megma
gyarázzák a dolgozóknak a 
mozgalom népgazdasági jelen
tőségét. Azt, hogy - a március 
4-i párthatáro?.atnak megfele
lően - a szocializmus további 
építését, az életszínvonal eme
lését csak úgy segíthetjük a 
vasúti munkával, ha emeljük 
·termelékenységünket, s csök
kentjük az önköltséget. Ezt 
csak úgy érhetjük el, ha a 
meglévő mozdony- és kocsi
parkunkat tervszerűen, gazda

.,A Lenin Kohászati Művek dolgozói nevében köszöne
tünket fejezzük ki, hogy a Magyar Államvasutak miskolci 
csomópontja az április 4-re indított szocialista munkaverseny 
ide_j_e alatt jó munkával biztosította anyagellátásunkat. Ezzel 
a ;o munkáool a va.suro.s do/,gozók nagymértékben hozzájá
rultak ahhoz, hogy vállalatunknak sikerült elsó negyedévi 
tervét teljesíteni, sót túlteljesíteni. Kérjük a MAV dolgozóit, 
hogy harcos. kommunista lendülettel továbbra is 8egítsenek 
bennünket abban, hogy a Központi Vezetőség határozat!it 
maradéktalanul végre tudjuk hajtani." 

A levelet N,emeskéri Jánoo, a l András az üzemi blwttság el
Lenin Kohászati Mtivek párt- nökhelyettese, valamint Valkó 
bizottságának titkára, Solti Márton igazgató írta alá. 

Komló vasutasainak kettős ünnepe 
ságosan használjuk fel, ha (Tudósítónktól.) Kettős ün
emeljük a vonatok átlagos ter- nepe volt Komló állomásnak 
helését, ha sz�es körben al- felszabadulásunk évfordulója: 

kalmazzuk a bevált munka- a felszabadulási ünnepségen 
módszereket, ha továbbfej- vették át az állomás legjobb 

dolgozói a vasúton az elsők lesztjük az „500 kilométeres", között a „Szakma kiváló ool„2000 tonnás" és az összekap- gozója" jelvényt, valamint a 
csolt mozgalmat, ha nagyter- vasút politikai osztály és a 
helésú vonatokkal továbbítjuk Vasutas Dolgozók Szakszerve
iparunk számára a nyersanya- zete elismerő okleveleit. A 
got, a lakosság részére a köz- ,,Szalcma kiváló dol.gozója" jel
szükségleti cikkeket. vényt kapta Horváth Sándor 

Nem vitás, hogy a felszaba- forgalmi szolgálattevő, Esküdt 
dulási műszak lendületével pá- Sándor kocsirnester, Tónács 
rosult szaktudás meghozza a 1.A.jos tolatásvezető és Nagy I. 
második ötéves tervet elóké- 1.A.jos váltóőr. A kitüntetettek 
szító 1955-ös esztendő va,;utas nevében Horváth Sándor elv
sikereit is és ebben mérföld-
kövekként jelentkezik majd a társ köszönte meg pártunk, ál-

után se,m torpanunk meg, to
vább küzdünk az újabb és 
újabb kimagasló eredménye
kért.." 

szítését és egy vízdaru felálli• 
tását. 

33 KOCSI KIRAKASA - 2,9 
ORA ALATr 

Mohács állomáson Amán 
Károly raktári munkás és bri
gádja a felszabadulási ver
senyben elért 160 százalékos 
átlagteljesítményét a múlt hét 
folyamán már 163 százalékra 
emelte. Firényi József darab
árus raktárnok irányításával 
az Amán brigád 2,9 óra alatt 
rakott ki egy 33 kocsiból álló 
irányvonatot. Ezzel átlagered
ményét magasan túlszárnyalva, 
192 százalékos teljesítményt 
ért eL 

HÁROMSZOROS SZ�NMEO. 
TAKARITAS 

Ferencváros fútóház dolgo• 
zói igen szép eredménnyel in
dultak újabb sikerek felé az 
új versenyszakaszban. A fel
szabadulási versenyt 6015  ton• 
na szénmegtakaritással zár
ták, vagyis több mint a há• 
romszorosát takarít.ották meg 
a vállalt 2000 tonnának. 
Ugyancsak kiemelkedő ered• 
ményt értek e1 a többterhelé-
ses mozgalomban. 1 50 OOO ton• 
na túlsúly továbbítását vál• 
lalták, ehelyett 166 754 tonnát 
továbbítottak terven felül 

FEJ FEJ MELLETr 
Gödöllő állomás három for

galmi brigádja a felszabadu• 
lási verseny után is lendület
tel folytatja a versenyt, annál 
is inkább, mert végre szeret• 
nék eldönteni, hogy tulajdon
képpen melyiküket is iUeti az 
elsóség. Hosszabb ideje fej• 
fej mellett haladnak a ver
senyben és például a jelenleg[ 
harmadik helyezett Hajdu• 
brigádnak a kocsitartózkodás• 
ban jobb az eredménye, mint 
az első helyezett Mondok-l>TL
gádnak, 

160 SZAZAL2K AZ ÁRU. 
MOZDITÁSBAN 

Szeged állomáson a „Hámán 
Kató" árumozditó brigád az 
egy órára eső 'hét mázsás 
súlytervét 16 mázsára teljesí• 
tette. Teljesítményük 160 szá• 
zaléknak felel meg. 

A MENETRENDSZERINTl 
INDITASeRT 

Szolnok csomópont dolgozói 
a felszabadulási versenyben 
szép eredményeket értek el a 
vonatok menetrenclszerinti jn.. 
dításában. Az elmúlt héten 
újabb kimagasló teljesítményt 
értek el: 112 százalékra javí
tották a vonatok menetrend• 
szerinti indítását. A forgalom, 
valamint a vontatás dolgozói 
együttes jó munkájával a vo
natok terhelését átlag 40 ton• 
nával sikerült emelni. Ugyan
csak szép eredmények mutat
koznak az önköltségcsökken• 
tésben : a kocsisérülések kikü
szöbölésével 145 százalékos 
önköltségcsökkeotést értek el. 

KIE."l\fELKEDO EREDM€NY 
A VAGANYOK KOZOTl'I 

JAVITÁSBAN 
Szolnok fútőház kocsivizs• 

gálói nagy súlyt helyeznek ar• 
ra, hogy minél több kocsit 
tudjanak gyorsan megjavíta1ú 
a vágányok között. A felsza
badulási verseny utáni héten 
is a DISZ-brigádok tagjai ve
zetnek tervük 113 százalékos 
teljesítésével. Biró Lajos ifi 
kocsivizsgáló két hónapja 
tartja a sztahanovista szintet, 

A vasutasszakszervezet Központi Zeneiskolája 1 948-ban kezdte 
tneg mllködésót. Az 1, 1948/49-es tanévben ·92, 2. 1 949/50-ben 1 90, 
3. 1 9 50/Sl·ben 248, 4. 1 951/52-ben 327. 5. 1952/53-ban 348, 6. 
1953/54•ben 537, 7. 1954/SS-ös tanévben pedig 656 hallqatója van 

gazdaságos szállftást segítő lamunk megbecsülését. .,Büsz
szocialista módszer: a vonatok kék vagyunk arra - mondotta 
átlagos terhelésének emelése, - hogy Komlón, második Zeg
a jól ktterhelt, túlsúlyos irány- nagyobb szocialista városunk
vonatok közlekedtetése. ban dclgozhatunk és í.gérjük, 

Belesik János I hogy a felszabadulási versen11 

1950 március 1·én a munka szerinti díjazás elvét biztosító bérrend• 
szerre 55 millió forintot fordítottak; az 1952 Január 1•vel életbe• 
lépett bérrendszer 73 mill ió forinttal; 1 954 ben pedig llJabb évi 144 
millló forirttal emelték a vasutasok béralapJát és havibéres vonaton 

a szakszervezet Központi Zeneisl---ol.ijának. felszámolták az 1, és 11, terUleti bércsoportot. 
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Felkészítjük a fiatalokat a ha·za védelmére 
A fiatalok hazafiasságra, 

bátorságra- való nevelésé
ben fontos szerepe van az 
MSZHSZ és az MRSZ szerve
zetéből egyesített új szerve
zetnek, a Magyar Önkéntes 
Honvédelmi Szövetségnek. A 
mi szabadságharcos szerveze
tünk is megkezdte az előké
szítő munkát az új MÖHSZ 
alapszervezet létrehozása ér
dekében és arra törekszünk, 
hogy fokozottabban, mint ed
dig, felkészítsük a fiatalokat 
békénk védelmére. Ezt a fel
act�.tot látja el az elmúlt év
ben létrehozott lövészcsapa
tunk is, mégpedig figyelemre
méltó eredménnyel. Első lett 
cs hatvani járás lövészcsapat-

versenyén és a megyei verse• 
nyen is kitűnő helyezést, a 
második helyet nyerte el. 
Egyéni lőeredményükért Tel
lé1- Sándor I.  fokú arany 
Jövészérmet, öten pedig ezüst 
érmet nyertek. 

Az eredményt hosszas mun
ka, fáradságos gyakorlás előz
te meg. Például társadalmi 
munkával újjáépítettük a már 
teljesen hasznavehetetlen, el
hanyagolt lőpályát, hogy za
vartalan legyen a kiképzés. 

Ezek az eredmények azon
ban lehetnének sokrétübbek 
és jobbak is, ha szervezeti 
életünkben nem lennének 
még mindig alapvető hibák. 

Vezetőségi üléseket, taggyű
léseket már hónapok óla nem 
tartottunk és munkatervünk 
sincs hasonló idő óta. Ennek 
is következménye, hogy tag
szervezési tervünket alig 20 
százalékra teljesítettük. 

Ezeket a hibákat az elő
készítő időszakban új egységes 
szervezetünk létrehozásáig fel
számoljuk. Biztosíték erre a 
pártvezetőség segítsége is, 
amely már két esetben meg
vitatta szervezetünk munká
ját és hasznos tanácsokat, se
gítséget ad a soronlévő fel
adatok végrehajtásához. 

Szücs Ferenc 
jegyvizsgáló, 

Hatvan 

V E R S E NYVÁLLA LÁS  
A sátoraljaújhelyi MÁV pá- , 0. H. anyagot használnak fel rendszeres ifjúsági napokat, 

lyafenntartási főnökség DISZ- és a nyomtatványokkal is ta- taggyűléseket, kultúresteket és 
szervezetének fiataljai leg- karékoskodnak. egyéb rendezvényeket tarta
utóbbi taggyűlésükön megvi- A sátoraljaújhelyi fiatalok nak. A DISZ-szervezet foko
tatták, hogyan segíthetnék szervezetüket is erősíteni ki- zott szakmai segítséget nyújt a 
legjobban a párt Központi Ve- vánják. A II. kongresszusig fiataloknak. hogy a DISZ II.  
zetősége március 4-i határoza- valamennyi fiatalt bevonják az kongresszusáig minél több fi
tának megvalósítását. A DISZ- ifjúsági szövetség munkájába, 1 zikai dolgozó elérje a sztaha
fiatalok úgy döntöttek, hogy a fellendítik a szervezeti életet, novista szintet. 
határozat szellemében munka-
versenyt indítanak május el-
seje és a DISZ II. kongresz- A ta J • DISZ-fi „ I •- d '  " ' i 'k 
szusa tiszteletére. A fiatalok po CDI a.a o...: ven e;Ua e a 

elhatározták, hogy tervüket 
minden részletében teljesítik 
és az április 4-ig elért 120 szá
zalékos eredményüket 125 szá
zalékra emelik. 

I lyen eredményt azonban 
csak a munkafegyelem meg
szilárdításával lehet elérni. 
Ezért vállalták, hogy a DISZ
tagok között az elkövetkező 
időkben nem lesz munkafegye
lem sértés, maradéktalanul 
végrehajt,iák a szakszolgálati 
vezetők rendelkezéseit és nem 
lesz egyetlen igazolatlanul mu
lasztó fiatal sem. A diszesek 
részt akarnak venni az önkölt
ségcsökkenlés célkitűzésének 
megvalósításában is. Ezért két 
százalékos anyagmegtakarí
tást vállalnak. melyet úgy kí
,·ánnak elérni, hogy a lehető
ség szerint új anyagok helyett 

A felszabadulási kultúrhét eqyik kiemelkedő bemutatója volt a la• 
polcai MAV „Bacsányi Jár\os,,... KultUrotthon DISZ-.szinjátszócsoport

J�nak szereplése a 0Pettyes" című darabban. 
(Kovács Géza felv� 

A pártonbel üli elhajlásról 
A KV 1955. III. 4-i határozatával kapcsolatban számos 

téves 1'-<izet ta.pasztalható kül.önösen az elhajlások 1,érdésében 
és ez ateadályozza a határo--..a.t eredményes végrel!ajtását. Ezért 
ta,·tjuk fontosnak az e!Tw.jlá.sokkal kapcsolatos néhány kér• 
désre felhívni az elvtársak figyel�t. 

Pártunk márciusi határozata 
:rámutatott arra, hol(y párt
tagjaink között különböző 
jobboldali nézetek teriedtek 
el. amelyejmek a leküzdése 
előfeltétele további előrehala
dásunknak. a szocializmus si
keres építésének. Arra, hogy 
ezek a nézetek milyen formá
ban, mely területeken nyilvá
nultak meg, hogyan akadályo7� 
ták az elmult időkben mun
kánkat, nem térünk ki bőveb
ben, erre a határozat világos 
választ ad. E cikk keretében 
főleg az elhajlások gyökerei
vel. valamint az E"lhajlások el
leni harc módszereiv�l foglal
kozunk. 

Mindenekelőtt le kell szö• 
geznünk azt, hogy ,iz elhajlá
sokról párton belül beszé
lünk. Az 

elhajlás nem más, mint a 
párt helyes politikájától. a 
marxliz:mus�leni.rwz.JnUJStól 

való eltérés 
akár jobb. akár „baloldali" 
irányban. Az elhajlás a párt• 
funkcionáriusok és a párttag
�ág körében a határozatok 
gyakorlati végrehajtása során 
nyilvánul meg. Tehát nem he
lyes az a nézet. amely az el
lenséget vagy az ellenség te
vékenvsé,zét elhajlásnak te
kinti. 1'ény az. hogy a párt 
ooiitikájától való mindenne
mű eltérés, jobb vagy „bal
oldali" elhajlás végeredmény
ben az ellenségnek kedvez -
növeli a kapitalizmus vissza
állításának lehet&;égét, de 
még nem ellenséges tevékeny
löél(. ,,Az elhajlás - mondta 
Sztálin elvtán; - a hiba kez
dete. Ha �"'!'".g"'1j-'.;k ezt a hibát 
kifejlődni. akkor ba_� van, ha 
gyökerében "1lme!sszuk - ai..
kor megszüntettük a veszélyt," 

AW1oz azonban, hogy a hiba 
ellen harcolni tudjunk. ismer
nünk kell a hiba gyökereit, 
vagyis azokat a gyökereket, 
amelyekből az elhajlás, nap
iainkban a főveszély, a jobb
oldali elhajlás táplálkozilk. 

Az elhajlásak gyökerét ha• 
zánk gazdasági és társadalmi 
viszonyaiban kell keresni. Ha• 
zárukban - bár a prolet&·· 
diktatúra kivívásával meg
döntöttük a kapitalizmust -
a kapitalizmus gyökereit még 
nem számoltuk fel teljesen, 
ezt csak a szocializmus sitke
res feléoítésével valósíthatjuk 
meg. A kapitalizmusnak még 
megvan a talaia a tőkés ma
radványokban, túlsúlyban lévő 
kisárutermelő mezőgazdaság
ban, valamint a kulák gazda
ságokban. Ezek képviselői te
hát, a kispolgárság, a kulákság, 
valamint a felszámolt bur:zsoá
zia maradványai itt élnek kö
zöttünk, nézeteik hatnaik, be
fo!yásoljá!k a munkásosztályt 
is. 

A mun'ltásosztály nem zárt 
osztály, sorai a szocializmus 
építése folyamán állandóan 
fel töltődnek kispolgári ele
mekkel, amelyek ingadozást 
visznek be „ munkásosztály 
soraiba. ezen keresztül a párt
ba is. Addig, míg a kapitaliz
mus gazdasági alapját gyöke
resen fel nem számoljuk, a 
bur:zsoázia �folyása a kis
üzemi termelésen keresztül a 
mUDJkásooztályra elkerülhetet
len. A kisüzemi termelés kép
viselői, valamint a burZ60ázia 
maradványai mind kívülről, 
mind belülről a kispolgárság 
levegőjével veszik körül a 
mmtkásosztályt, hatással van
nak néz.eteikre, cselekedeteik
re különösen akkor. ha a mun• 
kásosztály nem áll szilárdan 

a marxizmus-leninizmus tala
ján. Teljesen helytelen lenne 
azonban ebből azt a követ
keztetést levonni, hogyha egy
szer úgyis elkerülhetetlen a 
kispolgári befolyás a munkás
osztályra, akkor hiába is har
colunk el lene. A szocializmus 
építése csak akkrn- járhat ered
ménnyel, ha harcolunk a párt 
politikájának kfü:etkezetes 
vé{frehajtásáért. az olyan gát
ló körülmények ellen. mint 
például jelenleg a jobboldali 
elhajl.ás, mely nehezíti, akadá
lyozza munkánkat. 

Pártunk márciusi határo
zata ráanutatott arra, hogy 
milyen nagymértékben veszé
lyeztették a jobboldali néze
tek a swciali2m1us építését 
hazánkban. Hiszen éppen 

a szocializmus építésének 
legfőbb kérdéseiben: a 
párt vezető szerepe, a ne
hézipar fejlesztése, vala• 
mint a mezögazd-aság szo• 
cialista. átszervezésének 
kérdéseiben akarták bely
t.elen irányba vinni a. párt 

helyes politikáját. 
Ez az oka annak, hogy a je• 
lenlegi helyzetben a jobbol
dali veszély leküzdését tette 
központi feladatunkká a Köz
ponti Vezetőség határozata. 

Ez azonban nem jelenti azt, 
mint ahogy el(yesek képz.elik, 
hogy a „baloldali" elhajlás 
nem veszélyes, hogy ez ellen 
nem kell harcolni. Sztálin elv
társ több munkájáJban rámu
tatott arra a tényre, hogy 
mind a jobboldali, mind az 
úgynevezett „baloldali'• elhaj
lás egyazon talajból táplálko
zik. s bár más módsz.erekkel, 
de uzyanoda vezet, sőt ese
tenként az egyik a másikból 
következik. 

Ha elvileg nézzük „ kérdést, 
a „baloldali" elhajlás abból 
ered, hogy túlbecsüljük az el
lenség erejét, a jobboldali el
hajlák pedi?; lebecsüli1- az el
lenség erejét. Látszó· 1g ez a 
két dolog ellentmond egymás
nak. pedig mind a kettó 
ugyanazt eredményezi. Néz
zük meg egy konkrét példán 
keresztül. A „baloldali" elhaj-

A vasutas felszabadulási kultúrhét eseményei és tanulságai 
A felszabadulás ünnepe 

előtti héten rendezte meg a 
szakszervezet kultúrnevelési 
osztálya a vasutas kultúrcso
portok országos seregszemlé
jét. A „felszabadulási kultúr

, hét'' eseményeiről és tanulsá
gairól Galaschek Ferenc elv
társ, a Landler Jenő Kultúr
otthon elnöke a következőket 
mondotta: 

- A vasutas kultúréletnek 
igen jelentős eseménye volt a 
felszabadulási seregszemle, 
amelyen a legjelentősebb fő
városi és vidéki vasutas-kul
túrcsoportok átfogó képet 
nyújtottak fejlődésükről. A 
kultúrgárdák tagjai megmu
tatták, hogy nem volt hiába
való államunknak és pártunk
nak az az áldozatkészsége és 
gondoskodása, amellyel a vas
utas kultúrát is felkarolta. 

jelentek meg - de hibásak sokszor észrevehető műsorsze
maguk az énekkarok, karve- génysége, nem mindig szeren
zetők is. Még mindig nagyon esés műsorválasztása sürgető
kísért a régi dalárda-szellem, en előírja, hogy szakszerveze
a műsorszámok összeválogatá- tünk kultúrnevelési osztálya 
sa - kevés kivétellel - nem és a területi bizottságok állít• 
alI<.almas a közönség érdeklő- sanal, fel műsortanácsadót, fi
désének felkeltésére. Ugyanigy gyelembevéve az egyes kultúr
nem találták meg a megfelelő csoportok adottságait. A kul
hangot népizenekaraink és túrvezetők is forduljanak 
szólóénekeseink. Nem ismerik gyaltrabban a kultúrnevelési 
még eléggé az igazi népi mu- osztályhoz és a Népművészeti 
zsikát, nem egy népizenekar, Intézethez tanácsé1i;. 
vagy énekes műsorából az - Az elmondottak egyúttal 
utolsó pillanatban kellett ki- a kultúrhét tanulságai is, ez 
hagyni egy-egy pesti „l,ávéhá- azonban nem von le semmit 
zi nótát". A debreceni, szegedi, az általános vasutas kultúr
de általában a vidéki népizene- munka é1i;ékéből, abból, hogy 
karok tagjai, vezetői ott él':1e_k kultúrcsoportjaink zöme hatal• 
a nóták szülőföldjén, meg1s masat :tejlődött az elmúlt tíz 
alig tanulnak valamit a nép-

/ 
évben és mostani szereplésük 

tői, a nótatermő magyar vi- is biztosítéka annak. hogy 
déktől. Ez a körülmény, vala- még igen nagy fejlődésre ké• 
mint a színjátszó-csopo1i:ok pesek. 

- Nem akarok most beszá
molni a kultúrhét valamennyi 
eseményéről, csak éppen azo
kat ragadom ki, amelyek leg
jobban megfogtak engem is és 

TI S ZTA SÁ G I  H <J NA P  
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a bemutatók szépszámú kö- Aprilis hó folyamán, az elő-

zönségét. Igen nagy fejlődésről ző évekhez hasonlóan, eg�z

tett tanúságot a pécsiek ének- ségügyi kormányzatwlk orszá

és zenekara a megnyitó elő- gos tisztasági hónaPOt ;;zcrvez. 

adáson. Felkészültségben, fe• A tisztasági hónapba a vasút 

gyelmezettségbeu példal,épül is bekapcsolódik, súlyához, je
szolgálhatnak valamennyi le11tóségéhez mérten. A '.L5-ita, 
együttesnek. Kellemes megle• ízlésesen parkírozott állomá
petést keltett a bánrévei kul• s.ok a kultúráit utazás elenged
túregyüttes, különösképpen a betellen feltételei, az egészsé
tánccsoport. A bánréveiek gec munkahelyek a vasutas 
megmutatták, hogy viszonylag dolgozók munkakedvének fo
kislétszámú szolgálati helyen kozói. A vasútnál már sok 
is lehet színvonalas, élettel teli szép példájával találkozhatkultúrmunkát végezni. Az 
P:szaki Járműjavitó lzultúr- tunk a tisztasági mozgalom-
gárdája a Gül Babá-val vett n_ak, annaki?ején az elsők �ö
részt a kultúrhélen. Jó, kifor- zolt vezettek be a Vorosin
rott előadást nyújtottak s kü- mozgalmat, amely azonban a 
lönösen figyelemreméltó volt, tél f�lyamán nem mutal?tt 
hogy sikerült „megfiatalítani'' 1 e�·edm�_nye.k�t, mert sok _nehl:z
együttesüket. Szép fejlődést segbe utlrnzott a hsztasag biz
erősödést mutatta!, a nag-yka� tosítása. Az első feladat tehát 
nizsaiak és a tapolcaiak, kitű- a t!sztaság_i hó_napban, hogy 
nően szerepeltek a szolnoki tovabb feJlesszuk a Vorosm-
fíitőház táncosai is. mozgalmat. 

- A bemutatók igen nagy ValamennYi szolg,álati hely 
közönséget vonzottuk. Egye• dolgozója járuljon hozzá ah
dül az énekkari estről nem le- hoz. hogy a vasút egész terü
hel ezt elmondani. Az éncl�- !etén, az épületekben, az épü
kari bemutató igen gyér Iá- letek környékén, a vasúti ko· 
togatottsága miatt hibd.ztat- csíkban, a laktanyákban a Jeg
hatjuk a közönséget is - m� nagyobb rend és tisztaság le
a hivatalos meghívottak sem gyen. M inden szolgálati hely 

Jók túlbecsülik a kuló.!, ere
jét, a kapitalizmus vissz::.álií
tása veszélyét. A zyakorlat
ban ez oda Yezet, hogy ijed
tükben előreszaladnak a párt 
falusi politikájában és a pa
rasztság tömegeinek támoga
tása nélkül. adminisztratív 
úton likvidálják a kulákokat. 
Ennek az a következménye, 
hogy miután a dolgozó pa
raszt ág tömegei még nin
csenek meggyőzve a likvidálás 
helyességéről, azt maguk nem 
támogatják. A dolgozó pa
rasztság a likvidálás láttán 
eltántorodik a munkásosztály
tól, lazul a munkás-paraszt 
szövetség, tehát gyengül a 
proletárdiktatúra. A jobbol
dali elhajlók lebecsülik a ku
lirkság erejét. Nem igyekeznek 
azon, hogy a szegény- és kö
zéppa1'asztságot kivonják a 
kuláksál( befolyása alól, ami• 

nek aztán a?: az eredménye, 
hogy gyengül a falun az osz
tál�'harc, tágabb tere nyHik a 
kulákságnak az ellenséges te
vékenységre. s a kulák befo
lyás növekedésével párhuza
mosan lazul a munkás-paraszt 
szövetség, gyengül a proletár
diktatúra. 

Tehát mind a két elhajlás 
a kapitalizmus visszaállításá
nak lehetőségét 11öveli, az el
lenség törekvéseit támasztja 
alá. Ezért mondja Sztálin elv
társ azt, hogy „az egyik elha:i
l.ás rosszabb a másiknál - s 
az a legveszélyesebb. amelyik 
eLlen nem harco}unk." 

Rákosi elvtárs az MDP III. 
kongresszusán fellúvta a fi
gyelmet a növekvő jobboldali 
veszélvre, de rámutatott arra 
is, hogy a baloldali szektáns 
nézeteknek is vannak meg
nyilvánulásai. 

A jelenlegi helyzetben a fő 
veszélyt a jobboldali nézetek 
elterjedése képezi, tehát a fő 
tüzet ezek ellen kell 1ranyí
ta11i. A jobboldali nézetek nö
velik fejlődésünk nehézségeit, 
akadályozzák azok leküzdését. 
A szocializmus építése nem 
könnyű feladat. A mw1,kás
osztály előtt olyan hatalmas 
célkitűzések állnak, mint az 

e�ész népgazdaság szocialista 
alapokra helyezése, a n<!opjólét 
állandó. szakadatlan emelése, 
az ellenség elleni harc. Ezt a 
célkitüzést csak szívós, kitar
tó rnw1kával, komoly erőfeszí
tésekkel lehet megvalósítani. 
S éppen abban van a jobbol
dali nézetek veszélyessége, 
hogy ebben a harcban csök
kenteni akarja a munkásosz
tály lendületét. lassítani a sz<>
cializmus építésének üt,emét. 
A jobboldali nézetek terjesztői 

be akarják vinni a. mun
kásosztályba., s ezen ke
resztül a pártba. a kispol
gári kényelmesség, a meg• 

alkuvás szellemét. 
Hol(Y ez nlire vezet, ar.ra rá
mutatott a K. V. határozata, 
- arra, hozy az elmult idő
szakban háttérbe került a 
nehézipar fejlesz;tése, lazult az 
állami és munkafegyelem, nem 
emelkedett a t,ermelékenység, 
nem csökkent az önköltség, a 
népjólét emelésének alapja. 

Világosan kell látni, hogy a 
jobboldali nézetek további 
terjedése nemcsak megállítaná 
a szocializmus építését, ha
nem visszafelé fejlődést is je
lentene. A jobboldali nézetek 
zyőzelemre jutása azt ered
ményezné, hogy gyengül.ne a 
munkás.osztály hatalma, a 
proletárdiktatúra. Éppen ezért 
előrehaladásunk1nak a jelen
legi helyzetben a legfőbb fel
tétele a jobboldali veszély le
küzdése. 

A K. V. márciusi határoza
tát a párttagság - így a 
vasutas dolgozók is lel
kesen fogadta s megkezdte 
a harcot a határozat végre
hajtásáért, a jobboldali ve
szély felszámolásáért. A harc 
módszerei aZOll'ban nem min
dig helyesek. Az elhajlások 
elleni harc fő módszere az ideo• 
lógiai ha1'c, a helytelen néze
tek széleskörű leleplezése. 
Ehelyett igen sok esetben nem 
a nézetek, hanem a személyek 
ellen folyik a harc, ami vég
eredményben nem járhat tel
ies eredménnyel. 

Természetes, hogy nem sza
bad figyelmen kívül hagyni 

és vállalat vezetője jó példá• 
val. tevékenyen vegyen részt 
a tisztasági hónap megszerve-
zésében, vegye igénybe a oárt
szervezet, az üzemi bizottság 
segítségét, irányítsa és gy1!:
ran el lenőrizze a tisztasági fe
lelősök munkáját. A vasút
egészségügyi szolgálat szerve!, 
az üzemi orvosok, kerületi or
vosok, igazgatósági föorvoook 
ellenőrizzék, hogy a működési 
területükhöz tartCY�ó szolgálati 
helyeken végrehajtják-e a 
szükséges inté2lkedése'.-.H. 

A vasutas dol;iozé.k és az 
utazóközönség figyelmét egy• 
aránt hívják fel jelmondato
kon, falragaswkon, hangnsbe• 
mondón keresztül a tisztaság 
biztosítá6iira, az egészséges 
l!tazast- és munkakörülmé
l'.yek fontosságára. Arra tkell 
törekedni. hogy a vasút min� 
den szolgálati helyén -példamu• 
tató tisztasági mozgalom fej• 
V.,djélc ki. 

A tisztru,ági hóm1:>0an ki
magasló eredményeket elért 
szolgálati helyek jutalomban 
részesülnek. 

azokat a személyeket, aktk 
elsősorban hordozói és terjesz• 
tői - a jobboldali nézeteknek, 
de nem. lehet csak erre le&zű• 
kíteni a harcot.. A Szovjet• 
unióban is fe1merült annak• 
idején ez a probléma. Akkor 
Sztálin elvtárs a következő
ket mondotta: ,,Látom, egyese• 
ket ellenállhatatlan vágy sa·r• 
kal arra, hogy a jobboldali el• 
hajl.ás egyik-másik képviselő• 
jét minél gyorsabban elmoz• 
dítsák a helyéről. De ez nem 
oldja meg a kérdést, kedves 
elvtársak. Persze könnyebb 
valakit elmozdítani, mint a 
tömegek között jól átgondolt 
felvilágosító munkát végezni 
a joabokla!i elhajlással, a 
jobboldali veszéllyel és az 
ezek e!leni harccal kapcsolat◄ 
ban. De azt, ami a legköny
nyebb, még nem tekinthetjük 
a legjobbnak is. Szervezze· 
nek széleskörű. felvilágosító 
kampányt a jobboldali veszély 
ellen, ne sajnálják erre az 
;döt s akkor meglátják, hogy 
minél szélesebb é8 alaposabb 
lesz a kampány. annál rosz
szabbul fog áltni a jobbo!dali 
elhajlók szénája:' 

Sztál+:n elvtát'&llak ez a 
mondása arra figyelmeztet, 
hogy nálunk a vasúton a párt• 
szervezetek, de valamennyi 
aktíva is tarts.a elsődleges fel• 
adatának a jobboldali veszély 
elleni harcban a széleskörű 
felvilágosító munkát. 

Az elhajlás elleni eredmé
nyes harc nemcsak azt jelen• 
ti, hogy szavakban elismerjük 
a párt politikáját, hanem azt 
is, hogy harcolunk annak ma
radéktalan végrehajtásáért. 
Éppen ezért fel kell lépni 
azok ellen. akik csak szavak
ban ismerik el a jobboldali 
veszélyt. de nem tesznek sem
mit annak leküzdéséért. Fel 
kell lépni a kispolgári békü
lékenység szelleme ellen, 
amely elnéz; a hibákat s ez.en 
keresztül is teret e,nged a 
jobboldali nézetek érvényesü• 
lésének. 

A szombathelyi politikai 
osztály mellett működő 

Elméleti Tanác., 
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AZ ELLENŐRZÉS FONTOSSÁGA 
AZ ÁRUKÁROK FELSZÁMOLÁSÁBAN 

Az utóbbi időben meggyen-

, 

is tűnik nagyjelentőségUnek. 
gül� a. szolgálat ellenőrzésé.nek De az ellenőrzés ilyen jellege 
tekmtelye. Az ellenórzesek a többi szolgálati ágra is vogyakran :felszínesek, formáli- natkozik. Például a kocsik 
sak, nélkülözik a kellő körül- műszaki állapotának vizsgá. 
tekjn�t. a hib�t elkövetők fe- Jata, a fellelt hibák megszűnlelossegrevonásat. E� okozza, tetése .iS segíti az áruvédelmet. hogy a végrehajto-szolgálat . . . 
dolgozói sok helyen lebecsülik Az utobb1 időben az ellenőr-
az ellenőrzések jelentőségét, zés valódi célja elhalványult 
így az nem ösztönzi őket jobb, és maga az ellenőrzés sokszor 
pontosabb utasításszerinti bürokratikus jelleget öltött. Az 
szolgálat �!látására. ilyen ellenőrzéseket meg ke11 
· Az ellenőrzés tekintélyének szüntetni. A lopások �s dé�-

. . • málások végleges felszamolasa Is ha!ekonyságának hely:eál��- szükségessé teszi a végrehaj-tása erdekében elsórendu ko: tó-szolgálat fokozottabb ellen
vetelmény. hogy valamennyi őrzését, az ellenőrzésnél fel-
8ZOlgálati ág &zoros egyii.ttmú- lelhető bürokratikus módszer 
ködésben szerezzen érvényt az megszüntetését és a dolgozók 
,11enőrzés tekintélyének egységes fellépésének kialakí-

• . 
• 

tását a társadalmi tulajdon Az árufuvarozasnál a legszo- foszt'ogatóiva l  szemben rosabb kapcsolat a forgalmi és . . 
kereskedelmi szolgálat között 

0

Eddig � egyes szolgálati 
Í k .. ··tt"k k 11 1 á0ak ellenőrzése során nem van, gy ozo u e a eg: igen érvényesültek az áruvé-szor?sab? kapcsolatnak . len� delmi szempontok. Ezért szük.;iz aruvédel':m . és . � arub,z- séges, hogy a jövőben az ellen• tonság e�lenorzésénel 1�. Pé}- őrzéseket, így az állomásvizs• 

dául a dezsmálás helyenek es gálatokat is az egyes szakszol• 
idejének megállapítása szem- gálati ágak összehangolják, 
pontjából nélkülözhetetlen a beszéljék meg az ellenőrzések 
llooesifellrókönyvek pontos sorrendjét, idejét, hogy a kö
vezetésén,ik ellenőrzése. A zös ellenőrzés szélesen kitel'
!orgalmi szolgálat ellenőr• iedjen mindenre. Természete
zése alkalmával nem sza- sen az ellenőrzések és vizsgá
bad figyelmen kívül hagyni latok lefolytatását az állomá
a kereskedelmi szolgálat kí- sok sajátságos viszonyaihoz 
vánságait, még abban az eset- kell alkalmazni. Mindez növel
ben sem, ha az a forgalmi ni fogja az ellenőrzések tekin
lZ()lgálat szempontjából nem télyét. De teljes eredmény 

csak akkor várható, ha minden 
fellelt hibát maradéktalanul és 
igazságosan a f en.ná!ló szolgá
lati utasításai, és szabályok fi-
11yelembevételével bírálMk el. 
Ez biztosítja majd azt, hogy a 
vasutas dolgozók érezni fog
ják: végzett munkájukért fele
lősséggel tartoznak dolgozótár
saik és a nép előtt. 

Helyes, ha a vizsgálatok _és 
ellenőrzések után az állomas
főnök, a kereskedelmi főnök
helyettesek és az érdekelt ál
lomási dolgozók együttesen 
megvitatják az észlelt hiányos
ságokat és az ellenőrző szemé
lyek megmagyarázzák a hi
bák megszüntetésének mód
ját. Az ellenőrzések eredmé
nyei alapján ütemtervet kell 
készíteni a hiányosságok meg
szüntetésére, főleg abban az 
esetben, ha az észlelt hibák 
azonnali megszüntetésére va
lamilyen oknál fogva nincs le
hetőség . 

Az ellenőrzések célja bizto
sítani a vasúti üzem zavarta· 
lanságát, a társadalmi tulaj
don védelmét. 11:ppen ezért az 
ellenőrzések tartalmát ki kell 
bővíteni az árukárok és dézs
málás elleni harc feladatával, 
amely egyben segíti a vasút 
egyik legfontosabb célkitűzésé
nek megvalósítását: az áruk
nak ép és sértetlen állapotban 
történő továbbítását is. 

Dr. Latin József . 

A Kölcsönos Segítő Takarékpénztirak népszerüsége 
Alig egy évvel ezelótt ala- látva a KST előnyeit, elő- sebb körben a KST előnyeit, 

ltult meg a:i. első vasutas Kö!- akarja mozdítanl hogy minél elsősorban azt, hogy a dolgo
csönös Segítő Ta.karékpénztár több szolgálati helyen alaikul- zák befizetett forintj..lkat a 
il Landler Jenő Jármúja.mtó- jon újabb Kölcsönös Segítő betétidó végén 1:amatoOckal 
ban, s azóta 36 szolgálati he- Takarékpénztár. Ezért KST- trn!gnővekedve k.ap;dk 'Vissza. 
lyen ala.k.ltottak a dolgozók alakítási é& fejlesztési ver- A dolgozó havi 20-30 forin
:tCST-t A vasúti Kölcsönös Se- senyre hívta ki az igazgatósá• tokból egy év alatt olyan ösz
gítő Takarékpénztárak egyre gokat. A versenyben az az szeget gyűjthet össze, amely
pépszerűbbek a dolgozók kő- ból már :nagyobb vásárlásokra 
zött, s számos előnyt nyújta- igazgaitóság lesz a győzte.s, is telik. tüzelőt vásárolhat, 
pak tagjaiknak. Jó működé- amelynek területén a legtöbb gond :nélk.ül mehet üdülni. 
1>ükért már többször részesill- új KST alakul, illetve ahol a Ugyancsak nagy segítséget je
tek :felsőbb elismerésben. Leg- tagok .létszáma a legmaga- lent, hogy irulokolt esetben 
utóbb Bttdapeat-Ke!eti pált1a- sabbra emelkedik. kölc3önt kaphat a közös be
udvar több dolgozóját résusí- A dolgozók takarékossági tétállományból. A Landler Je
tette jutalomban az Orszáaos mozgalmához az üzemi bízott- nő Járműjavítóban működő 
Taikarék,pénztár a jó takaré- ságok:nak több segítséget kell KST például tavaly több mint 
kossági munkáért. A Keleti nyújtaniok. Mindenekelőtt is- 100 dolgozónak nyújtott köl• 
pályaudvar üzemi bizottsága mertessék meg minél srele- csönt. 

KUTASSUK A REJTETT TARTAL-ÉKOKAT 
a Villamos-felsóvezeték Épífésvezefóségnél 

Kőbánya-felső pályaudvar. ta Imre oszlopjavító brigádja, 
:Mint óriás pók szótte háló, akik 106,6 százalékos átlagos 
úgy csüngenek a villamos-ifel- teljesítménnyel mutattak pél
sóvezetékek, a kereszttartók, dát. A teljesítményszázalékok 
a múnkavezetékek az egész ál- mögött ott lebeg egy igen fon
lomás területén. tos célért, az anyagtakarékos-

Az állomásépülettel szem• ságért, az önköltségcsökkenté
ben ott állnak a MA V Vi11a- sért folyó harc is. 
mos-felsővezeték 11:pítésvezető- Nincs a vasút területén 
ség raktárai, irodái. Az építés- olyan szolgálati hely, üzem, 
vezetőség dolgozói kiváló mun- ahol ne lehetne kutatni rejtett 
kát végeztek a felszabadulási tartalékok, kiaknázatlan terü
versenyben: a műszak lendü- letek után. Jó példa erre az 
letét kihasználva 107,7 száza- építésvezetőség mostani gya
lékra teljesítették negyedévi korlata Is. A vágányzáraknal 
tervüket. Nem egy olyan ki- - az előírt idővel szemben -
váló dolgozó támogatta ezt a annyira minimális munkaidőt 
jó eredményt kiemelkedő 

l 

kérnek egy nagy fázishatár-át
egyéni teljesítményével, mint helyezésnél, hogy ezzel négy
Sándor József és Venczel Mi• szeres Időmegtakarítást érnek 
há.i11, akik 156 százalékot, Ber- el. A közelmúltban Isaszeg és 

A daru könnyedén emeli magasba a sokmázsa sllfyll wzetéktarM 

oszlopot, 
(l:Jtv(, Károly telY.) 

Gödö!l<S között darukocslval 
kellett áthelyezni a fázisha
tárt, de vágányzárat nem ad
tak erre a munkára, me1-t 
ugyanennek a vonalnak egy 
másik helyén már vágányzár 
volt. Tizenkét vezetéktartó 
oszlop és betonalap áthelyezé• 
séröl volt sz.ó. Ez egyhetes 
munka lett volna. Az építésve
zetőség érintkezésbe lépett a 
budapesti igazgatóságon a hat
vani vonal menetirányítóival : 
Boda, Juhá.&z és Kassai elv
társakkal. A megbeszélésnek 
az lett az eredménye, hogy a 
menetirányítók különös gon
dossággal annyi vonatmentes 
időt biztosítottak a munkála
tok részére, hogy a dolgozók 
két nap alatt elvégezték. 
Rendkívüli .teljesítmény volt 
rendkívüli erómegteszítést lgé� 
nyelt, de győztek. 

Még nem régen nem alkal
mazták a szalagrendszerű 
munkáltatást. Pedig ezzel, 
mint a jelenlegi példa mutat
ja, egy vonal villamosításánál, 
a folyamatos munkát figye
lembe véve 25-30 százalék 
megtakarítást lehet elérni A 
szalagrendszer az anyagoló, a 
gödörásó, az oszlopállitó és be
tonozó, a fa-ducolóanyag ki• 
szedő és továbbszállitó, vala
�,int a kőművesbrigádok egy
beh�ngolt munkáján alapszik. 
IY.a már nagyszerűen alkal
mazzák ezt, s a teljesítmé
nyekben le is mérhető az ered
mény. 

A villamos-felsóvezeték épí
tőinek hősi, fagyban, vihar
ban és tűző napsütésben vég
zett áldozatos munkájáról már 
nE-m egyszer beszámoltunk. Az 
új versenyszakaszban a gazda
ságosság figyelembevételével 
(,gy dolgoznak, hogy az eddigi 
<�ép eredmények mellé új, 
még szebb munkahőstettek so
rakozzanak_ 

PapÍron -és valóságban 
Rákos MA V-4elep lakói több

ségében utazó dolgozók, moz
donyvezetők, fűtők. vonatkísé
rők. Olyan dolgozók, akiknek 
a múlt rendszerben szállóigé
jük volt, hogy mi vagyunlk a 
vasút mostohagyetekk.i. A fel
szabadulás után ez megválto
zott. ÉrtJhetetlen okok miatt 
azonban a lakótelep ma is mos
toha a többi lakótelep között. 
Nagyrészt !ím-lomok hirdetik 
a néhai kerítés helyét. 

•• Nincs keret .. 

A telep letolyó lli,ányában 
tőzeges WC-vel van ellátva. Pa
píron elő van lrva a tartályok 
naponkénti ürítése és tőzeg
gel való behintése. A valóság
ban nehéz lenne megmondi>ni, 
mikor láttak ezek tőzeget a 
múlt év'ben. Az idén biztos, 
hogy nem. A közelmúltban 
történt egy tífusws megbetege
dés, azóta is fol)•ik a találga
tás, vajon nem-e a WC miatt, 

nem lesz-e a megbetegedésnek 
folytatása. 

Kilóra mérhetők a kérvé
nyek, beadványok, aláírásos 
ívek, amelyeket a telep lakói 
a felsőbb szervekhez Jntéztelk 
a telep problémáinak megoldá
sa ügyében. A válasz mindig 
ugyanaz: ,,ni?ICS !keret, nincs 
beruházás". A lakótelep min
den lakója megérti azt, hogy a 
múlt rendszer átkos hanyagsá,.. 
gainak megszüntetés&ez időre 
van szü.'kség. Nehéz azonban 
türelemmel várni, amlkor a 
dolgozók előtt olyan példák 
vannak, mint a budapesti igaz
gatóság II. osztályának 78 OOO 
forintos „beruházása", a,mit 
magánkisiparosoknak fizettek 
ki kéményjavításdk címén, a 
valóságban négy-ötezer forint 
értéikű munkáért. Az ilyen !ki
dobott tízezer forintokból bő
ven jutna a dolgozók egészség
védelme legelemibb feltételei
nek biztosítására. 

Legutóbb egy Rákoson tar-

tott értekezlet alkalmával a 
dolgozók Táth János igaz
gatóhelyettes elvtársnak 
mondták el panaszaikat a 
lakóteleppel kapcsolatban: 
Tóth elvtárs 1954. decem
ber 31. keltezéssel a kö-
vetikező értesítést küldte a fűtó
házfönökséghez: ,,.Értesítse a 
felszólaló elvtársa!k.a.t, hogy Rá
lkos MAV la,kórelep lk;?ritéséne'k 
hel11reá.llítását a II. mztály 
megkezdte." Azóta hár� hó
nap telt el A dolgozók ismé
telten azt tapasztaltá.'<, hogy 
papíron igen, de a valóságban 
nem történt semmi. 

A dolgozók problémáival való 
ilyen irányú törődés !közöm
bössé, fásulttá teszi a dolgo
zók kezdeményezőkészségét, 
aktivitását. 

Kilk azdk. a'kik a nép vagyo
nával így gazdálkodnaik, és mit 
csinálnak azok, akiknek a fel
adatuk, hogy az ilyen tevé
ken)'4!:edök:et ellen5:rizzék? 

Németh Isiván 

Megtévedt emberek 
A dézsmálásokra korábban 

az volt a jellemző. hogy csak 
vasutasok tulajdonították el az 
árukat. Nem vasutasolklkal való 
kapcsolat kiépítésétől tartóz
kodtak. Az utóbbi idóben azon
ban mind több az olyan lelep
lezett banda. amelynek tagjai 
vasutasok és nem vasutasok kö
zül kerülnek ki. 

Két hónappal ezelőt,t 'került 
leleplezésre a kőbánya-hizlaló! 
,,déz:s.máló-banda". 

A sertéshlzlalóra érkezett 
terményküldeményelr.et 

vasutasok és polgári sze
mélyek közösen dé:rsmál-

ták. 
A dézsmálásba a hizlaló rak
tárában szolgálatot teljesítő 
raktárnok is bekapcsolódott. A 
forgalmi szolgálattevők, a'ki'k a 
dézsmálást először felfedezték, 
ahelyett, hogy azt mega!kadá
lyoztá.'c volna, a dézsmálóknak 
zsákokat adtak azzal, hogy azo
kat töltsék meg részükre, ezzel 
az ügy elintéződik. A népva
gyon fosztogatói az állomásfő
nöktől is kaptak megbízást, 
hogy részére js juttassanak a 
kukoricából. Az állomásfőnőik 
így beosztottjainak lekötelezett
je lett. 

Balástya állomáson a sze
mélyzet közül többen, az állo
másfőnök segítségével csalt
nem az összes zöldség- és gyü
mölcsküldemény,t 

úgy mérlegelték, hogy 
azokból néhány ládával 
minden egyes feladáskor 

visszamaradhasson, 

A visszamaradt árut lakásukra 
=íllftották és értékesítették. 
Az így nyert összeget egymás
közt elosztották. Hasonló mó
don ,,kezeltéik" a gabonakülde
ményelket is. 

A dézsmálások a leglkülönbö-. 
zőbb területeiken folynak. Eltu
lajdonítanak árut már a fel
adáskor, a mérlegelésnél. Az 
utazószemélyzet egyes megátal
kodott tagjai útiközben déz:s
málnak, a kocsirendezők meg
tévedtjei az átmenóárukat fosz
togatják. Vannak, akik a meg
érkezett áruknál rövidítik meg 
dolgozótársaikat. Egyesek a k<>
csira'kományú. mások a darab
áru küldemények eltulajdoní
tására "specializálták" magu
kat, 

Az .évszakok változásával 
változik a „keresett" áru is. Ta
vasszal a primórküldeményelk
nél, ősszel a gabona:küldemé-
nyelmél. emelkedik a dézsmá· 
lások száma. Vannak áruk, 
amelyeknelk dézsmálása nincs 
évszirkhoz kötve: szeszes ital, 
konzerv, egyé'b élelmiszer, desz
kaküldemények dézsmálása 
egész éven át folyik. 

Az áruvédelemmel foglalko
zó szervek ismerik a dézsmálá
sok területét, idejét, módját, az 
áruk nemét, megtörtént a szol
gálati helyeik behatárolása. A 
feladat most az, hogy a vasúti 
rendőrséggel közösen végre
hajtsulk a még déz.smáló ban
dák felsz,á,molását. 

Tőzsér Ernó 
------o-o..,_ ___ _ 

A felszabadulási verseny lendületével 
készülnek május I.  megünneplésére 

Az élenjárók lelkes, magá
valragadó 'kezdeményezései ki
emelkedő munka�ikere).l:et 
eredményeztek Budapest-Déli 
álLomá.son. Igy például a Csa
bai-Izsó ifjúsági brigád a gőz
tartást 156 százalékra, a kocsi
tartózkodást 196-ra, a fajlagos 
kocsim-07<gatást pedig 200 szá
zalékra teljesítette. A Né-

1 
me-th-Tata b-rlaá.d ugyanilyen 
eredményt ért el a gőztarbási 
és a kocsitartózkodási idő te!-

jesítésében. A műszak ideje_ 
alatt mindhárom túr menet
rend szerint indította a mun
kás és távolsági :személyvona
tokat. 

Az állomás dolgozói vállal• 
ták, hogy a felszabadulási ver.; 
seny befejezése után még na
gydbb lendülettel dolgoznak 
tovább, hogy újabb munka• 
sikerekkel köszönthessék a 
világproletariátus nagy ünne
pét, május 1-ét. 

, ................................................................................................................ .......... .. 
Elll/f)k sza.kosztáiyvezető e!1'-< 

tdrs mutatta be, amfil<cr össze
taláVkozttLnk szobájában. 0 is, 
én is látogatóban 1'0ltunlk . • •  
Vékony, sovány ember, e!só 
pillanatban meglátsztk rojta, 
hogy energikus, mun'kabiró. 
Beszélgetni lkezdtün!k, és ó íde
ges taglejtéselk!kel lkisérte min
d<ln szavát. Azt mondta el, 
hegy nem sikerült a. há.zauága. 
- válik. Kapkodva. lkerest<l a 
szavait igazoló „érveket", hegy 
alátámassza. eihatározását: 
nem értett<? meg az as.szony, 
nincsenek Uwz<is problémáik, 
felesége elmaradt a fejlődés
ben, vallásos - egyszóval: nem 
illene:k ÖSSZ<l. 

Kutattam félcete &Zemébe,i, 
hallgattam szavát, ffl<lly Ú/1'11 
éreztem, hogy minden szenve
délyessége eUenére i3 id,igenül, 
hamisan cseng. Ideges volt, iz
gatott. De nem a válás miatt 
- ez látszott rajta.. Családi 
életének feibomlása má,sodren
dú volt számára, az elsódleges 
az volt: m,egmara&hat-e vezető 
beosztásában? 

Sajnáltam öt. Sajnáltam, 
mert úgy éreztem, hogy elté
vedt ember, a!ki magasra tör és 
ezen az úto-n meggondolatlanul, 
'könyörtelenfü tiporja össze azt, 
ami szent a mi tá.rsadalmun:k
ba.n, a családot. 

Fia.fal háza.<;dk. Néhány év 

előtt, amtkor össze.keriütek, 
még b<ínyász volt, a lánt1 szin-
tén bányászcsalád gyerme'ke. 
Szerették eg11mást. Akkor eszé-• 
be sem jutott, hogy nem ille
nek össze. Nem iS juthatott, 
hiszen összeülettelt. ts azóta 
alig pár év telt el - ,iiggyük 
el. hogy az asszony, aki aik'kor 
jó volt. megértő és hú, ennyire 
megváltozott? Nem {gy történt! 
Ezért cseng hamisan a &zó, 
amit mondasz, elvtársam. Az 
asszony ma i& $Zeret és hú li 

VÁLÁS . . .  
hozzád. Maga.d L, elismered. 
Gyere!ket hozott a világra, 
édes, pöttöm gyereket - a tie
det. Es most ott hordja. SZÍV<! 
alatt a másilkat t,. 

De te nem föródsz vel.e. Vo
natra ültetted, e!zavartad az 
a.nyjá.hoz egy�k gyer�l 4 
lka.rjdn, másikka.l a szíve alatt. 
Miért? Mert felfigyeltek te
hetségedre és szorgalmadra? 
Mert eg11szerií. dolgozóból t,e• 
utó !,ettél? Mert beosztott vol
tál és most beosztottaid van
nalk? 

Tudóm., ti?talkozo!, de azbt 
haU,gass végig. Sa3nálom, de 
nem tu.dclk szabadulni azdktól 
a szavaiktól, amelt1efk alkfkor 
olyan 'könnyen peregtelk ajk.aa
róL Igy mondtad: elmaradt a 
feflódé$ben. Nem érz,id, hogy 
nem át, hanem magadat vá
dolta.d? Ha igaz is, amit mon
dasz - te vagy a hibás/ 

Odahaza. = segítettél nelld, 
de követelóztél. Követelted. 
hogy mindig jókedvű le{711en -
még a!kJ«>r is, a.milkor éjjel jár
tál haza, jóval munlka.idó után. 
Munlkádról soha nem beszéltél 
vele, de most csodállkozol, hogy 
,,nem érti meg problémáidat". 
Tanultá.l szorgalmasan, d<l neki 
nem tetted lehet6vé, hogy ta
nuljon. Es most úall érzed, 
„id,igen" lett a számodra. Már 
nem is retszilk - hangsúlyoz
tad beszél{letés Uwzben és te
lkintetedben valami ikülönö$ 
fény csillogott. Nem szóltál 
dká.ról, de én olvastam ebból 
a te!kintetból. 

Vezető lettél és lulosztottaid 
között nők is vannak. Nók -
csinosak, fiataldk, ápoltalk, jól
öltözötte!k. Kérle<k, ne sZalkít.i 
félbe, tudcm, becsüietea vezető 

vaa11 és nem éltél vissza; be• 
osztásoddal. De azért a lkőrii>
lötted dolgozó niJk hatással 
votta:k rád. ő'ket mindig ápol
tan, frissen, fésülten láttad. 
Mindig nyu.godta!k voltalk, !ked
vesek és udvariasak - ha ve� 
led beszéltelk. 

Es otthon? Láttad az llSZ• 
szony•t 11Wsótelkoo föl.é hajolva, 
kicsit csapzottan - amint ép
pen a gyerek és a re ruháidat 
moota. Láttad őt szobát ta/1-a
rítani - hiányzott szájáról a 
festék, arcáról a púder, s talán 
lábán is félretaposott cipó fe
szült. Láttad őt gonddk 'kö
zött, mosoly né!lkül, amiikor a. 
családi gondok gyötörtélk. Lát
tad kisirt szem1n<ll, amilkor ér
ted a,ggódott, téged féltett . • .  

'& te összehasonlitást tettél, 
megfeledkezve arról, hogy a!l.-i
ket az irodá,ba;n látsz, azdk is 
otthon háziasszonyok és anyák. 
Igen, ez az dk, amiről nem 
szólsz, ami hel11ett elmaradott
ságról, 1™!g nem értésről be
szélsz. Ha őszinte lennél, azt 
is mondtad volna, hogy 1™!g
úntad azt, alki miattad mos, 
ta!karít, dolgozilk és aki, ha 
gondjai vannalk, nem tud mo
soi11ogni. 

Vége. Sza!kadék lkerii.lt fkJ!zé
telk és te úgy érzed, ezt a sza
kad&kot nem tudod áthidalni. 
Nem tudod, mert nem is a.ka· 
rod/ 

Ne haragudj rám, nem aka. 
rdk beleszólni magánéletedbe, 
magad ura; vagy, magad dön
tesz cselelkedeteidról. De azért 
gondoalwzz egy !kicsit. Gondolj 
a lkét gyerelkre, emlé'kezz az 
első évek szerehnu boldogsá
gára, arra az asszonyra, akt 
magára vállalta a családi túz
he!y gondjait, hogy te tanul
hass, hogy belőled vezető, 1™!g. 
becsült vezető lehessen. 

Bánki Géza 
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fehér ágyban, napi négyszeri tulajdon megóvásának fontos-

ki fáradalmaidat'' - mondom, Vermes Ferenc, A !elszabadulásl verseny so-Az év első két hónapjában ha valaki ezt mondta volna Központi Szállítási Tanács. rán a szép eredmények mellett 
Tapolca állomás dolgozói ke• akkor, a romok között kény- akadtak szépséghibák ts. Jász-
mény küzdelmet vívtak az él· telen lettem volna megállapí- D j  C S é r e  t !éll'Yszarun például nem volt ver-
üzem szint eléréséért, de saj- tani róla hogy szegény em-
nos, eredménytelenüL Még ber, enn� is az •�gyára ment Az anyagszámadók munká
március elején sem láttuk va- az ostrom''. Ma pedig vállfák- ja nem fejezhető ki százalé
Iami biztatónak a helyzetet. ró! panaszkodunk. kokban, de munkájuk ered
Ez a körülrnény adta az ötle- Jobban meggondolva azon- ménye i,genis megmJUtatkozik 
tet, hogy a szállíttató felektől ban beláttam hogy a pana- a dolgozók munkaikedvében és 
kérjünk segítséget. Rendkívüli szok nem szőr�zálhasogatások. terv>teljesítésük számaiban. A 
komplexbrigád-értekezleten be- Erről az üdülő gondnokának dolgozók nagyobb kedvvel 
széltük meg a feladatoka't. Az válasza is meggyőzött. Ugya- végzik munkájukat, ha teljesí
eredmény az lett, hogy a Ieg- nis kiderült, hogy volt bőven tik jogos kiivánságailkat. ha 
messzebbmenő segítségnyúj• vállfa, sótartó, hamutálca, időben megkapj,á.k illetmény
tással valósággal a szállíttató sőt állandóan pótolják a hiá- ruhájUJkat. Komló állomás 
felek vették kezükbe a m i  él· nyokat most is, mégis kevés anya,gszámadója, Kovács 

Kál
üzem címünk ügyét. Az út- van belőlük, mert vannak mán elvtárs lelkiismereti kér
fenntartó Vállalat például ,,szórakozott" vendégelc, akik désnek tekinti. hogy minden 
csaknem kétszer annyi k:ocsi1 a csomagolás izgalmában ,,vé- dolgozó meg,kapja jogos iá
rakott meg. mint amennyit letlenül'' ezeket a tárgyakat is randóságát. Nemrégiben két 

dolgozónőt helyeztek Komló tervezett, Ugyancsak nagy se- a bőröndjükbe rakják. A állomásra: Erőss Pálnét vo-
gítséget nyújtott a Keszthelyi gondnok elvtárs erősen hang- kány állomásról, Hor1Jcith Te
Allami Erdőgazdaság tapolcai súlyozta a „szórakozott'' és a rézt pedig Cece állomásról. telepe és a Kőbánya Vállalat „véletlen'' szavakat, úgyhogy Am,iikor az újonnan idehelye!s. A megszilárdított együtt• bizony mi is szégyenkeztünk zett elvtársnők jelentkeztek, működés eredményeképpen afelett, hogy még vannak köz- Kovács elvtársnak feltűnt, 
behoztuk a lemaradásunkat az tünk olyanok, ak:ilk nem be- hogy 

kop:>tt, reg1 ruhában 
áruszállítási tonnatervnél, sőt csülik a köz tulajdonát, akik vannak. Elmondották. hogy 
el tudtuk indítani a háromez• így „hálálják meg'' az üdülést, már régóta járna nekik az il
re?ik tapolcai (cővel, rako� a gondoskodást. letményruha. Kovács elvtárs 
ira1:yvo;1ato_t Sztálmva:osba es Igéretet tettünk, hogy még intézkedésére három héten be
az otszazad,1k .. ?�.U�1t-irá_nyvo- jobban őrködni fogunk az ál-

1 

lül mindkét elvtársnő hozzá• 
natot Almasfuz1to állomasra. !ami tulajdon felett, 8 ha szük• jutott illetményruhájához. 

Samu Gyula, séges, figyelmeztetjük is „szó- Görbe .Zoltán 
Tapolca állomás. rakozott" társainkat az állami Komló állomás 

Nem szörszálhasogatás 

Mielőtt elbúcsúztunk a Mát· 
ra egyik legszebb üdülőjétől, a 
mátraházi vasutas üdülőtől, 
véleményadásra kértek ben 
nünket. Irtunk is sok szépet. 
jót, őszinte . szívből - hiszen 

·Megnyilik „A Vas�t�,D�lgozók Szakszervezetének ha��-� 
a felemelkedés ért" kiállítás 

ket dolgozóink áldozatkész 
munkája nyonuín értünk el. 

A kiállítás megnyitó ün
nepségén részt veszne/, a 

mozgalmi és szakszol
gálati vezetők, az üze-
mek küldöttei. Az ün-
nepi beszédet Gáspár 

J Á I Z f [ N Y S I A O U  
V[RSENYEQEDM( NY[K ·a 
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senytábla, a dolgozók nem tud
ták milyen !elajánlásokat tettek. 
A !önök kijelentette: - Ha nem 
IR tudjuk mik voltak a !elajánlá• 
saink, azért ml jól dolgozunk. 
!!:s még jobban is tudnánk dol
gozni, élüzem is lehetne az állo
másunk, ha akarnánk. De miért 
nem akarják? 

A URSENY NYILVÁNOSSÁGA 
A pécsi Igazgatóság VI osztá

lyának versenyhfradója, melynek 
feladata volna értékelni a ver• 
senyt. ·jó munkára ösztönözni a 

vasutasokat, fgv emlékezik meg 
a kaposvári dolgozókról: ,.Farkas 
Gyula málházó jól dolgo-�ik. de 
mit keresett éjjel a váróterem
bP-n 7" .,Fartcas 1\1. átmenesztő jó 
mW1kaerő, de sokszor csunya 
szavakat használ. ' '  ,,1\'Iiskolci 
Miklósné munka közben keve
sebbet beazéljen.'' Ime a buzdl· 
tás legújabb fo!'mája - elisme
rés és bfrá1Rl egy mondatban. 

- UJ BO-CO VILLAMOS
MOZDO:1\'Y készítését fejezte 
be a Klement Gottwaid Villa
mossági Gyár. 

UJ VASUTASBÉLYE
GET bocsátanak ki a közeljö-
1.•őben abban a 19 értékből al
ló forgalmi sorozatban, amely 
előreláthatólag április végén 
jelenik meg. A 40 filléres új 
magyar bélyeg vasúti forgal
mi szolgálattevőt ábrázol mun
ka közben. 

- ÖTVEN FIATALT juta
lomkirándulásra visznek rö
videsen a Rámán Kató fűtő-
házból. A felszabadulási mű
szakban kimagasló eredményt 
értek el a fűtőház fiataljai : Fi
csar Imre lakatos 224, Szók� 
József 194, Blatz Fe,·enc 182, 
Kardos Tibor 17 4 százalékos 
teljesítmé,,nyel dolgozott. 

- A KOMLÓI SZPJNBA
NYASZATI TRÖSZT dolgozói 
tevékenyen seg-itették a fel
szabadulási műszak a,latt a 
pécsi vonalfő11ökség hirdi üze
mét. Együttműködés eredmé
nye: 691 tonna szenet szállí
tottak terven felül. 

- LOPAS ÉS SIKKASZ· 
TAS MIATT a vasuti rendőr
ség eljárást indított Szommel 
Ernő forróencsi állomásfőnök 
ellen, aki 40 mázsa szenet, 56 
darab talpfát, 20 z,,ák ter
ményt és GO mázsa tűzifát lo· 
pott, vagy kapott „ajándékba" 
hivatali kötelessége megszegé
séérL 

- A  PATRONALAS ERED
MÉNYEKÉNT Téglási Sándor 
ifi-mozdonybrígádja nyerte el 
a debreceni igazgatóság leg
jobb tolató-mozdony brigádja 
vándorzászlaját. A debreceni 
fűtőháznál műszaki vezetők 
és tapasztalt mozdonyvezetők, 
többek között Bőr Lajos és 
Fehér-vári József vállalták az 
új mozdonyvezetők patronálá
sát, aminek nem is maradt el 
az eredménye, 

1955 APRILIS lJ.. 

- UJABB BEMUTATÓRA 
KPJSZÜL a ferencvárosi cso
mópont „November 7" kultúr• 
otthonának szín.játszó csoport• 
ja, Május első hetében mutat• 
ják be Csizmarek Mátyás: BU• 
jócska című. vígjátékát. 

- A VASUTI RENDŐR• 
SÉG eljárást indított Abráno-, 
vics Antal, az Utasellátó Vál
lalat alkalmazottja ellen, aki a 
mohácsi vendéglátó üzemben 
a ténylegesen fogyasztott ital• 
mennyiségnél többet számolt 
el. Ezenkívül eltulajdonította 
az árvízvédelemre rendelt fa• 
anyag egy részét. 

- JÓL SIKERÜLT BAL7' 
RENDEZTEK Vác állomás, 
fűtőház és pályafenntartás 
DISZ-szervezetei a felszabad-u• 
lási ünnepséggel összekötve. 

- A MÁVAG MOZDONY• 
GYÁRBA tanulmányi kirán. 
d ulást szervezett a Szolnoki 
Járműjavító DISZ-szervezete; 

LAKÁSCSERE 
- Isaszeg állomás volt relvt!. teli épületében léYö 2 szoba össz .. · komfortos, kertes. vagy Gödöllőn 2 szoba összkomfortos. kertes magánlakást elcserélném hason. lóért Budapesten. Ha a cserelakásban gáz van, úgy butángázkészülékemet Is átadom. Cím: Kádár István intéző, Isaszeg MAV állomás. Munkahely: KPAÍ 

i�l��';;;
t
i 4g�;�':J.Y 5/c osztálya, 

- Szolgálati vaqy magánla• kással elcserélném Budapest IX., Gyáli űt 15/d. !öidszlnt 13 szám alatti lakásomat, amelv 1 szoba, ko,iyhából, előszobából, erkély, böl, éléskamrából és WC-bGl áll, 2 szobás komfortos lakásra Bu.dapeslen. Cím: Bánki Józsefné. a fenti cfmen 
- Egyszobás, összkomfortos, világos. nagy előszobával biró 70 forJntos főbérleti lakásomat 

(Budapest, VI„ Sztálin út 83. I. 
27.) - lehetöleg a VI. , VH., VU!, 
kerületben lévő 2 szobás össz4 

komro1·tos. vagy l<om(ortos MA v • 
vagy mag,mlakásra. li:rdeklödnl 
lehet: EgJrürl Józsefnél, a meg ... 
adott címen; telefon: 220-660„ 
55-ös mellék. 

ki nem érezte kitűnően ma
gát? - de akadtak olyanok is, 
akik bíráló hangú észrevétele
ket tettek. Bizony, elein te el
csodálkoztam azon, hogy van· 
nak, akik szóváteszik a hiány
zó vállfákat. a sótartóhiányt, 
a hamutartók takarítását, illet

ve nemtakarítását. Arra gon-

1 
doltam, hogy ha tíz évvel ez
előtt. amikor feljöttünk a pin-

1 

céből, valaki azt mondta vol
na nekünk: ,,Ne búsulj, hlszen 
nemsokára a gyönyörű mátra
házi üdülőben. ragyogóan tisz

A vasúti főosztály Lövöl
de téri kultúrtermében áp
dlis közepén ünnepélyes. ke
retek között megnyitják 
.,A Vasutas Dolgozók Szak
szervezetének haTca a fel• 
emelkedésért" kiállítást. A 
nagy érdeklődésre számot 
tartó kiállítás gazdag mű
vészeti anyaga fotumontá
zsokban, színes grafikonok,. 
ban számol be szakszerve
zetünknek az elmúlt 10 esz
tendőben a vasutas do/.go• 
zók felemelkedéséért, a 
párt segítségével vívott si
keres küzdelméről, azokról 
az eredményekről, amelye-

Sándor elvtá'rs, a Vasutas 
Dolgozók Szakszervezeté
nek elnöke ta1·tja. 

A kiállítás április köze-pé
eől tíz napon át nyitva áll 
az érdekWdő közönség előtt, 
reggel 9-től este 7 óráig. A 
kiállítás anyagát ezután a 
területi bizottságok szék
helyein mutatják be a 1:i
déki vasutas dolgozóknak. 

-:- Hat új filmszínház 'kezdte 
még foűködését Moszkvában 
az utóbbi év folyamán. 1955. 

KITÜNTETÉSEK 

ta, kényelmes szobában, hó- >CQ()Q()<ooo-000000100C"""""'""'oooooc=="""""'""'000""'="""-"'°oocoocQOC"""100<-d 

végéig újabb hat mozi nyí1ik 
meg a szovjet fővárosban. Az 
építkezés költségei meghalad
ják az 50 millió rubelt. 

A Népköztársaság Elnöki 
Taná.csa felszabad-ulá.sunk 10. 
évjordulója alkalmából a vas
·út politikai főosztály javasla
tára kitüntetéseket adományo
zott kiváló pártmunkát vég
zett vasutas-dolgozólcna,k. 

Kazi Fer-enc a szegedi terateti bizottság munka.társa, Boqyó Géza, a vafűt politikai főosztály he. lyettes vezetője, Naqy János a debreceni vasút politikai osztály vezetője, Maczkó István a kétóves párt!öiskola hallgatója, Malomsoki József a pécsi vasút politikai osztály munkatársa. a .,MUNKA ÉRDEMREND" kllüntetést, Dobó fstván a vasút pol1tikai föosztály mellett müködö pártbi
zottság titkára. Áqoston György a 
kétéves pártfőiskola hallgatója, Papp János, a szakszervezeti köz
pont osztályvezetője, Galyas Jó
zsef a szentendrei BEV agit. 
prop.-titkára, Kecskeméti Mihály 
a pécsi po1 itikai osztály osztály
ti tkára, Turzó Kálmán a záhonyi 
PVB titkára, Feleki Pál a szaJ,
szervezeti központ titkára. Falusi 
BéJa, a budapesti politikai osz

S P O RT 

- Az utóbbi években a 
film a Román Népköztársaság 
legtávolabb fekvő részeibe is 
eLjutott. 119 vándormozi járja 
megszakitás nélkü.l az ország 
falvait és a dolgozó parasztság 
százezreinek mutatja be a me
zóga.zdasági jellegű. filmeket. 
1954. j-úliusától több mint 
2 500 OOO dolgozó paraszt te
kintette meg ezeket a filme
ket. Számos filmet mutattak 
be a „falusi filmfesztivál" al
kalmából. 

Hogyan Iá bal hat ki  a hul lámvölgyből 
a Miskolci Törekvés?  

Lapunk legutóbbi számában 
Bakó János miskolci szw·koló 
leírta azokat a gátló körülmé
nyeket. amelyek szerinte a Mi�
kolci TörekYés labdarúgócsapatát 
a Jobb eredmPnyek elérésében 
�átolJa. Többel< között elmondja, 
hogy hiányosságok történtek az 
átieazotásoknál, az országos el
nökség htbájául felrója. hogy a 
csúcsvezetők kizár-óla{! a Buda
pesti Törekvés csapatával törőd
nek, a többi sportkör - köztük 
a miskolrl is - •. árvap;yerek" a 
vasutas sportolók családjában. 

A levélben foglaltakkal kap
csolatban besztsJgettünk Beszter
cán János elvtárssal, az orszá
gos elnökség vezetőjének: helyet
tesével. Besztercán elvtárs el
mondta, hogy az idény elején a 
miskolci csapat is megkapta 
mindazokat a játékosokat, akiket 
az átmlnősftés során kért. A 
honvéclséglől leszerelt két jál/\
koson klvül Zoller (Bp. Építők) 
és Száva (Szikra Gázművek) erö
sltl ebben az Idényben a miskol
ci csapatot. 

Nem helytálló az a megáJlapl
tás, hogy a vezetőség többet tö
rődik a Budapesti Törekvéssel, 
n1int más sportkörrel. A vidéki 
szurkolók e meglátása abból 
táplálkozil<, h9gy a helyi viszo
n ,·ok kedvezőbbek a Budapesti 
'l'Örekvésnél. mint egyes vidéki 
sportkörnél, s igy természetese_n 
a kancsotat ts szorosabbnak tu
nik. Az országos elnökség tagjai 
eddi,: Is, de a ,Jövőben mégln
kább megtalálják a módot arra, 
hogy s:zorosabb kapcsolatot tart
saniik renn valamennyi vidéki 
spGrtkörrel. Ez a kapcsolat te�
mészetesen a kölcsönös megérte
sen éc: segftésen alapul. A Törek
vés s. E.-bert nincs .,édes gye
rek'' és „mostoha gyerek". _A 
központi veze�ésnek egyfo_�m� 
érdeke valamennyi sportkor J_ó 
szereolése. amelyhez magátol 
értetődlien a segítséget 1s igyek
szik megadni. 

Hel,·es. hoiry Bakó elvtárs le
vélben l<:ereste rei szerkesztö
segünket, mert az ilyen és eh-

hez hasonló problémák tisztázá
sa nemeE"ak egy sportkör ügye, 
hanem valamennyi Törel<:vés 
sportköré. Meg kell azonban 
mondanunk. hogy a miskolci csa
pat jobb szereplésének gátjat el
sősorban helyben keresendök„ 

Miskolcon évek óta panasz van 
a közönségre. A helyi szurkoló
tábor könnyen esik egyik vég
letből a másikba. Ha csapatának 
jól mei,v a Játék, akkor lelkes 
híve a csapatának. ha viszont 
gyengébb teljesltményt nyújt a 
kedvenc tizenegy, akkor szidja 
azokat, akiknek a múlt héten 
még örömteljesen tapsolt. Ez 
helytelen. A közönség változé
kony viselkedésének okát abban 
1átjuk, hogy a miskolci sportkör 
egyike azoknak a keveseknek, 
akik még a mai napig sem aia
pttották meg a szurkolók baráti 
körét. Ez pedig a közönség neve• 
Iéséről való lemondásó Jelenti. 

A csapat gyengébb szereplésé
nek az emutetteken kfvül egyéb 
okai ts vannak. A miskolci szur
kolók biztosan tudják, hogy ked
venc csapatukban nincs meg a 
kellö egység. Egyik legjobb játé
kosuk Fekete II. az Idény elején 
Dlósgyörbe klvánt távozni ,  de 
késöbb megmaradt anyaegyesü
letében. Ezt a „haséget" azon
ban a kiváló Játékos olykor !ur
csán értelmezi. Gyakran fegyel
mezetlen. Minden bizonnyal ar
ról !s tudnak a miskolciak. hogy 
regyelmezetlenségét legutóbb 
már a vezetőség is megsokallta 
és Fekete 11-t egy heti kalórtapénz 
elYonásra Uélte. Rajta kívül még 
van egy-két _játékos, aki nem 
b!r,ia a fegyelmezett munkát. 
Varga Györgyöt, a kitilnő edzőt, 
tűi erélyesnek tartják, pedig az 
edző a komoly munka és a fe
gyelmezettség megteremtésével 
csapata Javát akarja, 

Azért !• helyesnek találjuk 
Bakó elvtárs .levelét, hogy a hi
bákra terelte a !lgyelmet, választ 
tudunk adni a miskolci több
ezres szurkolótábornak a csa
pat gyengébb szereplésének egy
két problémájára. Reméljük, hogy 
a hiányosságok rallárása hozzá 
fogja seglteni a Mlsl<olcl Törek· 
vés labdarúgócsapatát. hogy az 
odaadó szurkolók támogatásával, 
a vezetöl<: és játékosok összefo• 
gásával a közeljövőben kilábal
jon a hullámvölgyből és ugyan
úgy mint tavaly, Jó eredményé
vel egyre gyakrabban megörven
deztesse az ország valamennyi 
Törekvés-szurkolóját. 

- Északi küldetés a címe tály mellett működő pártbizott
annak a filmforgatókönyvnek, 
rp.elyből haladó olasz filmmű
vészek egy csoportja szándé
ko�ik filmet készíteni. A film 
olasz partizánok hiteles törté
nete lesz, akik 1944-ben a hit
leri hadsereg vonalai mögött 
harcoltak. 

GYORS INTÉZKEDÉS 

ság titkára� Gróf József, a szak• 
szervezett központ titk&ra, Hor„ 
váth Mihályné a pápa! prt. fó
nökség MNDSZ-elnöke. Sterbinsz• 
k[ Gyula a miskolci politikai osz
tály osztályvezetője, Szomodi An
tal Szeged állomás alapszervezeti 
titkára, Gyüre Sándor a debrece
ni politikai osztály osztályvezető
je, Patkovszky Béla Józsefváros 
,momás párttitkára, Kiss Béla 
Szolnok állomás PVB-litlcára, 
Dömötör' Ferenc a budapesti po-
litikai osztály Instruktora, Bors 
Dezsö a vasűt polilikal !0osztály 
munkatársa, Trecska Imre a vas! 
út politikai főosztály instruktora, 
Nagy 1. Mihály a Debreceni Jár
müjavító űV. alapszervezeti tit• 
kára, Koroknal Gyula a Szombat
helyi Jármiljavító OV PVB-t!tkára, 
Tanner János a szombathelyi po• 
litikai osztály osztályvezetője. 
Szilárd István a Vasútépltő Fö
nökség párttitkára. Aradi Károly 
a nagykanizsai !lltőház párttit
kára, Erdélyi VI imos a miskolci 
politikai osztály DISZ-munkatár
sa. Erdős Imre a hegyeshalmi 
prt, alapszervezeti titkára, Dévé
nyi Ferenc a MAV Vasanyagja
vitó űV. PVB-tttkára, Ágh József 
a Landler Jármúja,·ltó PVB tag
ja, Hajdú Pál a Miskolc! Jármü
ja,itó űV, PVB aglt. prop.-ti:.ká
ra, Kreko Ferenc a szakszervezeti 
központ osztályvezetője, Rácz 
Kálmán a szakszervezeti központ 
osztályveze:öje „SZOCIALISTA 
MUNKA�RT" érdemérmet som
kereki Antal a debreceni polltl
kai osztály munkatársa, Vesze
lovszky Antal a szegedi Pl'.11:-ii
kai osztály munkatársa. Rontó 
Béla a szakszervezeti központ 

Bugyi András, Budapest-Kelenföld állomás killsö vonatmenesztö for• 
1 

munkatárf1a, Soitai G.Y.ula a buda
qalmi szolqálattevöJe az 51 57--esnél eav utánfizetés Oavében avorsan pesti politil-�ai osztály _munka�ár: 

int6zkedik, nehogy a vonatot meqkésleltesse. sa, Veres Jozsef a vasut pol1hk�1 
(Kovács Géza felv.) !őosztály munkatársa, Katona Jo-

zs&f Komárom állomás párttitkára.. Kiss István a vasút pol�tikat tőosztáJy munkatársa, Uan�o 
László a vasüt politikai fő
osztály munkatársa. Szabó Gi 
zella Komárom állomás tömeg• 
szervezeti felelóse, Bacsó Béla a 
szakszervezeti központ munka
társa. Szikra Lajos a Szolnoki 
Járműjavító. űV alapszervezet! 
titkára, Szabó Sándor Szentes ál• 
lomás agit. prop.-titkára, f'arka1 
Antal Ferencviiros !ütöház alap
szervezeti titkc'ira, dr. Horváth 
Erzsébet a budapesli igazgatóság 
P'VB tagja, Kszel József a vasút 
politikai főosztály munkatár-
sa, Tancsik Lajos a pé• csi politikai osztály munka� 
társa. Kiss Emma Józsefváros 
pft. f'önökség párt.vezetőségi tag„ 
ja, Kaposi István Keleti állomás 
párttitk:ára, Nyirkos Sándor a 
miskolci területi bizottság mun• 
katársa. özv. Pléh Sándorné a 
miskolci területi bizottság m un
katársa, Takács Elek a pincehel)1 
alapszervezet titkára, Szántó Mi• 
hály a budapesti polltikai osztály 
munkatársa, Turai Istvánné a 
szegedi igazgatóság alapszerve
zeti Utkárn Juhász Géza Acs 
állomás aiapszervezeti titkára, 
Déri Lajos a szombathelyi po
litikai osztály instruktora. Ká• 
rolyi Géza a cinkotai BEV PVB 
szervezőtitkára, Bebesl István az 
1!.:szaki „Járműjavító alapszerve• 
zeti titkára, Szántó Gyu l.iné a 
székesfehérvári pártszervezet ve• 
zetöségi tagja, Biai Bertalan a 
miskolci igazgatóság PVB-titkára, 
Dobai Éva a szakszervezeti köz
pont munkatársa, Borbély Géza 
a debreceni politikai osztály 
munkatársa. S1ezák István a bu• 
dapestl politikai osztály munl.,:a„ 
társa, Szalai János Pécs fűtüház 
párttitkára, Horváth Lajos Nyir• 
egyháza tütöház párttiiká1·a, Nl!
meth Sándor Szombathely állo
más OB-elnöke, Céh Antalné a 
pécsi politikai osztály mellett mil• 
ködö PVB titkára, Sámuel Mik• 
lós Debrecen fútőh6.z üB-eln&ke, 
Hörnyéki István a dombóvári pft. 
párttitkára. Bán István a buda
pesti területi bjzo!.tság elnöke, 
Babos Lajos a szombathelyi terü
leti bizottság munkatársa, Deme• 
ter László a szakszervezeti köz
pont muni..::atársa, Huszár József 
Ferencváros (ütöház GB-elnöke, 
Kocsárdi Tibor a szakszervezeti 
központ munkatársa. Lánq Pál a 
budapesti területi bizottság mun• 
katársa, Mohácsi Béla a szolnoki 
fütöház OB-elnöke, Mr-ovcsák Jó. 
József, a Törekvés Spo1�0 Egyesü
let elnökaégének tagja, Pdpp 
András, a szakszervezett köz
pont munkatársa, a „MUNKA· 
ÉRDEMÉREM" kitüntetését kapta, 

A népmavelés te1•éJ.1 kl!ejtett 
kiváló munkájuk ellsmeréséért A. 
,.SZOCIALISTA KULTÜRÁÉRT" 
jelvényt kapták a következö szak_ 
szervezeti funkcionáriusok: Ha• 
lász Béla. Kaszás lst•,án, Koli• 
mann Gyula, Horváth Ferenc, 
Tasi József. 

SZOCIALISl °' VASUl eRl _ A Va-1tlt1 t:1&>F.zláh fJ:.c • Vuuta90k Sz:JR.S!.�r •ei�téne- bet1J1pfa. - Meioe:l�nnr mfnden siombaton. Sz«kesnt • szerkesztőbizottság_ LaptulaJdon�: " Kö1 Je.kerté&- � Po-st-!Ogy1 "''1n1sitérh.i:'D 
V.sutuoll Szaknerve.e1e 5..,,.1<-•ll�g: liud• pe•t VI „ SzUlln-dt 118 n. - fel.tor,: 228-'!95 •�a-;n,. 428-:t32. Uzemi telefon, ff>-76 39-49. Kiadóhivatal: VJI„ Rákóed-út 61. - 11.1.XX> �ldlu� 
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Sitkra La1>nYoG1d& iladaoest, VII\., Rlllm S,llátd••· 6. Felelös nyomdavezet6: Kul.,.ár Mtllály. 
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LENIN A LEGNAGYOBB ES 

l'UINDEN TEKINTETBEN 

A LEGTISZTÁBB 

A VASÚTI FŐOSZTÁLY ÉS A VASUTASOK SZ AKSZERVEZETÉNEK HEilLAPJA 

A TÖRT.ÉNELEH ALKOTÓI KÖZÜL11 

AZ AZ EMBEU. AKINÉL TÖBBET 

SENKI SEH TETT AZ EHBEREKÉRT ! 

(Ba-rbusse) 

XLVIIT. :&VFOLYA1'1, 16. SZ. ÁRA 40 FILLÉH 

V. I. LENIN 
szuletésének 85. évfordulójára 

Nyolcvanöt éV\·el ezelőtt, 
1870 április 22-én született 
Vlagyimir Hjics Lenin, Marx 
és Engels ügyének folytatója, 
a világ dolgozóinak nagy taní
tója, a nemzetközi forradalmi 
munkásmozgalom vezéralak
ja. 

Élete és tevékenysége össze
olvad a nagy és hősies bolse
vik párt tevékenységével, 
melynek ő volt a megteremtő
je. A forradalom géniusza volt. 
Az imperialista korszak kiéle
zett ooztálycsatáiban, a hábo
rúk és forradalmi megráz-
kódtatások kors7,akában Lenin 
a néptömegek élén haladt. Az 
ő vezetése alatt aratott győ
zelmet a Nagy Októberi S:ro-

• cialMta Forradalom és jött 
tétre a ma még elnyomottak 
- és a ma már felszabadult 
népek százmillióinak remény
sége és támasza: a Szovjet
unió. 

Lenin neve, tanítása, a ha
ladó emberiség harci zászlaja 
lett. A Leninre való emlekez,és 
az emberiség szebb jövőjébe, a 
szocializmus, a kommunizmus 
győzelmébe vetett hitünket 
szilárdítja meg. Erőt és lelke
sedést ad ahhoz a harchoz, 
amelyet pártunk vezetésével e 
magasztos célok eléréséért 
folytatunk. Ma is élő taníl.ásai 
a 900 milliós béketábor hatal
mas alkotásaiban a békéért, a 
népek barátságáért, a demok
ráciáért és szocializmusért 
folJ'tatott harcok győzelmei
ben öltenek testet. 

* 

látott a szocializmus alapjai- emelkedett.'' (Lenin művei 30. 
nak lerakásához. 321. oldal oroszul.) 

A Szovjetunió fasizmus fe- A közlekedésnél ,,katonai 
lett aratott győzelme és továb- gyorsasággal., katonai eréllyel 
bi testvéri támogatása nyitot- és katonai fegyelemmel" kell 
ta meg az utat népi demokrá- dolgozni - követelte V!agyi
ciánk létrehozása és felemel- mir lljics abban a levelében. 
kedése előtt. A lehetőségek amelyet a IX. pártkongresszus 
valóraváltásához azonban előkészítéséről a pártszerveze
olyan pártra volt szükség, tekhez intézett. 
mely tudta, hogy mikor és mi- Lenin tudományosan bebi
lyen célokért kell harcba ve- zonyította, hogy a szocializmus 
zetnie a munkásosztályt. 

Azt, hogy a párt vezetésével felépítéséhez nemcsak az or-
a nehézségeket le tudtuk küz- szág iparosítása, a közlekedés 
deni és ma már a szocializmus fejlesztése szükséges, hanem a 
építésének útján járunk, an- fejlett ipar segítségével a me
nak köszönhetjük, hogy pár- zőgazdaság szociaUsta átalakí
tunk hű maradt a nagy Lenin tása, fejlett nagyüzemi szocia
tanításaihoz. lista mezőgazdaság létt·ehozá-

Lenin sokoldalúan kidolgoz- sa is elengedhetetlen. A ma
ta a szocializmus felépítésének gyar dolgozó parasztságot a 
feladatait. A lenini tételekre lenini útmutatások alapján -
támaszkodva az SzKP Köz· a mezőgazdaság technikai bá
ponti Bizottsága - SztáUn zisának a szocialista iparosí
elvtárssal, Lenin nagy műve tás eredményei alapján törté
folytatójával az élen - meg- nő kiszélesítésével - győzzük 
valósította a szocialista iparo- meg a szövetkezeti gazdálko
sít::ts és a mezőgazdaság kol- dás előnyeiről. Pártunk a le
lektivizálásának lenini tervét, nini tanításokból kiindulva 
a Szovjetunió a szocializmus 

I 
szilárdan halad előre a szocia

országává vált. A lenini taní- lista iparosítás, a mezőgazda
tások gyakorlatba való átülte- ság szocialista átszervezésének 
tésének tapasztalatai felmér- útján. A Központi Vezetőség 
hetetlen segítséget jelentenek márciusi ülése egységesen 
valamennyi szoclallzmust épí- utasította el azokat a Jobbol
tő ország, így a mi hazánk dali nézeteket, amelyek le 
számára is. akartak bennünket téríteni a 

Lenin azt tanította, hogy a szocializmus építésének lenini 
szocializmus felépítésének útjáról. 
egyedüli szilárd alapja a ne- Lenin a béke ügyének elvi 
hézipar sokoldalú fejlesztése. védelmezője és tántoríthatat-

Lenin megvédte a marxiz-
mus tanításait a munkásosz- Csak a nehézipar elsődleges- lan harcósa volt. Azt tanltot• 

tály ellenségeinek támadásai- sége biztosíthatja a többi ipar- ta, hogy megvan a lehetősége 
val szemben, alkotó módon al- ág, a közlekedés, a mezőgazda- a népek békés egymás mellett 
kalmazta, továbbfejlesztette, ság fokozatos fejlődését, a élésének, de a napnál világo
új tételekkel gazdagította azo- népjólét fejlődésének anyagi sabban azt is megmutatta, 
kat a kapitalizmus fejlődésé- alapját, az ország honvédelmi hogy mi a különbség a kom
nek imperialista szakaszában. képessége fejlesztésének elő- munisták reális, kemény bé-

,, V. I. Lenin a marxizmus feltételeit. A nehéziparnak keharca, valamint azok nézetörténetében. először dolgozta 
ki a párt.-ól szóló tanítást. alapvető szerepe van a munka tei között, akik pacifista illu-
Eszcrint a párt a proletáriátus termelékenységének emelésé- ziókat táplálnak a tömegek
vezető szervezete, fő fegyvere, ben, márpedig „a munka ter- ben, hogy leszereljék és harc
amely nélkiil nem lehet kiviv- melélcenységének folGozása. az képtelenné tegyék őket. Lenin 
ni a proletárdiktatúrát, feLépi- egyik legfontosabb feladat, vetette el azt a magot, amely
teni a szocializmust és a kom- mert enélkül lehetetlen a ból a II. világháború után 
mun·izmust." (SzKP 50. évford. kommunizmusra való végle- Sztálin elvtárs vezetésével ki• 
kiadott tézisek.) ges áttérés." (Lenin művei 29. sarjadt az egész világot ál!o-

, Nemcsak elvileg bizonyítot- 104_ oldal.) gó békemozgalom. Napjaink-
ta be az újtipusú marxista ban, amikor az új világháború 
párt szükségességét, hanem Lenin sokat és behatóan kirobbantására törekvő impe-
ezt a pártot a gyakorlatban foglalkozott a közlekedés prob- rialisták fokozzák agresszióju
megteremtette és győzelemre lémáival is. A polgárháború kat, a szovjet kormány, a 
vitte. Lenin azt tanította, hogy utáni években a l{övetkezőket szovjet nép a világ valameny
a párt egysége és összeforrott- írta: ,,Az első és legfőbb lé- nyi békeszerető népének ro
sága, a párt tagságának vasfe- pés ... haladéktalanul, bármi- konszenvétől, támogatásától 
gyeJme, an1ely a kommunisták 

I 
be is keriiljön, forradalmi kísérve, a nagy Lenin útmuta

magrusfokú elvi színvonalán, eréllyel, katonai elhatározott- tásainak megfelelően tántorít
öntudatán, a forradalom irán-

, 
�ággal, ő�szetar_t�sal, gy9r�an hatatlanul harcol a béke meg

ti odaadáson alapul, a legfon- es odaadassal u31á kell epite- őrzéséért. 
tosabb feltétele annak, hogy a ni a közlekedést.'' (Lenin mű- * 
párt sikeresen harcoljon a vei 30. 407. oldal oroszul.) Ezt 
munkásosztály ügyéért, a szo- a gondolatot Lenin beszédei
cializmus, a kommunizmus ben sokszor és állhatatosan 
győzelméért. hangsúlyozta. 

Az elmúlt fél évszázad alatt „A harctér_en véres háb�rú-
a kommunista mozgalom, ban gyozedelmeskedtunk. 
amelynek Lenin egész életét Győzünk a vérnélküii �arc(é,� 
szentelte hatalmas legyőzhe- Ten, a munka arcvonalán tS 
tetelen �rővé növ�kedett. A - így fejezte ki meggyőződé
Szovjetunió Kommunista sét Vlagyimir Iljics, amikor 
Pártjának Kína és a népi de- mindenkit felszólított a közle
mokratik�s országok kommu- kedés újjáépítésére. 
nista és munkáspártjainak ta- A moszkvai vasúti csomó
pasztalatai azt igazolják, hogy pont vasutasainak 1020. feb
csak a marxi-lenini tanítás ruár 5-én tartott értekezletén 
alapján diadalmaskodhat a a következőket mondotta: .,A 
dolgozók ügye. Vörös Hadsereget nemcsak 

* agitációval vezettük gy6ze
Zem1'e, hanem szigorú vasfe
gyelemmel is. Azt, amit felépi
tettiink a Vörös Hadseregben, 
meg kell teremtenünk a mun
ka. minden arcvonalán. A Vö
rös Hadsereg megteremtése 
terén szerzett összes tapaszta
latokat érvényesítenünk kell a 
dolgozók vasúti hadseregének 
köTébeii is, hogy azt ugyan
arra. a magasságra emelhes
sük, melyre a Vörös Hadsereg 

Nemrégiben ünnepeltük ha
zánk felszabadulásának 10. év
fordulóját. Népünk jogos büsz. 
keséggel tekint vissza azokra 
a történelmi jelentőségű ered
ményekre, melyeket a felsza
badulás óta elértünk. Mun
kásooztályunk szövetségben a 
tlolgozó parasztsággal, a hata• 
lom birtokosá lett és a néphez 
hú értelmiséggel együtt hozzá-

Lenin ta1útásait. életművét 
lehetetlen egy cikk keretében 
méltatni. Nagyságáról, tanítá
sairól köteteket lehet írni. 
Lenin neve, tettei és tanításai 
évszázadokon, évezredeken ke
resztül élnek. Eszméi megtes
tesülnek nagy fegyvertársá
nak. ügye hű folytatójának, 
Sztálin elvtársnak műveiben 
és tanításaiban is. 

Az idő csak emeli nagysá
gát. A nagy proletárvezér em
léke ott él a világ összes dol
gozóinak szívében és gondo
lataiban. Neve lángoló felhí
vás: kíméletlen harcra az el
nyomók ellen, harcra a szabad, 
boldog életért, a szocializmu
sért, a kommunizmusért. 

Emlékét idéz\·e fogadjuk 
meg, hogy még szorc;,sabbra 
tömörülünk pártunk Központi 
Vezetősége köré és győzelem
re visszük hazánkban is a 
munkásnsztály ügyét, a dolgo
zó nép ügyét, Lenin ügyét: a 

szocia.l.ista társadalom felépí
tését. 

1955 APRILIS 18 • 

.. e: CC :o :::• ::J: :□: 

* * 

: � : : :e :: 

''-"i 
1 

Mindaz, ami a proletariátusba.n Igazán nagy és hősies - a rettenthetetlen ész, az acélos, 
törhetetlen, szívós, mindent legyűrő akarat, a szent gyúlölet, halálos gyülölete rabságnak 
és elnyomásnak, a forradalmi szenvedély, me ly hegyeket mozgat meg, a határtalan hit a 
tömegek alkotó erejében, az óriási szervezó lángelme - mindez csodálatosan testet öltött 
Leninben, a.kinek neve jelképe lett az új vil ágnak Nyugattól Keletig, Déltől )!;szakig. 

Johannes R. Becher 

Nemzetközi Sztálin Békedíjas: 

(A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja 
Központi Bizottságának 1924. január 22-i 

jelentéséből.\ 

KÉT VERS LENINRŐL 

Amikor már ránkborult az éjjel 
S azt hittük, fény sose töri át, 
Csak sötétség árad szerteszéjjel, 
Szólt egy ember: - Más lesz a világ! 

Bátran, testvér, iíj hajnal sugára 
Fog ragyogni a világra s rád. 
Kéz a kézben: ez a hajnal ára. 
Ha akarjuk, más /.esz a vil.ág. 

I. 

- Háth:i ábránd lett lelkünkön úr csak 
S délibáb a vágysugallta hit? 
Hogy ledönthesd romjait a multnak, 
Új titánnak kérd el izmait -

S e titán ki? - kérdeztük mi tőle. 
S ő szólt.: Te meg én s ki nekilát, 
Hogy az álmot bizakodva szője 
Es kimondja: más /.esz a világ! ... 

Énekeljünk hát a szép jövőről, 
Jöszte, testvér, rázd le rabigád, 
E:s az égen át a fény előtör 
S'gyönyörű és más lesz a világ! 

ő szólt s felébredt a vil6g, 
Mert villám volt a. szób,:in, 
Minden vidékre elható, 
Hol sin van és folyó van. 

Ö szólt s felébredt a világ, 
Mert minden szó kenyér lett, 
J ö1:őért küzdő hadsereg 
S az éhezőnek élet. 

II. 

ő szólt s felébredt a világ, 
Mert házak lettek akkor 
E:s fúrótornyok a szavak 
Meg százezernyi 'traktor -

És villamosság és erő, 
Mely za�atol a gépben. 
Örökkön égő lángbetű. 
A milliók szívében. 

GASPAR ENDRE fordítása 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A Hámán Kató fűtőház párt-végrehajtóbizottsága eredményesen küzd 
a KV március 4-i határozatának végrehajtásáért1 

Ahogy belép az ember a Há
mán Kató fűtőház területére, 
azonnal szembetúnik a fűtő
ház rendje, tisztasága, a friss 
versenyeredmények, a fali
újság cikkek, amelyek május 
1. tiszteletére jobb munkára, 
új eredmények elérésére moz
gósítják a dolgozókat. 

Megállapítható, hogy a párt
végrehajtóbizottság különösen 
a KV márciusi határozata 
után sokat javított munkáján. 
Többet törődnek a tenneléssel, 
a tennelés minden prol>lémá• 
jához a helyszínen igyekeznek 
hatékony segítséget nyu,jtani 
az alapszervezeteknek. Az 
eredmény nem is maradt el. 
A fiókműhelyben, ahol ko• 
moly lemaradás mutatkozott 
az időszakos mozdonyjavítások 
végzésénél, a pártbizottság 
patronálásának segítségével a 
pártalapszervezet munkája 
nyomán a felszabadulási ver
seny idején komoly lépést tet
tek a mozdonyok állapota és a 
mozdonyjavításban mutatkozó 
lemaradások felszámolására, a 
minőség javítására. A minden
napi munkában érvényesült a 
kommunista példamutatás és 
ebben elsősorban Varga elv
társ, a V. alapszervezet tit
kára, valamint Spalla elvtárs, 
vezetőségi tag jártak az élen. 
Varga elvtársat dicséri az is, 
hogy a folyamatosan végzett 
jó munkájáért elnyerte ,i 

.,Szakma kiváló dolgozója • 
címet és az ezzel járó jutal
mat. 

Hatékonyabb ellenőrzést 

A párt-végrehajtóbizottság 
azonban, igen helyesen, nincs 
megelégedve az elért eredmé
nyekkel és esete elvtárs, agít.• 
prop. titkár vezetésével a na
pokban ismét megtárgyalta a 
mozdonymúhely alapszerve
zetének tevékenységét, hogy 
segítséget nyujthasson a KV 
március 4-i határozatának 
végrehajtásához, valamint a 
május 1. tiszreletére indított 
munkaverseny eredményessé
géhez. A párt-végrehajtóbi
zottság helyesen határozott, 
amikor ezt a fontos kérdést 
napirendre tűzte. 

Kiderült Filiszár elvtárs be
számolójából és Varga elvtárs 
válaszából, hogy a mozdony
műhely alapszervezete az el
ért eredmények ellenére sem 
végzi még 'elég konkrétan, 
mélyrehatóan a termelés párt
ellenórzését, Súlyos hibák 
mutatkoznak a kommunista 
bírálat és önbírálat alkalma
zása terén. Még a vezetőség 
tagjai közül is egyesek a „ne 
szól; szám, nem fáj fejem" 
helytelen, maradi álláspontját 
vallják. Kiderült az is, hogy 
a párt aktivistáinak egy része 
- köztük egy.két vezetőségi 
tag és pártbizalmi is - nem 
érzik eléggé azt a nagy fele
lősséget, amely rájuk hárul, 
a párt, az alapszervezet tagsá
gának bizalmából a rermelés 
és a politikai munka terüle
tén, (Ilyen hibák Varga elv
társnál, az alapszervezet tit
káránál is megmutatkoznak.) 

Színvonalas, élénk vita folyt 
le a PVB ülésén. Az alapszer
vezet vezetőségét és a műhely 
dolgozóit foglalkoztató prob
lémákat, nehézségeket egyre 
őszintébben tárták fel a fel
szólaló elvtársak. :E:rvényesült 
a bírálat és önbírálat, látszott, 
hogy mind közelebb kerülnek 
egymáshoz az elvtársak es 
közös az akaratuk, hogy visz
szaszerezzék az V-ös alap
i;zervezet jó hírét. 

Segítsük a fiatalokat 

A bizottság ülése megálla
pította, hogy nem elég az, 1,a 
a kommunisták saját termelő
munkájukat kifogástalanul 
1,•égzik. Jobban és többet kell 
törődniük a környezetükben 
dolgozó fiatalokkal s a párton-
1dvii.!i dolgozók munkájával, 
problémájával is, Egyetértet
tek abban is, hogy a munka 
megjavításának döntő követel
tnénye a tanulás. (Kiderült, 
h.ogy e kötelezettségüket ed
dig Spalla és Filiszár elvtár
lak is hiányosan teljesítették,) 
Felszínre került a vitában, 
hogy bajok van�ak � k?lle�
lív vezetéssel, meg mmd1g túl 

sok feladat hárul a titkár elv
társra, mert a vezetőségi tagok 
nem egyszer vonakodnak a 
feladatok teljesítésétől. 

Igen helyesen és eredmé
nyesen tisztázták az elvtársak 
a hibák és bajok gyökerét és 

végrehajtva a KV márciusi még körültekintőbben, még 
határozatát, javít6ák 1s ki s alaposabban, nem adott ele
hibákat. gendő .seg1tségt>t az alapszer-

vezet vezetőségének a beszá
Alaposahban készüljünk fel moló elkészítéséhez és a PVB 

-az értekezletekre egyes tagjai sem készültek fel 
megfelelően az ülésre. 

ennek alapján született meg a Nagyon helyes az értekez
határozat, amely szerint a 1 1 .  letnek az a döntése is, hogy 
szabad május 1-ét újabb sokkal többet kell foglalkozni 
munkasikerekkel kívánják a fiatal szakmunkásokkal, (ők 
megünnepelni. Ennek előfel- alkotják a műhely dolgozóinak 
tételeként a kommunista pél- felét), akik még sokszor gya
damutatást tűzik ki, meggyő- korlatlanok a munkában és 
ző munkával elérik, hogy a nem egyszer fegyelmezetlene.k 
kommunisták ldvétel nzlkiil 1s. Helyesen mondta Jenei 
elsőne,k tegyenek példa.muta- elvtárs, hogy a kommunisták, 
tó vá,llaLásokat. az idősebb elvtársak sokat te-

E hibától eltekintve, azon
ban a lelkesedés, a kommu
nista ügybuzgalom hatotta át 
az értekezlet részvevőit, akik 
az értekezlet befejezése után 
is még sokáig együtt marad
tak és kisebb csoportokban 
beszélgettek az előttük álló 
feladatokról. Minden biztosí
ték megvan arra, hogy a ho
zott határozat a fűtőház V-ös 
alapszervezetének életében 
,,anyagi erővé" válik és az 
elvtársak a mozdonyjavítás 
magasabb színvonalra való 
emelésével, a javítási költsé
gek további csökkentésével, a 
munkafegyelem megszilárdí
tásával készülnek fel a nem
zetközi munkásosztály nagy 
ünnepére, május l-re, 

A határozat szerint, igen he• hetnek e hibák kiküszöbölé
lyesen, meg kell •javítani a séért, ha átadják az évtizedek 
termelés pártellenórzését, biz- során szerzett bőséges munka· 
tosítani kell, hogy a műhely tapasztalataikat a fiatalok
műszaki vezetői az eddiginél nak, ha emlékezetükbe idézik 
jobban szervezzék meg a mun- azt a sorsot, amely a Horthy
kát; biztosítsák a verseny mű- korszakban az idősebbek osz
szaki feltételeit, vegyék figye- tályrésze volt és amelyre a 
lembe a dolgozók javaslatait, a fiatalok közül bizony sokan 
fogadják az eddiginél sokkal nem emlékeznek. 
szívesebben az alulról jövő 

I 
Kár, hogy ezt a színvonalas 

bírálatot és azt ne csak sza- értekezletet a párt-vég,rehajtó
vakban ismerjék el, hanem bizottság nem készítette elő 

Czimma János, 
a vasút politikai főosztály 

alosztályvezetője. 

Így született meg az aszódi „versenyfal" 
Ha az átlagos terhelésnél 

sikerült jó eredményt elérni, 
akkor a fajlagos kocsimozga
tásban VO!t8"' hibák, vagy 
megfordítva. Szóval egyenet
len volt a munka, pedig 
Aszód állomás minden dolgo
zója azt akarta, hogy állomá
suk a felszabadulási verseny
ben elérje az élüzemszintet. 
Még Gábor Péter elvtárs, 
kocsirendező is minden szol
gálat után beállított Pécsi 
Gyula elvtárshoz, a verseny
értékelőhöz, vagy Lukonics 
József elvtárs üzemi bizottsági 
elnökhöz s hosszasabban elbe
szélgetett velük arról, hogy 
miért nem tudják egyenesbe 
hozni a versenyt. Pedig Gábor 
elvtársról köztudomású, hogy 
amilyen kitűnő munkaerő, 
olyan szűkmarkúan bánik a 
szavakkal 

A jobb wrsenynyilvánosság 
eredménye 

Az érdeklődés, az akarat 
tehát megvolt minden dolgo
zóban - valami mégis hiány
zott. Erről tárgyalt többször is 
az állomás vezetősége, s az 
egyik alkalommal Zentai Kál
mán elvtárs, állomásfőnök rá
tapintott a megoldásra: 

- tlénkebbé, frissebbé, von
zóbbá kell tenni a vetseny
nyi!vánosságot, 

Igen, a dolgozók, de még a - Ne csak a fülnek, hanem 
szakszervezeti bizalmiak sem a szemnek is szóljon a ver
ismerték eléggé a verseny senyhíradó mondta Gál 
eredményeit, nem is szólva a Árpád elvtárs, párttitkár, Igen, 
külső őrhelyek dolgozóiról. de Aszódon is felmerült az 
Bizony előfordult, hogy az aggodalom, ami annyi m.ls 
állomás .,turai végén" szolga- ·1 helyen meghiúsította a han
latot teljesítők csak tíznapon- gulatos, színesebb, díszesebb 
ként értesültek a verseny ál- j versenytáblák megszületését: 
lásáról. Elhatározták hát, , sokba kerül. 
hogy színesebbé, elevenebbé 1 - Amit csak tudunk, meg
teszik a versenyt. Mindenek- . csináljuk mi magunk - jelen
előtt a szakszervezeti biza!- tette ki Fogarasi elvtárs, for
miak vállalták, hogy állandó- galmi szolgálattevő, a kultúr
an ismertetik a dolgozókkal brigád vezetője. - Amihez pe
az eredményeket. Pécsi elv- dig pénz kel!, azt megpróbál
társ attól kezdve jónéhány juk előteremteni a kultúrren
kilómétert gyalogolt naponta a dezvényekból. 
versenyértékelésekkel, de el- Hogy ne szaporítsuk a szót: 
juttatta azokat a legtávolabbi a felszabadulás ünnepe előtt 
őrhelyre is. Az értekezletnek néhány nappal az aszódiak 
tehát rövidesen megvolt az a versenyfalat avattak. A maguk 
gyakorlati eredménye, hogy erejéből állitották fel az egész 
Gábor elvtársnal,, de a többi falat betöltő, izléses, színes 
dolgozónak sem kellett bemen- versenytáblát. Büszkék is rá, 
ni az üzemi bizottsághoz a s nagyon bíznak abban, hogy 
friss eredményekért az az új versenytábla is segitsé
eredmények mentek hozzájuk, gükre lesz az élüzemszint el
Méghozzá hovatovább javuló érésében, jobbanmondva meg
eredmények, mert lassan meg• tartásában, hiszen a szintet a 
szűntek a tervteljesítésben, a 'legtöbb tényezőben már túl is 
vállalások végrehajtásában haladták, Szeretettel gondoz
mutatkozó egyenetlenségek, az zák. mindig UJ ötletekkel 
átlagos terhelés, a fajlagos ko- gazdagítják a nagyméretű ver
csimozgatás is „felzár'kózott" senytáblát és azt akarják, hogy 
a többi kedvező képet muta- május 1-ét további jó munka
tó vers�nytényezőhöz, eredmények mellett a vonal 

De mindezt nem tartották legszebb versenytáblájával is 
elegendőnek. köszöntsék. 

--------------------------

Elnyerték méltó büntetésüket 
A Fővárosi Bíróság Tutsek

tanácsa április 15-én hirdetett 
1téletet Sá ndo1·falvi Márton és 
28 társa !ársad&lmi tulajdon 
sérelmére elkövetett lopás, 
ciikkasztás, közokirathamisí
tás, csalás bűnügyében. 

Sándorfalvi Márton hosszú 
éveken keresztül visszaélt hi
vatali beosztásáva1 és soroza
tosan hunis ruhautalványo
kat állított ki, ameiyekre a 
MA V Központi Szert árából 
vasúti egyenruhákat vételeztek 

fel. Sándorfalvi bevonta mani
pulációiba Bttnki Vilmost, Fo
garasi Mártont, Nagy Feren
cet, Csik Istvánt, Fö!di Ist
vánt, Zala Lajost és rajtuk 
kívül még másokat, akik 
anyagi előnyökért szemérmet
lenül megkárosították a dol
gozókat. Olyan ruhautalványo
kat gyártottak, 9:.tllelyeket köl
tött nevekre állítottak ki, a 
kíutalási iratoknak hamis ik
tatószámot adtak, a szertári 
kapubárcákra is hamis neve
ket és hamis számokat írtak. 
A tárgyalás során a terheltek 
egymásra akarták hárítani a 
felelősséget, így próbáltak ki
bújni a számonkérés alól. 

A bűnszövetkezet széles
körűen működött és aljas te
vékenységük kiterjedt a MAV 
Anyagellátási Igazgatóságán 
kívül a MAV Központi Szer
tárára és a KPM. L Főosztá
lyon működő gazdasági és 
gondnoki hivatalra, A vádlot
t~ k valamennyien jól tudták, 
hogy bűnös tevékenységükkel 

zavart okoznak a vasutasok ra különösen veszélyes bún
egyenruha-ellátásánál, még- cselekményről van szó és a 
sem riadtak vissza attól, hogy terheltek, tudatosan követték 
kész vasutas egyenruhá!kat el tettüket. 
átszabassanak, vagy 4zokat Sándorfalvi Mártont a Fő
használhatatlanná tegyék. A városi Bíróság összbüntetés

bíróság mintegy 200 OOO forint- ként életfogytiglani, Csfk 
ban állapította meg azt az Istvánt 12, Földi Istvánt 10, 
összeget. amivel megközelítő- Zala Lajost 10, Murányi Já
leg ki lehet fejezni az anyagi nost 5, Tolnai Lászlót 5 év és 
kárt, 

1
6 hónapi, Mészáros Józsefet 5 

A Fővárosi Biróság az íté- év 6 hónap, bűntársaikat pedig 
letek meghozatalánál kiemel- 4 hónaptól 4 évig terjedő bör
te, hogy a társadalom számá- tönbüntetésre ítélte. 

VASUTAS TANÁCSTAGOK 
Szombathelyi igazgat6s6g 

Hel!YI Gábor. Acsád, E.1<1?er Je-
, 

Rátót, Horváth József, Rum, Bánnő. Alka, Kiss Lajos. Zorád halmi Ferenc, Sármellék, Monos• Lászlóné, Alsóörs. Steinecker tort Antal, Sárs,entmlhály, Kővári Kálmán, Aszófő-Tihany, · Sik Antal, Elek János, Sárvár, Mér-László. As:Calva. Szili LaJos, Ba- nyet Sfmdor. Süme,i;t, Borsodi Istdacsonytoma,i. Porkoláb Béla, Ba-
1 

ván, Sor:ron Cth„ Hasza FeJ'enc. dacsonytördemic, Bo.i:tnár Bene-- Kiss Jenö, H0rváth István, Kaszdek, Balatonakarattya, Porkoláb ner �ózser, Dömölkl Sándor, JáLászló. Boba, !\�meth István. Bük. nosa István. Fehér Imre. Csóka Petelei István, Celldömölk ru,, .  Antal, Horválh Sándor. Horváú1 Horváth János, Horváth Mária, lmre. Hajner Antal, Sopron pft .. Tóth Sándomé, T'uczal István, Bá,i.er Józser B'tlo,i.h Antal, SzomCe!ldömölk áll.. Varga Ferenc, bathelv pft., Galló János, Kulcsár Csákánydor Jszló. Szabö Károly, Ferenc. Baki Elemér, Szombathely Devecser. Beke Jenő. Dör,1ric�e- I.e: . .  Csaba János. Gavrllette Ernő, Al<ali, Feke:e József Dudar. Hor- Hlrea József, Ma.lor László, Palváth Antal. Gecse-Gyarmat. Szik- koYics Imre, Var,ga János TBKE, lai József, Golse, Bognár Pál, s,,tmbathely, Tóth Gyula. Tófej, Gyömöre. Deli János, Győrszeme- Márvány János. Matt Béla. Cs. re. Var�a La1os, Halimba. Szakács Var,ga János. Havasi József, Ta-1\!ózes, Hel!vfalu, VatI János, He- polca rtl1„ Göndör Istv�n, Tílr.le, rend. Dombai József, Klsunyom. Fekete Sándor, UQ'od. Magas lstTóth István, Mezölak, Fekete ván. Uludvar, Hubat Sándor, Gyula, Nnl!ycenk. Kiss IstYán, Ukk, Demeter Lajos, Városlőd• 
Pannonhalma. Aranyos József, Klslód. Var�a József. Várpalota, Papkeszi. Boldizsár 1mre, Klauz Kiss Kálm "1n. Csizmadia G'yula. 
Imre, Soós Vincze, Pápa pft. So- Veszprém, Szentsc,ör.cnrl Sándor. mogyl Gyula, Sághi Gyula, Dreisz- Veszprém rth Radnai József, muk János. Pápa !th., Fülöp Jó- Veszprémvarsány, Bálint Józser. zser. Pápateszér, Puskás Gyula, Véo, Meze1 Gyula. Zalabér. KörPo!J?árdi, Bolla Dezsö. Poll!árdi mendi Latos, Zalael!ersze,i., KöIoartelepek. Horváth István, Sza- vescli Ferenc. Zalalövö, Ken:,.•eres 
bó István, Porpác, Szukics József. LaJos. Zánka-Köveskál. 
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szovJETUNJo 

A kommunizmus epHésenek harcaiban 

A ljvovi körzet, munkácsi 
fűtőházána:k mozdonyvezetői 
munkaveraenyben állnak az öL 
éves terv ötödik tervévének 
határidő előtti befejezéséért. A 
kárpáti hágon keresztül az 
elmúlt hónapban 125 túlsúlyos 
vonatot vezettek. s ezzel 275 
tonna fütőanyagot takarítottak 
meg, 20 OOO tonna árut _szál_l�
tottak terven felül. Az elenia
rók tapasztalatai megmutatták, 
hogy a rendkívül nehéz hágón 
át minden szerelvénYt lehet 
túlsúllyal vinni, és Lavocsne 
állomást 48 perccel hamarább 
lehet elérni, mint azt a grafi
kon előírja, A munkácsi fűtő
ház mozdonyvezetői a vizvét.e
lezés meggyorsításával két és 
fél órával rövidítették meg az 
egyes vonatolmak a szerelésre 
előírt idejét. 

A szűzfoldekre vezető kes
kenyvágányú új vonalakon 
még ebben az évben megindul 
a rendszeres forgalom, Ennek 
ellátásához máris 6000 vasutas
rn van szükség. A napokban a 
Moszk-va-Kurszk-dom.bassz--i 
körzet fiataljai értekezletet 
tartottak. ahol résztvettek 
azok az ifjú vasutasok, akik 
vállalták, hogy a jövőben a 
mezőgazdaságot segítő ke.s
kenyvágányú vonalakon dol
goznak. 

beszédét Cserednyicsenkó elv-o 
társ, a szakszervezet ·központi 
biwttságának titkára tartott!!, 
A beszédet vita követte, maid 
határozatot hoztak a szakszer• 
vezeti funkcionáriusok felada
tairóL 

* 

'.eszak-Kaukázus vasutasai 
13 gépállomást és 88 kolhozt 
patronálnak. 

* 

A !kisorozásnélküli futójaví• 
tás kezdeményezője I. E. se

pilov elvtárs a „Gudok" leg• 
utóbbi számában ?>üszkén ál
lapítja meg, hogy Krasznij Li• 
1ná1wan a folyójavításokkal 
foglalkozó múhelY't be kellett 
zárni. mert a hozzátartozó vo
nalrészeken az összes kocsikat 
ma már kisorozás nélkül javít• 
jálc. 

1f. 

A volhovsztrojci fútőház do)... 
gozói z év elejétől kezdve 
tö-bb mint 2000 túlsúlyos vona4 

tot vezettek, 800 OOO tonna ter• 
verue!üli árumennyiséget szál4 

litottak, Az elmúlt napokban 
a dühöngő szélviharok ellené
re is 50 túlsúlyos szerelvényt 
továbbítottak 48 óra alatt. 

* 

A vasutasok vonatáruházai 
ma már menetrendszerint kö:i;; 
lekednek. 

* 

li' A szovjet vasutasok i;ikefe4 
A vasutasszakszervezet köz- sen végzik a tavaszi pálya4 

ponti bizottságának IV. plé-
1 

fenntartási munkálatokat és 
numa az elmúlt napokban megkezdték előkészületeiket 
Moszk.vában összeült. A nagy- a nyári szakaszos fenntartási 
jelentőségű értekezlet előadói tervek biztosítására. 

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG 

Kétemeletes híd 'épül a Jangce foly<in 

Ebben az esztendőben 16 új kétemeletes híd megépitésé<ó 
vasútvonalat építenek a Kínai 
Népköztársaságban. Vuh.annál 

most készült el a Han-folyó 
hídja, és még ebben az eszten
dőben hozzáfognak a Jangce
folyamot áthidaló hatalmas, 

hez. 
* 

A brit vasutasok szakszer• 
vezete elfogadta a kínai vasu• 
tasok szakszervezetének meg• 
hívását, melynek megfelelően 
küldöttséget meneszt Peking• 
be, a május 1-i ünnepségekre, 

A Keleti állomás dolgozói 
újabb szociális létesítménnyel gazdagodtak 

Hófehér szoba, a padlót zöl· 
des linoleum borítja, nagy 
ablakon ömlik be a tavaszi 
napfény. Talán kicsit csodál
koznak a napsugarak, hogyan 
kerül ennyi ember egy kis or
vosi rendelőbe, Ime a magya
razat: most adják át ünnepé
lyesen a Keleti pályaudvar 
dplgozóinak az új, korszerű fo
gászati rernielőt. 

A kis szobában a hála sza• 
vai hangzanak, a dolgozók kö
szönik az újabb gondoskodást. 
S ilyen ünnepség rövid idő 
alatt nyolc helyen zajlott le, A 
Baross-téri vasútüzemi fogá
szati rendelő sorrendben a 
nyolcadik. Budapesten ezzel 
e-gyütt hat, vidéken két ehhez 
hasonló rendelő mwködik már, 

Azelőtt a vasútnál teljesen 
ismeretlen volt az üzemi fogá
szati rendelés, pedig a fogfá
jás sokezer dolgozónak keserí
tette akkor is napjait s egy 
sor egyéb betegséget is elő
idézett. De a MA V egykori 

urai nem sokat törődtek a 
dolgozók egész.ségvédelméveL 
Annál többet törődik népi de
mokráciánk. 

Ez a kis rendelőintézet, mely 
200 OOO forint beruházással lé� 
tesü!t, a legkorszerűbb beren,,; 
dezéssel áll a dolgozók rendel. 
lcezésére. f:rdemes külön szól• 
ni be!endezéséről. Két legmo
dernebb típusú olajpumpá& 
műtószéken történik a kezelés,, 
Villamos fúrógép, fogászati 
röntgenkészülék, légsűrítővel 
ellátott hideg-meleg levegőt 
fujtató gép biztosítja a korsze
rű, higiénikus kezelést. A fo

gászati szerszámokat elektro• 
mos hólégsterilizáló tartja ál
landóan 160-180 fokon, mely 
biztosítja a műszerek teljes ba• 
cil usmen tességét, 

Az új rendelőintézet már 
megkezdte gyógyító munkáját, 
a Keleti állomás dolgozói 
újabb szociális létesítménnyel 
gazdagodtak. 

A további sikerekért 

A miskolci vasutasok munkaeredményeinek Jó nyllvánoss.iqa eqylk 
lendítő ereje a május 1-1 vállalások teljesítésének. 

(Péter János felv.) 
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Celldömölki mozdonyvezetők és fűtők véleménye 

a nyerso la itüzelésű mo zdonyokról 
• Állunk a moz�o�ykon.i,ihán, 

1 
hogyan kell adagolni, s ebben � ha . nem tudnanK, hogy a ludas volt a 7. szakosztály is, gep J?bboldala a mozdony- amely késve juttatta el a fűtőv;z:toe, ba!oldala pedig a I há;;hoz a kezelési utasítást. lutoé, hamarJában nem is álla 

píthatnánk meg: melyik elv: - Al�posabb okta:áss�l, na
társ melyik munkát végzi. Ba- gyobb f1gyelemmel s1kerult le
konyi István elvtáns, fűtő győznünk a kezdet nehézségeit 
ugyanis kezébe sem veszi a Ja- - mondja Mór Lajos moz
pátot, csupán jobb kezével csa- donyvezetö. - A legfontosabb 
var időnként egyet egy keré- az, hogy a fűtő hajszálnyi pon
ken. S minden 1Jyen mozdu- tossággal együtt dolgozzon a 
latra éles, sistergő zúgás felel mozdonyvezetővel. Amikor a 
a tűzszekrény bői :  a szó szoros mozdonyvezető lezárja a sza
értelmében olajat önt a tűzre. bályzót, a fűtő is azonnal zárja 

- Amióta a mi mozdonrun- el az olajat, utána nyissa rá a 
kon, s a celldömölki fűtőház segédfúvót, 7„árja el a Jégcsap
valamennyi 324-es és 328-as so- pantyút. s ugyanezt végezze el 
rozatú mozdonyán bevezették fordított sorrendben akkor, ha 
a nyersolajtüzelést, megszünt a a mozdonyvezető ismét rá
tüzelés nehéz fizikai munkája nyitja a szabályzót. Fontos kö
a fűtő feladata tulajdonképpe,; rülmény az is - s ezt kezdet
csak a figyelés és az alaptűz ben sokszor figyelmen kívül 
tartása - mondja Bakonyi elv- hagytuk -. hogy vizet szívatni 
társ. csak menetközben szabad. 

Megszüntek 
a kezdeti hibák 

Mióta pontosan betartjuk eze
ket a szabályokat. azóta nincs 
a fűt&háznál csőfolyás. Nagyon 
mE'gkedveltük, mi mozdonyve
zetők is a nyersolajtüzelést, 
nem kell a rossz szénnel kín
lódnunk, nem ácsorgunk gőz
fejlesztés miatt, lűztisztítás 
nélkül túlsúlyos vonatot tu
dunk vinni például Celldö
mölktől Győrig és vissza. 

Beszédes számok 

takarítást értek el, a vontatási 
késést 1 ,41 százalékra, a javí
tási állagot pedig 7 százalék 
alá swrították. 

- Ha még jobban megtanul
juk a nyersolaj pontos adago
lását - mondja Varös Károly 
mozdonyvezető - még több 
fűtőanyagot tudunk megtaka
rítani, hiszen a nyersolaj ka
lóriaértéke háromszor annyi, 
mint a s:zéné. 

Az új tüzelőanyag nemcsak 
megkönnyítette a fűtök és 
mozdonyvezetők munkáját, ha. 
nem enyhítef;te a többi fűtö
'háznál mutatkozó fűtőhiányt 
is. A nyersolajtüzelésű mozdo
nyokon csak egy !űtő teljesít 
szolgálatot, így a nyersolaj
tüzelést alkalmazó celldömölki, 
szombathelyi és komáromi tű
töház több !ütőt tudott adni a 
többi fűtól:\áznak. 

Hosszan sorolja a nyersolaj
tüzelés előnyeit. de a celldö
mölki fűtőház többi fűtöje és 
mozdonyvezetője is hasonlóan 
vélekedik. Igaz, kezdetben nem 
voltak ilyen egyöntetűek a vé
lemények. Az átalakított moz
donyoknál sok volt a csőfolyás, 
amit néhány mozdonyvezető és 
fűtő a nyersolajtüzelésnek tu
lajdonított. A vizsgálatok azon_ 
ban kétséget kizáróan megmu
tatták, hogy a hibákat nem az 
új üzemanyag, 'hanem a hely
telen tüzelési technika okozta. 
A fűt0k, mozdonyvezetők még 
nem ismerték kellőképpen, ho
gyan kell bánni a nyersolajjal, 

Még nem került nyilvános
ságra, de a celldömölki fűtő
ház dolgozói között már elter
jedt annak a híre. hogy a fűtő
ház két műszaki vezetője, Rácz 
Érsek József és Szend-rei elv
társ önműködő olajadagolót 
szerkesztett, amelyet nemso
kára fel is szerelnek kísérlet
képpen. Ez a hír általános örö
met keltett a mozdonyszemély
zet körében, hiszen azt jelenti, 
hogy akkor teljesen megszün
nek a helytelen adagolás miatti 

A helyesen alkalmazott hőfok-ingadozások, amelyek a 
nyersolajtüzelés előnyeit leg- csőfolyásokat okozták. A hír 
inkább az eredmi:nyek mutat- hallatára meg is jegyezte Néki 
ják. Soha annyi túlsúlyos vo-

1 
Elek fűtő: 

natot nem továbbítottak a fűtő- - Ha a szerkezet be-válik, 
ház dolgozói, mint amióta az 

I 
aikJko1" mi fűtök ugyanolyan 

új fűtőanyagot használják, s swlgálatot fogunk teljesiteni, 
emellett az első negyedévben mint a Kandó-mozdonyokon a 
14 százalék tüzelőanyag-meg- kenok. 

A gazdaságtalan fuvarozás megszüntetése 
népgazdasági érdek 

AZ ÖNKÖLTSÉG csökken
téséért folyó küzdelem, ter
vünk teljesítésének ez az igen 
fontos eleme az utóbbi é,·ek
ben elsekélyesedett. Ma, ami
kor pártunk határozata arra 
hívja fel figyelmünket, hozy 
az önköltség kedvező alakulá
sát minden lehetséges e.5zköz
zel segítsük elő. külön jelen
tősége van a gazdaságos fu
varozásnak. 

újra.feladás ugyanis minden
féleképpen káros a vasútra. 
mert a fel- és leadás a kocsi� 
forduló idejének csaknem 50 
százalékát tölti ki. 

A TÚLRÖVID FUV AROZAS 
is hátrányos a vasút számára. 
Éppen a vasút természetéből 
folyik, hogy nagi.1ömegú és 
nagy távolságra végzett fuva
rozásokra van berendezkedve. 
Nem lenne például helyes 
Budapest-Nyugatiról B\.tda
pest-Józsefvárosra kocsirako
mányú küldeményt feladni, s 
a vasút tiltakozik is ellene, 
mert a kocsi a rövid útvona
lon viszonylag hosszú idő alatt 

ér el rendeltetési helyére a 
vonalak túlzsúfoltsága miatt. 

Az említett példák csak a 
legdurvább hibákat mutatják. 
Ezen túlmenően a rossz kocsi
kihasználás, a tervszerűtlen
ség, az egyenetlen felac\;lsok 
stl:!. szintén akadályai az ön
költségcsökkentésért folyó 
harcnak. Arra kell törekedni, 
hogy közvetlen kapcsolatot 
teremtsünk: a szállíttató felek
kel, s jó felvilágosító munká
val odahassunk, hogy velünk 
együtt küzdjenek a gazdaság
talan szállítás ellen, az önkölt
ségcsökkentés előmozdításáért. 

Papp Endre 

A munka ünnepe tis.ztel.etére . . .  
TELJES KIVILAGlTAsú 

GYORSVONATOK 
A vru;uti főosztály 8/F. és 

7/B. osztálya szocialista szerző
dést kötött a vonatok kivilá
gításának megjavítására. A 
szerződés első pontjaként elha
tározták. hogy május l-re az 
ö=es gyorsvonatokat teljes 
kivilágítással közlekedtetik, 
vagyis valamennyi lámpa.fogla
latot ellátják égöve!. 

Május 1 után sor kerül a 
többi vonatok világításának 
megjavítására is. 

KOBANYA-FEI..SO 
VERSENYRE HIVTA KE
LENFÖLDET &! K0BÁNYA

TEHERPÁLYAUDV ART 
Kőbánya-Felső állomáson is 

megindult a verseny május 1 
és a DISZ-kongresszus tiszte
letére. A forgalom dolgozói a 
fajlagos kocsimozgatást 105, a 
kocsitartózkodást 105, a kocsi
kifutást 106, a rend•kívüli átha. 
!adást 113 százalékra vállalták. 
A kereskedelmi szolgálat dol
gozói az átlagos rakodási időt 
az eddigi 1 1 8-ról 128, az átla
gos kocsikihasználást 104-ről 
114, az átlagos gyűjtőkihaszná
lást 106-ról 108 százalékra, az 
óránkénti árumozdítást 7,1 
máz.sáról 7,6 mázsára akarják 
teljesíteni. Az állomás dolgo_ 
zói a május 1-i ver5eny tiszte-

letére versenyre hívták Buda
pest-Kelenföld állomás forgal
mi és Kőbánya-Teherpályaud
var kereskedelmi dolgozóit. 

A NEGYEDÉV V°eGÉIG KI
KOSZÖBÖLIK A JELZONÉL 
VALO FELTARTOZTATAST 

Budapest-Keleti pályaudvar 
dolgozó; számos értékes válla
lást tettek május l-re. A többi 
között vállalták, hogy induló 
vonataiknál az elsö negyedévi 
átlagos 3 százalékOii késést a 
munka ünnepére 2 százalékra, 
a negyedév végére 1 százalékra 
csökkentik, vagyis a menet
rendszerinti indítást május l-ig 
98, június 30-ig 99 százalékra 
teljesítik. A jelzőnél való fel
tartóztatás kiküszöbölése érde
kében máju.,; l-ig 98,5 száza
lékra javítják a vonatok za
vartalan fogadását, június 30-
ig pedig 99 százalékra teljesí
tik ezt a vállalást. 

A KO!\fLOI BRIGADOK 
VERSENYE 

A komlói dolgozók, amint a 
tervismertető értekezleteken 
megismerték tervszámaikat, 
azonnal megtették vállalásai
kat a munka ünnepére és az 
egész negyedévre. Elsőnek a 
K05Suth és a Petőfi DISZ-bri
gád lendült munkába, de né
.hány nap mulva példájukon 

felbuzdulva a többi brigád is 
teljes erővel fogott a versen• 
géshez. Ennek eredménve az 
P.lső dekádban elért több jó 
teljesítmény. Az egy kocsira 
eső tolatási idő csökkentésé• 
né! 123, a tehervonatok terhe• 
lésének emelésénél 118. a ko
csitartózkodási idő csökkenté
sénél pedig 116 százalékot ér
tek el. A menetrend.szerinti in
dításba;n eredményeik ezideig 
a felszabadulási műszak ered
ményeinél is jobbak, mert az 
első tíz napban valamennyi 
vonalukat menetrend.szerint 
indították.: 

K.ÖVETENDO PtLDA 
Molnár IV. József a széke,:,. 

fehérvári fűtőház dolgozója, 
aki a felszabadulá5i műszak 
alatt március 8-tól április 4-ig 
3149 perc megtakarítást ért el 
rövid m enetidők alkalmazásá
val, most az önköltségcsö�ken• 
tésnek egy másik módját kez
deményezte. Elhatározta. hogy 
szolgálata alatt a forduló vagy 
a közbenső állomásokon össze
szedi a fellelhető elfekvő alkat• 
részeket, egyéb anyagokat és 
azokat hazaé�kezése után a 
szertárnak átadja. Kezdemé• 
nyezésének a fűtőházban máris 
több követője akadt. Kívánatos 
lenne, hogy más fűtöháza,kbau 
is kövessék példáját, 

A MEGELÓZÓ KARBANTARTÁS, A GÉP SZERETETE : 

250 OOO kilométer főjavítás nélkül 
A MAV Autófuvarozási Fő- 1 darabáru szállításra állított�k I guk. Sokan 3:21:. mond,?tták. 

nökség dolgozói jól tudják, . be. A nagybudapesti álloma- hogy „szer�'.1cse1u�. volt . 91: 
hogy a gépkocsi életének I sok közötti tranzit-forgalmon azt mond?ak,_ a JO !flegelozo 
meghosszabbítása, a főjavítás kívül eg�z _sor_ helye!1 . �tnak karbantartas es a gep szere
határidejéne!{ kitolódása az a vonatpotlo gepkocs1-Jaratok. �ete az, amely �?.zzá�e.9ltette 
önköltség alakulásának fontos , , , oket '.'sz�rencse1ukhoz . _A 
tényezóje. Ezért vesznek részt Vonatpotlo darabarus szolnoki '!1-t �•ma be��

0

ut. 
lelkesen és eredményesen a gépkocsi járatok Pe:sze i:on"."yu. azon �. -d-
100 OOO kilométeres-mozgalom- menyt eierm - mondották _a 
ban. A Csepel-Diesel teher- A budapest-szolnoki útvo- ro�szmájúak .. N�hogy t�ad?s 

gépkocsik futási normája - nalon született meg a 100 OOO �rJe az élenJ�rokat, elkuldt�k 
vegyes útvonalon - 75 OOO kilométeres mozgalom kiemel- oket rossz, sar�s, , hepe-hupas 
kilométer főjavítás vagy lé- kedő teljesítménye:  Schmiedt utakra 1s, a Nyirsegbe, Bala.s
nyegesebb alkatrészcsere nél- János, váltótársával, Da-mai sa_gyar_m?t és Salgótarján 
kül Az üzem három évvel ez- Józseffel fődarabcsere nélkül �or!1yekere, ahol elég rossz 
előtt kezdte el a mozgalmat, tehergépkocsijukkal 250 OOO utviszonyok vannak. A mez
akkor kapták meg az uj kilométert teljesítettek, szta- galom példal{épeit azonban 
Csepeleket. hanovista feltételek mellett. nen:i leh�t ez�el megtántorí-

A teherkocsik nagyrészét Pedig nem volt könnyű del- tani. _ ya1_1�tak
'. 

h_?gy ;n_ájus 
l-re foJavitas nelkül elenk a 

,,Folytassuk a nemes vetélkedést . .  :; 
Rákcsrendezó állomás mű

szaki vezetői, párt- és tömeg
szervezeli funkcionáriusai a 
sztahanovisták és az élenjáró 
dolgozók bevonásával műsza-

300 OOO kilométert! 

A vasút ésszerűtlen, gazda
ságtalan igénybevétele jelen
tősen rontja az önköltséget. 
Vannak olyan fuvarozások, 
amelyek látszólag kedvezó ha
tást mutatnak, mégis, a nép
gazdaság egészét tekintve 
egész:ségtelenek. Nem le
het tehát csak a vasút
üzem szempontjából figyel
ni e jelenségeket. Például 
az indokolatlanul hosszú fuva
rozások károsak, tehát arra 
kell törekednünk, hogy az át
lagos szállítási távolságot év
ről évre csökkentsük. Nép
gaz.dasági érdek, hogy minden 
áru a lehető legrövidebb úton 
jusson rendeltetési helyére. 

A helyes a nyagraktáro.zás és szállítás is 
önköltségcsökkentést ielent 

ki konferenciát tartottak a 
felszabadulási munkaverseny 
tapasztalatai és a további fel
adatok megbeszélésére. Elha
tározták, hogy a felszabadu
lási verseny lendületét, 
amellyel első negyedévi ter
vüket sikerült az élüzemszint 
felett teljesíteni, nem hagy
ják csökkenni, sót tovább fo
kozzálr a munkásosztály nem
zetközi seregszemléjének, má
jus I-nek tiszteletére. 

Hogyan érte el ezt a szép 
eredményt Schmiedt és Dar
nai elvtárs? Mivel érték el a 
többi dolgozók a 100 OOO kilo
métert? Szaktudásukkal, oda
adó munkájukkal, gépszerete
tükkel és nem kis mértékben 
azzal, hogy a karbantartó mű
hely dolgozói is jó munkát 
végeznek. A gépkocsi meg
kímélésével csökken a mű
helybeállási esetek száma, 
ami teljesítménynövekedéssel, 
önköltségcsökl;.entéssel jár. 263 
gépkocsivezető, - ezek között 
egész sor sztahanovista és ki
váló dolgozó, a szakma leg
jobbjai - segítik a gazdasá
gos szállítást. A KERESZTFUVAROZAS 

fölöslegesen veszi igénybe a 
vasút szállító eszközeit. Ilyen 
eset például, ha dunántúli út
építéshez a tarcali kőbányából 
hozzák a követ, míg a tiszán
túli építkezés köanyagát Bada
csony szolgáltatja. Ezek a szál
lítások lényegesen csökkent
hetők, vagy kikapcsolhatók, ha 
a terméket lehetőleg helyben 
vagy kis távolságra szállítva 
használják fel. Ez ellen úgy 
küzdheWnk a legjobban, ha az 
anyagelosztásban egységes 
s:tempontok érvényesülnek és 
egyetlen szerv diszponál. 

A HAJTŰFUVAROZAS azt 
jelenti, hogy az áruk csak lé
nyeges kerülőutakon jutnak el 
rendeltetési helyükre, ahelyett, 

hogy közvetlenül, a legrövi
debb útirányon továbbították 
volna. A téglát például Debre
cenből elviszik Nyiregyházára 
az ottani TÜZÉP-telepre, 
ahol ismételten feladják Vá
sárosnamény rendeltetéssel, 
ahelyett, hogy egyenesen Deb
recen ből küldték volna oda. 
Az ilyen szállításnál szükség
telenül nagyobb fuvardíj ter
heli az árut és hosszú időre le
köt egy kocsit, holott azt más 
áru továbbítására használhat
ták volna. 

A vasút a fuvarozás-terve
zésnél figyelemmel van a 
kereszt- és a hajtűfuvarozá
sokból eredő hibákra, s az 
újra.feladást csak jelentős ösz
szegű bírság mellett engedi 
meg, még akkor is, ha egyéb
ként az új rafeladás a fuvaro
zás irányát nem töri meg. Az 

A MA V Hídépítési Főnök- sen hozzáfognak egy ideigle
ség dolgozói az év első két nes szabványhíd szereléséhez. 
hónapjában egymillió forintos Az anyag több mint nyolc
önköltségcsökkentést értek el. száz tonna. Már előre azon 
Még 5zebb eredménnyel di- gondolkoznak a műszaki ve
csekedhetr.ének azonban. ha zetók, hová rakják a nagy
sikerülne felszámolniok a fe- mennyiségű vasanyagot? 
Iesleges anyagmozgatást, az Az anyag ide-oda, hordoz
<1nyagak tervszerűtlen raktá- gatása Aradi Jó?Eef műszaki rozását. felügyelő, főnök véleménye 

A beérkezó anyagot a szerint évente több mint száz-vagonból közvetlenül a eze-r forint többZ.eliköltséget vágányok mellé rakják. ;elent. Ezt az ti66zeget meg 
mért nincs hely. Ott vár az lehetne takarítani, ha kibő
anyag egészen addig, amed- vítenék a raktárakat. s gaz
dig nem találnak valahol he- daságooabban rendeznék be 
lyet, s a vágányok mellé azokat. 
újabb anyag kerül. Kétszer Pillanatnyilag a szögva.sak, 
kell mozgatni az anyagot, ami laposvasalc szabadon hever
tetemes költségtöbblettel jár. nek a kis rakterületen. Alta-

Allandóan rendezgetni kell lában kis mennyiségű anya
a raktárt. Az is megesik, gok ezek. s ehhez viszonyítva 
hogy át kell forgatni a túl- nagy terúletet foglalnak el. 
zsúfolt raktárt, mert a kere- 1 Kevés költséggel, saját anyag
isett anyagra rnasfajtákat ,·alt- ból állványokat tudnának 
tak. 

1 
építeni, a gazdaságosabb 

Hasonló pi:_ob�érl;a elő_tt . áll any:gilá�olók biz�osí��ra. 
most is a fonokseg. Rov1de- Noveh u onkölt.ségei, 

Tíz nap alatt kilenc vonatot 
takarítottak meg Miskolcon 

(Tudósítónktól.) Miskolc-sze-
, 

Nagy az érdeme ebben He
mélypályaudvar dolgozói ami- gyesi Tibor és Horváth Jó
óta március 20-án teljesítették zsef kocsimesterek brigádjai
a felszabadulási versenyre I nak. Ezek a brigádok a fajla
tett vállalásaikat, teljes ere- gos kocsimozgatási tervet 122 
jükkel a május l-re tett fel- százalékra teljesítették, ami 
ajánlások és a második ne- 10 785 forint megtakarítást 
gyedévi terv teljesítéséért jelent. Dicséret illeti Törak 
dolgoznak. Igyekezetük nem József kocsimestert és brigád
is hiábavaló. Az átlagos ter- ját, valamint Németh László 
helési tervet április első de- tolatásvezetőt és brigádját is. 
kádjában már 103 százalékra A dolgozók megfogadták 
teljesítették. Ez�ei tíz nap május 1 tiszteletére, hogy a 
alatt kilenc vonat forgal,omba második negyedévben is meg
helyezését takarították meg. tartják az élüzem címet. 

csökkenti a minóségi kJ
vitele-r.ést a felha.smá.lat
lanul he,,eró anyagok 

raktározása is. 
A szabadban évek óta tárol
nak olyan anyagokat, amit 
nem használnak. 

Most a-lakult egy műszaki 
bizott.ság, amely felmért. 
hogy melyik anyag kell, me
lyik nem. A felesleges anya
got átadjáik az Anyagel.!átás1 
Igazgatóságnak. A ludépítö 
szak>;zertárban például közel 
kétszázezer forint értékű juta
vászon hevert, amit rnhasem 
használnának el. Vízvezeték
szerelési anyagok, csiszolóko
rongok és festéikek állnak. 
évek óta felhasználatlanul. 
Ezek a helytelen anyaggaz
dálkodás következményeként 
halmozódtak fel. 

Bakos Sándor szert.árfönök 
elmondja, hogy a fafélszerek 
helyett új kőépületeket almr
nak építeni. A pincét is á-t 
kell alakítani, mert befolyik 
a víz, pedig ott olajat és fes
téket tárolnak. Külön kell he
lyet biztosítani az oxigénpa
lackoknak, mert jelenleg más 
anyagokkal közös raktárban 
tartják. 

Az js fontos probléma a 
szertárban, hogy a provlzo
riumnak használt !-tartókat 
megvéd;ék az oxidálódás ellen 
A festés nagy összegbe kerül, 
de mégis szükséges, mert a 
tartó az oxidálódás következ_ 
tében veszít teherbíró képes
ségéből. 

A MA V Hídépítő Főnökl!ég 
előtt komoly feladatok áll
nak: minél előbb meg keU 
oldani a tervszerű -raktáro
zást, mert ezt a további ön
köLtségcsök.kentési törekvés 
feitétl.e-nül meqkívánJc, 

Hogy a verseny minél ele
venebb legyen, elhatározták azt 
is, ismét versenyre szólítják a 
ré_gi. -vetélytársat, Budapest
Fe-rencváros állomást. .,Foly
tassuk a nemes vetélkedést, 
hogy ve-rsenyünkbő1 újabb 
munkasikerek s;,:ül.essenek 
május l -ünnepére" - mond
ja a ferencvárosiakhoz inté
zett versenyfelhívás. amely 
javasolja azt is, hogy a ver
senyen április 20-tól május 
l-ig ur.rtsan.ak ünnep; műsza
kot. A versenv célja, hogy az 
igazgatóság által megi;zabott 
versenytényezókben az ered
ményeket kivétel nélkül az él
üzemszint fölé emeljék. 

Május l-re való készülódésük 
során arra törekszenek, hogy 
a darabáru szállítás ügyét 
előrevigyék, fokozzák eredmé
nyeiket a takarékosságért, az 
önköltség csökkentéséért ví
vott harcban. Az Autófuvaro
zási Főnökség szép fejlődés 
előtt áll. Az Egressy úton épí
tendő új telep megépítéséhez 
ők is hozzásegítenek, önkölt
ségcsökkentéssel, a mozgalom 
elterjesztésével, anyagtakaré
kossággal. 

Munkában, sportban az élenjárók között 

Piti Rozália, a Szolnoki JármüJavitó leqJobb Ifjú eszterqályosa, 124 
százalékos átlaqteljesitménnyel dolqozlk, emellett ott találjuk az 

élenjárók között a sportban és a kulturális munkában Is. 
(Kovács Géza felv.) 
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AZ ELŐADAS ELŐTTI SZO- tartják fontosabbnak, hogy I amit akarsz. én is  azt csinál�k 

KOTT 1\fORAJ tölti be a kul- mecrbeszéljék a másnapi prog- a nézőtéren, amit ak-a_rok". Jl:s 
éd 

O 
• • • rút hálátlanság ez a v1selkedes túrte!'met. Egybefolyó besz - ramot barati�kal vag,

y 1sm: államunlclrnl szemben is. amely 

Nyílt levél Furulyás János elvtárshoz 

zaj, ide-oda tologatott székek rőseikkel, hanem _a szmpadr?l hatalmas összecreket áldoz a csikordulása, éles gyerekfrlan- elihang�ó mond,am_valót, . '.3'k!'.k tömegkultúra, így a vasutas gok, elfojtott és szabadjára en- mei::p_robá1;11a1?, urra_ Jenm koho- kultúrélet fejlesztésére is, ihágedett köhögések - de ki tud- gés1 mgerü.kon, akik . . .  de 'fl:e látlanság pártunkkal szemben, ná mind számbavenni, hányfé- is folyt�ssuk a felsorolást, h1- amely nehéz küzdelmet vívott 

Kedves elvtárs! Talán 
mi:g emlékszel rám, a 

minap jártam nálatok a pon
kon, Asztalos elvtárssal, a 
DISZ szervezőtitkárával be
szélgettem. Ott dolgoztál mel
lettünk, targoncádd.al szorgal
masan hordtad az árut a ko
csikba, és közben, ha ·rövid 
idöre is, bele-beleszóltál a. be
szélgetésünk.be. 1!:rdekes dolgo
kat mo?td.ottál, de ·munkád nem 
engedte, hogy huzamosabb 
ideig elbeszélgessünk, vitába 
száL!hassa k érveiddel. Engedd 
meg, hogy levélben mondjam 
el véleTn<inyemet. 

A DISZ-ről volt szó, az ifjú
sági szövetség munkájái-ól, a 
készülödésröl a DISZ II. kon
gresszusára és te azt mo ndot
tad: .,Nem sokat !éhet ten ni az 
ilyen fiatalokkal. Ezeket nem 
érdekli semmi. Bevonjuk őket 
a DlSZ-be, de milyen DISZ 
tagok ezek? Olyanok, mint a 
vándormadarak, itt vannak 

egy-két hétig. esetleg hónapig, 
aztán továbbá!lnLik". 

Valóban ez a helyzet, sok 
még közöttetek az olyan fiatal, 
a ki nem szereti a vasutat, s 
könnyen változtatja munka.
helyét. Csak egyről feledkeztél 
meg kedves Furulyás elvtárs. 
Arról, hogy ennek a DISZ szer-
1:ezet is oka és te is, aki régi 
diszes vagy - vezetőségi tag. 
A ti DISZ szervezetetek 

még nem találta meg, 
hogyan joglaL1wzzék a fiata
lokkal. Mi az oka annak pél
ltául. hogy olyan könnyen 
„odébbállnak" a fiatalok? A 
sok ok közül emeljünk ki 

Budapest, Nyugati ponk 

egyet, azt, amelyet te mondtál: 
az új dolgozók nem egyszer 
keveset ke1·esnek, mert 
ismerik a munkát, 

nem 

Nos, itt kezdődne a DISZ 
munkája. Mit gondolsz, nem 
lehetne ezen segíteni? Szerin
tem lehetne. Ha a DIS,!, 
„öreg", munkában tapas!it.ait 
iagjai védnökséget vállalná
nak, segítenék az új dolgozó
kat, átadnák munka.tapasztala
taikat, tudásukat. Nem nagy 
dolog ez, de eredménye annál 
nagyobb lem,e. Az új munká
sok első találkozása a DISZ
szel az lenne, hogy segítséget 
kapnak, 'TJUlgpedig olyant, 
amelynek nyomát a fizetésü
ket tartalrna.zó boritékcn is 
megéreznék. Ilyen segítség 
után mennyivel könnyebb len
ne közelkerülni hozzájuk, 
mennyivel könnyebb lenne el
hívni őket DISZ gyűlésre, be-
11onni őket a szervezeti é letbe, 
a tanulásba. 

Tudom mi az ellenvetésed: 
„J,z még csak menne, de 

ez kevés. Nincs tekintélye a 
DlSZ-nek. a szakvezetés sok
szor nem veszi figyelembe vé-
1,emén.yünket, háttérbe szorul
nak a fiatalok. Itt van az én 
példám: egy éve dolgozok 
sztahanovista szinten, mégis 
csak két hónapot ismertek el a 
1,egutóbbi termelési értekezle
ten. Elkeseritö dolog ez.'' Eb
ben is igazad van. De mit gon
dolsz, erről nem tehet a DISZ? 
Tehet. A DISZ tekintélyét a 
munkán keresztül lehet mep

teremteni. Ha jól dolgoztok, 

le zajból tevődik össze az úgy- sze_n a le>;y<:g az, ho©'. ak1 sze- kultúrforradalrnunk győzelemnevezett „várakozó hangulat". ret __ 1 _a muves.·ze. tet._ a'k1 megbe- revi·teléért. lehetetlen, hogy ne vegyék fi- Aztán megszólal a gong, elsö- csuh dolgozotarsait, az a kul-gyelembe. javaslataitokat, hogy tétül a nézőtér, szétmegy a túrteremben is fegyelmezette-n 
igazságtalanság iirjen bennete- függöny és megszólalnak a viselkedil<. Az nem feledkezik 
k�!- A DISZ_ vezetős�gnek_ kell szereplők. Mit mondanak? Hja, meg arról, hogy a szereplők 
kiaU.ani a f1atalolc erdekeben: azt nehéz lenne megérteni, hi- ugyanolyan dolgozók. mint ó 
Ha jogos a panaszotok, van.aki ,szen a közönség_ úgy Játszik, maga, azzal a különbséggel, 
segít benneteket, aki m2lLétek nem vett tudomást az előadás hogy amikor ő hazamegy pi
ál!. Ott van a pártszervezet, a megkezdéséről, továbbra is az henni, akkor a kultúrgárda tag
pártbi=ottság, az üzemi bizott- ő moraja a „főszereplő'·. S jai tovább dolgoznak. Sokszor 
sag. Miért nem. fordultok hoz- többnyire igy van ez minden a késő éjszakai órákig próbál
zájuk ? Bizonyára megvizsgál- felvonásnak legalább az első nak, legyőzLk magukban a iá
nák panaszaiwkat és segítené- harmadáig, néha azon is túl, a radságot, irők, költők nehézve
nek i9azságot tenni. nézőtéri moraj fittyet hány retú m.ondatailhoz emelkednelk 

ALLAMI SZINHAZAINK-

Ez is erősítené szervezete-
,teket, vonzaná a DISZ

be a fiatalokat. Hidd el, aZ a 
legjobb agitáció, ha az ifjú
munl�ok azt látják, hogy a 
DISZ szervezet mellettük áll, 
segíti a mu nkát s a munka 
utáni szabadldö hasznos eltöl
tését. 

Ti sajnos nem így tesztek. 
Igaz, legutó bb is tíz új DISZ 
tagot vettetek fel. De azon túl, 
hogy az új DISZ-tagok aláír
tálc felvételi kérelmüket, tö
rődtetek-e velük? Nem. Meg
tudtátok-e magyarázni: mit 
nyer egy fiatal azzal, ha tagja 
az ifjú.sági szövetségnek ?  Nem. 
Miért? Mert DISZ szervezete
tek még keveset tesz, keveset 
nyújt a fiataloknak. Látod, 
ezért .;vándormadarak" az új 
munkésok. Alljatok mel!éjük, 
segítsétek é.� tanítsátok őket. 
Scerettessétek meg velük a 
D!SZ-t, a L'USUtat és alckOT be
lölü k is jó munkások, lelkes 
DISZ-tar,ok lesznek, olyanok, 
mint amilyen te is vagy, Furu
lyás elvtárs„ 

Elvtársi íi.dvözlettei 
Bánki Géza 

színműnek, operettnek, magán- fel. Es miért. Azért, hogy dol
számnak. gozótársaiknak egy-egy kelle-

AZOKHOZ SZERETNI!:NK m�s esté!. hangulatos, nemes 

ITT SZÓLN 1 1 i.k ,k szorakozast szerezzenek. ' _a< nemcsa LASSUK BE VÉGRE, 'hogy bosszanko_ct�a� ilyenkor, ha- a legrútabb hálátlanság szín
nem a nezoter fegyelme,zetlen 

I játszóink, kultúrcsoportjaink 
részének a nevében IS szegyen- önzetlen, odaadó munkáját, fá
keznek, akik együtléreznek a radozását úgy fogadni. hogy 
sz.ereplókkel, akik nem azt „te csak csinálj a színpadon 

J U B I L E U M  

BAN a késönjövőket és a hét 
éven aluli gyermekeket nan 
engedik be a nézőtérre - ha 
szükséges, valósítsák meg ezt 
k:ultúrotthonaink vezetői is. A 
kultúrotthonok szereplői, dol
gozói, a kultúrgárdák tagjai fi
gyelmeztessék a közönséget ar
ra, !hogy a fegyelem a kultúr
teremben is a legszebb vasutas
erény. De mi rnagunik:, akik a 
,,job bérzésü közönséghez" so
rolju.1,: magunkat, mi sem saj
náljunk egy-két figyelmeztető 
szót. Higyjük cl, önmagunkat 
becsüljük meg, a magunk szel
lemi gyarapodása, a mi szóra
kozásunk lesz még hiánytala
nabb, azzal, ha megbecsüljük 
üzemi színjátszóinkat. 

B, K, • 

1915. április 13-án. lépett be 
I 

tett szöveg: .,Kedves Tóth Im- szélt és sd.kflcal  többet mondott, 
elószö,· az al:lkor még István- r� elvtársi Sze;etet�l _köszön- mint amit naqynehezen ké� 
telki főműhelybe. Negyven év tunk negyvene-ves 3ub1leumod sőbb szavaiklka.l kifejezett. 
telt el azóta, s e negyven év- al!kalmábóZ." Nehéz a beszéd az olyannak, 

aki negyven éven át tetteivel bői egy évet dolgozott a Uwcsi- Az öreg munlkásarcon lassan fejezte !ki gondolatait. Tetteik ... osztályon, a többi harminc- végiggördült egy árufkodó nem óriásia!k, csa k  egyszerűek, 
�dlene é1,et a mozdonyszereldé- !könnycsepp. Hirtelen azt �em hétlcöznapiak, de nagyon-na
ben dolgozta végig Tóth Imre tudta, 'ki öleli, ki szorongatja gyon becsületesek, Egyszerú.elk 
elvtárs. Ki tudná összeszámol- mun!kában edzett eres !kezeit. és természeteselk, mint amilyen 
ni, kogy e negyven esztendő Az egész mű.hely állt a tábla az egész élete. Mit mondjunk 

min,eoy tizenkétezer munka- alatt. Az öreg barátok, az egy- eL róla? Azt, hogy nem volt 
napján hány mozdony arma- kori tanítványok körülvették és még igazolatlan mulaszt�a?; 
túrá3'át jai:itott.a: hány moz- elhalmozták szeretetü!klkei Tóth azt, hogy soha még nem késett 

el, még a'lékor sem, amikor 
donyvezetö-tanulút, fú.töházi lm.re elvtársat. 1945-ben. gyalog ;árt be dolgoz-

A Dl SZ-bri gádok száma tizenhá romra emel!cedett 

ldkatost, tanoncot és ipari ta- S Tóth elz:társ csa'k állt, egy- ni a IX. lke rületbóZ?; azt. hogy 
nulót avatott be a szaJkma üt- szerűen, öregesen, kék munlka.. átlagteljesítménye ma is 1 32-
lcaiba? Próbálta maga Tóth -ruhájában, barna sapkájába-n. 135 százalé:k? Ne mondjunk 
elvtárs összeszámolni, ne1�kez- Nem jött sz.6 az ajkáról, nem mást, csak ennyit: ma negyven 
dett kétszer, háromszor is, az- tudta 11iit tegyen hirtelenében év után. az egész üzem szere
tán abbah(!{111ta, véges az em- - csdk hallgatott. Hallgatta az tete övezi és szívből U,ívá.nják 

togatottsága sem kielégítő. 
Ezeknek a hibáknak a felszá
molására a leil1Jtóbbi taggyű
lésünkön határozatot hoztunk. 
Tudjuk, hogy itt, Záhonyban 
különösen nagy jelentósége 
van a vasut.asfiatalok jó mun
kájának, hiszen a Szovjetunió-

ból érke?.ő. vagy oda induló 
áruk !{ezelése komoly mérték
ben befolyásolj-,_ az arak alaku
lá<:át. az öntcöltség C'-:ökkcnté
sét, végső fo ~on az életszínvo
nal emc!6sét. 

Forgalmi DISZ-�zen•e2et 
vezctösége, Záhony 

�m . igazgatójánatk szavait, a ne'ki munkatársai, barátai, ta-beri emlékezet . • • JJ?-Ttb,zottság, az üzemi biz.ott- nitványai, hogy dolgozzon még 
Vége.s ? Tóth elvtárs ennek sag köszöntésiit, a munkatár-

1 
fközöttük nagyon sokáig, erő-

igazságában 1955. április 1 3-án sak, barátok emlekez,\seit. ben, egészségben szeretett mes.-
kéteN..edni !kezdett. Hallgatott - de a szeme az be- terii,k, Tóth Imre bácsi. 

Amióta megjelent a DISZ 
KV közleménye a TI. kongresz_ 
szusról, mi. zá'honyi vasutasfia
talok is munkához láttunk. El
sősorban az alapszervezet 
munkáját javítottuk meg és a 
tagság létszáma rövid idő alatt 
mintegy megkétsze reződött. A 
megnövekedett taglétszám 
szükségessé tette a vezetőség 
kiegészítését - ez viszont foko
zott mérté!<ben hozzájárult 

Páros�erseny a OISZ II. kongresszusa tiszteletére 

Mit .�em sejtve Lépett be az 
üzem kapuján, végigkocogott 
az ismert úton, szeme már ke
reste az öreg, megszokott mun
ka.padot és nem találta . . .  
Negyven év után ne,n ismert 

szervezeti életünk további ja- A miskolci személypálya
vulásához. Hogyan készülünk udvar DISZ-fiataljai a DISZ 
hát a II. kongresszusra? 11 .  kongresszusa t iszteletére 

A DISZ-brigádok száma kel- párosversenyre hívták ki a 
tőről tizen'háromra emelkedett. Nyugati-pályaudvar DISZ-fia
A diszisták vállalták a felsza- taljait. ,,Célunk, írják a 
badulási műszak alatt indított miskolciak versenykihívásuk
békevonatok feldíszítését. Fej- ban -, hogy a verseny ered
lödik kultúr- és sportmunkánk ményével szolgálju k a jobb 
is. Nem feledkezün.k meg azon- vasúti közlekedést, elősegítsük 

ban arról. hogy még komoly a kultúrált utazás megterem
hibák találihatók nálunk: még tését." 
mindig sokan vannak szerve-

, 
A miskolci fiatalok a páros

zetiinkön !kívül, sok fiatai akad verseny során vállalták, hogy 
a munik.afegyelem ellzn vétők a vonatok menetrendszerinti 
között is. Petőfi iskolánk lá- közlekedtetésénél az igazgató-

A HARMINC.ÖTÖDIK UJÍTÁS 
1!:z:századok óta foglalkoztat

ta az építészeket az a gondo
lat, hogy miként lehetne az 
épületeket eltolni eredeti he
lyükről. A llítólag az egyik ró
mai császár azzal akart legen.
dát kelteni magáról, hogy a vá
TOS föutcáján végigvontatja a 
nyaralóját. Hogy mi lett a 
nyaralóvontatásból. arról nem 
ír a császár lcróniká.sa. Annyi 
azonban biztos, hogy akadt a 
középkor végén egy franci.a 
tudós, aki azt mondta, hogy el 
tudja tolni a helyéből a 
marseillei apátság 1.olostOTát. 

Három nap mulva kivégez
ték, mint eretneket. 

Vajon mit szóln ának a fran
cia eretnektüzelő papok, ha 
idetévednének hozzánk, s meg
látná /e például Ferencvárosban, 
hogyan gurul a si'l'páron egy 
tizenötlakásos ház? Lehet, 
hogy Módos Istvánt, aki irá
nyítja az .,eretneki"' munkát, 
azonnLili elégetésre javasolnák 

Mi azonban más �•éleményen 
vagyunk, s csak büszkék lehe
tünk Módos Istvánra, aki ha
zánkban először mozdította el 
a háza kat eredeti helyükr5l. 
Népünk megbecsiili és jutal
m.azza a ma már jól ismert 
többszörös úií!ót, s két szaba
dalom teric�ző.iét. 

l\Iódo.� Iiti·án Szegeden szü
letett, ahol a fémipari is-

kola elrégzése után pálya
munkás lett, érettségi bizonyít
vánnyal zsebében. S örült, 
hogy ez is sikerült. Ma, amikor 
műszaki főfelügyelő, kétszerns 
sztahanovista, ,,Munkaérdem
rend"-del kitüntetett kiváló 
vasutas, úgy gondol vissza erre 
az időre, mint a harc igazi 
kezdetére. A pályamunkás
évek tapasztalata buzdította 
arra, hogy foglalkozzon a vasút 
fejlesztésével, a fizikai munka 
megkönnyítésével. 

Első nagyobb jelentőségű 
találmányát harminchétben 
dolgozta ki, melyet a Talál
mányi Hivatalban mint MAV
szabadalmat jegyeztek be, ,.új
rendszerü, elócsengós sz.abadal
mazolt vasúti útátjáró-sorom
pó" né ven. 

A felszabadulás előtt hét 
újítást dolgozott ki. Ilyenek: 
Módos-féle sinfiiTész, sinfúró
gép, kézihajtány és pálya
mesteri csővázas hajtóka. 

Harmincéves 1•asúti működé
séből tíz év esik a felszabadu
lás utáni irlőre. A Úz év alatt 
3,1 újítást készített. Ez a két 
szám nagyon is megmutatja, 
hogy a múlt ,·endszer vezetői 
mennyire nem törődtek a 

Vasúttechnika fejlődésével. 
Módos eletárs csak a fel

szabodHlás után a szoi•jet szak
könyvek tanulmányozása so-

ság által megadott második rá a munkahelyére. A satut pinegyedévi lervszámot négy ros drapériával vontá!k be a százalékkal túlteljesítik. Vál-
lalták, hogy gurílói szétrende-

szerető 'kezek, s azok helyezté'k 

zési tervüket 105 százalékra el rajta a barátság -megannyi 
teljesítik, a DISZ-jegyvizs- megnyilvánulását is: a több 
gálók mindegyike két száza- tucat cigaretta.csomagot, a ha
léklwl emeli utánfizetési átla- talmas virágcserepet, az üveg 
g�t, valamennyi 1?.ISZ-brigád bort, s a kis selyemdobw:t, mmden munkater�lete_n ba!- mely aranygyűrűt rejtegetett esetmentes munkat ':'�gez e� ezzel a felirattal: �Emlékül egyetlen tag sem fog hzanyozni 1955 IV 1 3  • -•·-·tá id" a szakoktatásolcról. 

1 

· · -an, mu,.,.,.. rsa · 

A Nyugati-pályaudvar fia- A mun.kapad fölött hatalmas 
taljai elfogadták a verseny- tábla, körülövezve színes szala.
kihívást. gokkal, a táblán egyszerú. fes-

rán döbbent rá igazán aM'a, 
hogy nálunk milyen elmara
dott a technika. 

Fiatal kora óta foglalkoztatta 
az a gondolat, hogy miként le
hetne a pályamunká.�ok nehéz 
munkáját könnyíteni. Mi len
ne, ha építene egy vagany
fektetö gépet? Erre azonban 
semmiféle lehetösége nem. volt. 
Maga is mérgelőclött rajta: 
miért foglalkozik ilyen gyere
kes dolgokkal? 

S mi történt?  Egyszercsak 

arról olvas, hogy a Szovjet
unióban régóta géppel rakják 

le a vágányokat. Egy-két év 
mulva mi is kaptunk egy ilyen 
géprói terv,·ajzot. Módos elv
társ vállalta, hogy a gépet al
kalmazza a magyar viszonyok
ra. Mire a gép elkészült, több 
módosítást, újítást hajtott 
végre rajta, s ma már ezzel 
végzik a i:ágányfektetést. 

Az elmúlt években több gé
pet gyá,-tott. amelyek meg
könnyítik a fizilka.i munkát. Fa

szegkészítógépet, rakodóhidat, 
talpfaaláverögépet, sínszállító
gépet, talpfa.szállítót tervezett. 
Csal� a gépek egyszerű felsoro
lása is azt mutatja, hogy mind 
az embert szolgálja. 

En nyi újítá.ssal gazdagította 
a vasúttechnikát Módos elv
társ, s a több évtizedes munka 
tapasztalata után eljutott régi 
álmának: a há?.:eltolásna k meg-
1:alósításához. Ezt is a szorjet 
technika alapján ismerte meg. 

Rengeteget olvasott, hogy meg
ismerkedjen a házeltolás tech
nikájával. Többek között kezé
be került egy könyv, amiben 
arról volt szó, hogy Magyar
országon már elmozdiiottak a 
helyéből egy templomot. De 
amikor megtudta, hogy kétszer 
annyiba került, mintha lebon
tották volna és újjáépítik, 
akkor letette a könyvet. A 
szovjet technika alapján 
ugyanis az újjáépítés 30--40 
százalékába kerül a házel
tolás. 

Az első nagyobb méretű 
épületeUolast Záhonyban. vé
gezték, 1951-ben, ahol a kor• 
szerú rakodót 13 méterre kel• 
lett eltolni. Senki sem vállal
ta a munkát Módos elvtáTson 
kívül. A vállalkozás sikerrel 
járt. Egy év mulva 1íj na.}y jel• 
adat hárult Módos elvtársra: 
Miskolc rendező pályaudvar 
bővítése miatt 9 két-három
szobás, alápincézett lakást kellett eltolni. 

Ezeket a lakásokat úgy tol
ták el, hogy nem is kellett ki
költözni a házból. A bútorok a 
helyükön maradtak, a képek 

a falon függtek. S manapság 
már nem különösebb dolog, ha 
a házak változtatják helyüket. 
Gödöllön, Kazincbarcikán őr
háza/cat toltak el. mert széle
sítették a vágányhálózatot. 

Az elmúlt évben az újságok 
beszámoltak arról, hogy a fe
rencvárosi re ndezöpályaudvar 

Tóth Imre elvtárs a dolqozók üdvözlését foqadja. 

(Kovács Géza felv.) 

bővítése miatt kilenc, átlago
san 15 lakásos, 90 méter hosz
szú földszintes lakóépületet 
toltak el, mintegy 150 méterre. 
Itt vezették be először a házak 
gépi erővel való eltolását. Ed
dig ugyanis kézi erővel hajtott 
tolóhévérrel tolták az épületet. 
Ez a nehéz munka mellett 
nem is volt pontos és átlag 20 
fizikai dolgozó végezte e mun
kát. Nem ttrdtak egyforma 
nyomást adni az épület minden 
részére és igy könnyen meg
Npedt a fal. 

Módos elvtárs újabb ötlettel 
já�u!t _hozzá a házeltolás l(öny
n.yitesehez. Ma már hidraulikus 
készülékkel.. emberi munkaerő 
nélkül tolják el a lakóházakat 
A víznyomás egy részét a vá� 
rosi vízvezetéki hálózatból ve
szik, más részét centrifugál 
nyomást okozó szivattyú adja. 
Ez a módszer mintegy 75 szá
zalékos önköltségcsökkentést 
jelent. 

Ime: ma már nem ördöngösség a házeltolás. 
Módos elvtárs most azt tervezi, hogy emeletes házakat tol el, úgy, hogy közben működi/e a házban a gáz, víz és a villany is. Rövidesen megindul valamelyik pesti bérház amelyik épp útban van a 'vasút

építés szempontjából, s ott áll meg, ahol akarják. 
Kicsit talán furcsa mindez pedig ez már a máé. 
Amióta nálunk is a nép ke-

zében a technika, a gépek cso
dákra képesek. 

Egy harcos élet példája áll 
előttünk ebben a küzdelem• 
ben. Szándékosan sokat írtam 
Módos elvtárs technikai mun, 
kájáról, mert ez jellemzi min• 
den mozdulatát. 

Hajnaltól késő estig ott 1:an 
az üzemben, s mind a két mű· 
szakot ellenőrzi. Allandóan a 
gépekkel foglalkozik, még ott
hon is, l!:jjel ha felébred, elő
veszi jegyzetét, s leirja el
gondolását. S másnap, hai
madnap már azon töri a fejét, 
hogyan valósítja meg. Gyakran 
megtörténik, hogyha szólnak 

hozzá, nem felel. Nem udva
riatlanságból, hanem mert el
gondolkodott. Most például 
azon gondolkodik, hogyan le
hetne az aláverócsákány elko
pott fejét könnyen „megfejel
ni". De úgy, hogy ne kelljen 
műhelybe szállítani, hanem u 
pályamunkás kivegye a zseb
ből a „fejet'' és rátegye a csá
lkánpra. Ügy, mint ahogy a ce
nt.zaba beleteszik a hegyet. 
Vagy pedig miként lehetne e 
mozdony erejét felhasználni L 
vagonokból való kirakásra ho
gyan. lehetne a kirakodó �un
kások nehéz munkáját eQ!J 
gombnyomással elvégeztetni r. 
mozdony kihasználhatatlan ere
jével? 

Ezek ma még álmok. de eg11- · 
szer biztosan megvalósulnak. 

M:ESZAROS FERENC 
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Távolítsuk el sorainkból a népvagyon fosztogatóit Nyitott szemmel a bürokrácia útvesztőiében 
Ul harcra szólit.6, lelkes 

megmozdulás bontakozott ki 
abból az értekezletből, ame
lyet a budapesti igazgat.óság 
tartott minap a gócponti állo
mások, tűt5házak, pályafenn
tartási főnökségek szakszolgá
lati vezetőinek és mozgalmi 
szerveinek bevonásával az 
árudézsmá-!ásdk elleni �ii.zde
lem fdkczása érdefkében. Az 
értekezlet egész lefolyása, a 
re1háborodá�. a kemény elha
táron'is és " felelösségérzetről 
tanús..1todó számos javaslat. ar
ról tanúskodott. hogy a vasút 
dolgozói érzik: itt az ideje a 

szégyenletes vasúti dézsmálá-
1<>k. végleges felszámolásá?Ul!k. 

E komoly szándék végretlaj
tásának megtárgyalására hív
ta fel az értekezletet megnyitó 
szavaiban Gróf elvtár�. a terü
leti bizottság vezetője, majd 
Arató Károly főigazgató elv
társ alapos beszámolóban tár
ta fel a dézsmálások következ
tében kialakult helyzetet, ele
mezve annak okait és meg
szüntetésének módját. 

A szolgálati vezetök 
felelősségét 

vetette fel elsősorban, rámu
tatva: hányszor követnek el 
szolgálati vezetőink törvénybe 
Utköző cselekményt, amikor 
álhumanizmusból szemet 
húnynak a kárt okozó szolg� 
lati szabá.lytalanságC1k felett, 
vagy felületu. hiányos ellen
órzéssei lehetővé teszik a visz
�zaélések, lopások ell.övetését. 
A Soroksári úti állomáson sem 
történtek volna meg a nagy
mén·ü lopások, ha a szolgálati 
vezetők felfigyeltek volna az 
első, jelentéktelem1ek látszó 
gyümölcsdézsmálásokra, ame
lyeknek következménye ex
portkocsik sorozatos feltörése 
lett. A március; párthatározat 
nyomán rámutatott Arató elv
társ, hogy 

az e!lenség a gazda.sági 
vezetők liberalizmusát kJ
használva végzi kártevő 

munkáját. 
Ezért minden szolgálati 1:eze
tönck, mozgalmi funkcionárius
nak éberen k.eU 6rködnie é$ 
ide;ében le keit lepleznie azo
kat, akik ellenséges céÍból; 
vagy az ellenség uszályába ke
rülve vétenek a társad,ümi tu
la;dcm eHen. A mozgalmi szer
veknek a politikai nevelés fo
kozásával. a szocialista öntudat 
fejlesztésével olyan légkört kell 
kialakítaniok a dolgozók kö
zött, amely megveti, elítéli, ki
közooíti a dézsmálókat. 

Szól emelt a főigazgató 
elvtárs 

azon káros nézet ellen, amely 
egyes szakszolgálati ágak köré_ 
ben még az igazgatóságon is 
Kialakult, hogy a dézsmálások 
elleni harc kizárólag a keres
kedelmi szolgálat feladata. A 
harcnak kt keU terjednie min
den szolgálati ágra. annál in
kább, mert a forgaltmi szolgá
lathoz tartozó dolgozók, a moz
donyszemélyzet tagjai és nem 
kis részben egyéb szolgálati 
ágak tagjai l.s követnek el lo
pásokat. Tovább kutatva a 
dézsmálások okait, rámutatott, 
hoip, 

a szolgálati főnökök egy 
része nem ismeri a keres
kedelmi utasításokat, lgy 
nem is tudja megkövetelni 

az utasítás szerinti inun
ká.,. 

mondotta, hogy náluk a szol
gálati vezetők és a népneve
lők rendszeres felvilágosítást 

Ez a helyzet rendszerint dézs- végeznek a dézsmálások bün
málásokra vezel tetéséről, sajnos még fgy is 

Dézsmálásokat eredményez előfordulnak lopások. 

Mindnyájunk Ugye, mind
nyájunk gondja: hogyan le
hetne egyszerűsíteni a vasúti 
ügyvitelt, csökkenteni a már
már ólomsúlyként ránknehe
zedő papírmunkát s mindezek 
eredményeként olcsóbbá, gaz
daságosabbá tenni a vasúti 
szállítást. Nem egyszerú kér-

dések ezek. Annyi azonban bi
zonyos, hogy a feleslegesen• 
nagylétszámú apparátus las
san, nehézkesen mozog, akár a: 
kövér ember és keveset is tesz. 
I::sszerű megoldásokra van 
szükség, de sajnos gyakran az; 
ellenkezőjének vagyunk tanúi 

Helyes hat6rozat - helytelen végrehajt6s 

kedelem dolgozói közül leg-o 
alább négy dolgozót lehetne 
más munkakörbe helyezni. 

A helytelen létszamelosztás 
bürokráciát szül, nem egyszer 
öncéluvá teszi a munkát. A 
„ráérő·' emberek. elfoQ!altságot 
keresnek maguknak és a.z 
ilyen gyakran veut a.z akták 
és papírok fullasztó megnöve
kedéséhez. 

az olyan hanyagság is, amikor Lórincz Ferenc (Keleti fú
a kereskedelmi szolgálat nem tőház) elmondotta, hogy hogyan 
vezet nyilvántartást a bádog- lepleztek le egy BO-CO anya
zárakról, s így a kiadott kocsi- gokat dézsmáló műszaki értel
zárak fel'használása nem ellen- miségit. amiért azzal vádolták 
őrizhető. Ilyen eset fordult elő óket, hogy üldözik a műszalti 
Lébény-Mosonszentmildówn, ér-telnili.égieket. Nézzünk egy példát. A múlt 

I 
Nem arról van szó, hogy a 

de nem job� a . helyzet Buda- Többek hozzászólása után év őszén határozat született, vasúton felesleges munkaerök 
pe3t-7'!yugati- es Budapest-Jó- Tózsér Erné elvtárs, a BVKH I hogy a Nyugati-pályaudvar vannak. Más a baj. Gyakori a 
zse/varos-pályau�varon sem. helyettes vezetője rámutatott, kereskedelmi külszolgálatával helytelen létszámpolitika s en
. Az 1;lle!1őrzés htányos_ságai az hogy egyes szolgálati főnökök egybe kell olvasztani a szállit- nek következménye: egyik he
allomasvizsgálatoknál !5 fenn-

1 
':'jándé�k:at fogadnak e[. Az mányozási üzemi vállalatot. lyen a létszamhiány, máshol 

állnak. Meg !-el! jatntani ':'2 ilyen fonok nem tud fegyel- Ezzel az intézkedéssel el kel- pedig a .,kapun belüli munkaállomásvizsgalatok módszeret. mezni mert le van kötelezve . . . k élk "l '  b " p zt b l ál 

• A bürokrácia elleni harc, az 
ügyvitel olcsóbbá tételéért 
folytatott küzdelem egyik leg
fontosabb feladata 

a hatáskörök megfelelő 
kialakítása, rögzítése, a 
felesleges munkafolyama-

H az állomásvizsgálat hiá- . ' , .. ,. · lett volna ernl hogy csok cn- n ·u is�g . us asza o cs -a Az ilyen he,yzet szu,1 a t,'isz- j d bá • k lé d I J · so h éhá os és 
tok lel.számolása, 

nyosságokat állapít meg, alka!- szaéléseket. A párttagok fel- �n a �-a ru ·eze s _  a m - ��� n
_,
_ .. a n _ ny azon 

mazni kell a részkártérítést és adatairól beszélt ezután Az ő rusztráctÓJ'.I,  munkaero sza- kulon-kulon kellocn nem f�- a létszámkérdés megfeleló 
a jutalomból való kizxirást, sú- feladatuk elsősorban, · hogy ba?uljon fel:. amelyet aztán l�lk��tatott dolgozo munkako- rendezése. A bürokrácia elleni 
lyosabb esetekben a leváltást, féltékenyen őrködjenek a köz- mas munkakorben hasznosan ret osszevonnák, akkor azon- harc ezen a ponton kapcsoló
vagy a fegyelmi eljárást. tulajdon felett. Harcolni kell az lehetne foglalkoztatni. Helyes nal felszabadulna és új helyre dik legközvetlenebbül a pazar

A mérlegelések körüli 

szabálytalanságokra, 

iszákosság, a dorbézolás ellen, határozat volt, de mi lett be- keri.Uhetne hozzávetöleges lás, a társadalom rendelkezé
mert ez is okozója a lopások- lőle"/ Formailag megszűnt a vizsgálat megállapítása sze- sére álló anyagi eszközök cél
nalk. A főnökök ismerjék meg szállítmányozási vállal.it és rint is öt dolgozó. Hasonló a talan eliecsérlése elleni harc
beosztottjaikat és egyénil�g helyette megszületett a szállít- helyzet Kelenföldön és József-

, 
hoz, amely a mi jelenlegi \.i

a 'hanyag kocsiátvételre és fe!- n:veljék �ke�. Kriszta _elv_tá.:5- mányozási _feladási és_ a _  szál- városban is. A ké� szolgálaU szonyaink _ köz�tt rendki\iil 
írásra, a hiányos Jemezzár-ella- , no, (BodaJk allomás parttttl,á- lítmányozás1 leadási fonokség. helyen a forgalom es a keres- nagy Jelentosegu. 
tásra, a rossz csomagolásra, a ra) elmondotta. hogy A két új főnökségen 220 fizi-
számadáselválasztásokra, a mű· több lopási esetet leple- kal munkás és 95 (!) admi-
szakilag hibás kocsikra, mint a zeU le és az volt érte a nisztratív munkaerő dolgozik. 
dézsmálások előidéző okaira és A darabárut továbbra is két 
ez:kne� a hibfknak a ';'eg- bála., hogy szolgálati f6nö- helyen könyvelik, a bürokrá-
szuntetesére h1vta fel ezután a ke ót illette igaztalan va- cia továbbra is maradt és ami 
figyelmet Arató elvtárs, mert dakkal. történt, az nem má.t, mint - mint mondotla -

Részt vett a vitában Béres pusztán névcseTe. 
a dézsmálások elleni harc- Sándor elvtárs, a közlekedési Csalódik. aki azt hiszi, hvgy 
nak a megelőzésére kell bíróság verelóje is. Bejelentet- egyedülálló jelenség az ilyen 

lörekednl te, hogy a nemréyen. alakuLt és az ehhez hasonló. Se szeri, 

A dézsmálások felszámolásá- közlekedési bíróság szigorúb- se száma az olyan szolgálati 
ban egyre nagyobb és érezhe- ban ítéli el a vasúti lopá.sokat, helyeknek. ahol arra panasz
több segítséget nyújt a múU mint a rendes bíróság és nem kodnak: kevés a munkaerő 
évben feláUított vasúti rend6r- fordul/iat elő az, ami Dorogon. s ugyanakkor többen végeznek 
ség. A dolgozók feladata. hogy hogy sorozatos szénlopásért párhuzamos, azonos munkát. 
támogassák munká;ában a csak három hónap büntetést Nagykapornak állomás például 
rendó1·séget. Arató elvtárs 

az
- szabtak ki, s azt is felfüggesz- azt kérte, hogy engedélyezze

zal a felszólítással fejezte be nek egy KTG-s beooztást. Az 
beszédét, hogy a dolgozók és tették. Vidó György elvtárs, a tngedélyezés előtt megvizsgál
főleg a szolgálati és mozgalmi közlekedési ügyészség képvi- ták az állomás helyzetét és ki
vezetők ébredjenek tudatára a selője arra hívta fel a figyel- derült, hogy 
társadalmi tulajdon védelmével met, hogy a szolgálati főnökök 
kapcsolatos felelösségiilcnek. és hanyagságát, elle11ürzésének el
kövesse ezt a felismerést a mulasztását a legkeményebben 
dézsmálások felszánwlasa. birálják el. 

A hozzászólások során Benkovlcs Dezső elvtárs, az 
igazgatóság politikai osztályá
nak vezetője arra hívta fel a 
pártszen·ezeteket. hogy járja
nak elöl a vasúti lopások elleni 
harcban és érttessék meg a 
dolgozókkal, hogy saját tulaj
donukat védik, amikor elejét 
veszik a lopásoknak. 

a munka ésszerű átszerve
zésével legalább tíz mun
kakört lehet meirszüntetni 

s az ott dolgozókat más fon
tos beosztásba helyezni, Tehát 
nemcsak újabb munkaerő be
állítása nélkül lehet megoldani 
a KTG-s beosztást. hanem 
még kilenc vasutast lehet 
olyan helyre helyezni, ahol 
munkaerőhiány van. 

A bUrokr6cia g6tolja az életszínvonal emelését 

A túlméretezett apparátus ís bír. Felsorolt példáinkat a 
fenntartása nemcsak hatalmas budapesti igazgatóság terüle
összegeket emészt fel a nem- térő! vettük. Itt pedig éppen 
zeti jövedelemből. s ezzel aka- tartalékok hiányában nagy 
dályozza az életszínvonal eme- nehézségeket okoz például a 
lését, hanem bonyolulttá teszi szabadság kiadása, valamint a 
a vezetést is, az ügyiratok út- Munka Törvénykönyvében is 
ját meghosszabbítja. kerülő előírt állandó nappali szolgá• 
utakra tereli, ezzel jelentősen latot teljesítők heti egynapi 
drágítja a költségeket. Emel- pihenő idejének biztosítása. A 
.�tt a bürokratikus ügyintézés helyes létszámpolittka nyil
elidegemti a dolgozókat, az ván ezen a téren is könnyeb
akták hosszú útja miatt el- bedést eredményezne, ez pedig 
vesznek, elsikkadnak a leg- közvetlenül is segítené a vas
jobb javaslatok, újítások. Gá- utas dolgozók munkáját és a 

tolja. hogy a dolgozók közvet- munka utáni pihenés biztosi
lenül részt vegvenek a veze- tását. 
tésben, javaslataikkal segítsék A bürokrácia elleni harc 
az önköltség csökkentését, a nem egyszerű szervezési kér
termelékenység fokozását. dés. A pártszervezetek, az üze
l\Iindebból világosan Játszik : mi bizottságok feladata, hogy 
a bürokrácia olyan bilincs, a harcra mozgósítsák a kom• 
mely béklyóba veri a legjobb munistákat, használják fel az 
jai:aslatokat, elt:eszi a dolgo- agitáció minden eszközét a 
zók kedvét attól, hogy újabb bürokrácia lejáratására, tárják 
és újabb megoldásokon törjék !el a helytelen létszámpoliUka 
a fejüket, tevékeny részeseivé minden helyi megnyilvánulá
váljanak az ö11költség csök- sát és ezzel gvakorlatilag 6e-
1-cntésének. 

1 
gítsék az önköltségcsökken4 

A munkaeró helyes elosztá- tésért, gazdaságosságél.·t foly„ 
sa azonban más jelentőséggel tatott harcot. 

Csengeri elvtárs (Soroksári úti 
állomás), BITÓ( számolt be, 
hogy az állomáson leleplezett 
s..ílyos h.sszaélések törvényes 
megtorlása óta javult a helyzet. 
l\Iég mindig szabálytalanságra 
adnak azonban. all.almat a kis
mintájú fuvarlevelek, ame
lyekböl jóformán semmi sem 
derül ki az árura vonatkozó
lag. Emiatt sok a „fölös áru". 
Kérte, erősítsék meg az állo
más visszkereseti és kocsiíel
irói szolgálatát. Porkoláb Tiva
dar (Tatabánya-fel ő) indítvá
nyozta, hogy rendszeresítsenek 
Máté-zárakat az export és 
trnnzit küldeményű kocsiknál. 
Forminé elvtár:;nő (Budapest
Vizafogó) a kocsifelirók bére
zésének felülvizsgálását java
solta. Patkal.'SZk.i Béla (Buda
pest-Józsefváros) a rendőrségi 
létszám szaporításának szüksé
gességét indítványozta a nagy
kiterjedésű állomásokon. Koz
ma Imre (Dorog állomás) el-

A rendkívül élénk, hasznos 
vitát Arató elvtárs azzal zárta 
be: legyen ez a harc minél 
eredményesebb, m.inél hatéko

A jegyvizsgálók is legyenek őrei a népvagyonnak 

nyabb. 
Gróf elvtárs zároozavaiban 

kifogásolta, hogy senki sem 
szólalt fel a jelenlévő OB-el
nökök közül. Ez azt a tunyasá
got, lazaságot tükrözi, amellyel 
az üzemi bizott.&ígok a dézs
málók elleni harcot kezelték. 
Változzon meg ez a helyzet. Ez 
az értekezlet hívja !el a figyel
met a vasúti lopások elleni 
harcra és az üzemi bizottságok, 
a szakszervezeti aktívák mu
tassák meg: ők. is bátor, rendít
het.etlen harcosai a népvagyont 
megká-rosítók. elleni k.ii.zdelem
nek, 

Töbhszázezerff>rintos megtakarítás 
A Va.súttervezó ÜV a múlt 

I 
ket értek el. A tervező mérnö

�".ben M;omszor nyerte el az kök főként arra törekedtek 
eluzem c1met s a felszabadu- hogy már a tervrajzok elké
lási . :V�rse�yben . a_ vállalat dol- szítésénél érvényre jutta&ák goz01 1Smet kivalo eredménye- az önköltségcsökkentés szem-

pontjait. Tápay Antal és Ro

hanyagsága, utasítástól eltérő 
szol2álattétele. 

lezik részkártérítésre, 
nem is az ő szolgálata 
keletkezett. 

Tartsuk felügyelet alatt 
kocsijainkat 

aml 
alatt 

Má&.k, nemkevésbé fonto!I 
feladata a jegyvizsgálóknak, 
hogy állandóan tartsák fel• 
ügyelet alatt kocsijaikat. Ne 
érjék be azzal, hogy megálla
pítják: az állomáson nem volt 
új felszálló utas, tehát nyugod• 
tan megállhatnak a kocsi fo
lyosóján, vagy beillhetnek egy 
üres fülkébe a következő állo-
másig. 

A VASUTASOK JÓ MUNKÁJA SEGÍTI 

A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSÉT 

mek Arpád a Felsózsolca-hi
dasnémeti vonal egyik hídjá
nak a tervrajzát úgy készítet
te el, hogy a híd építkezésénél 
130 OOO forint értékű megtaka
rítást lehet elérni. Váróczy 
Lajos szintén gazdaságos ter
vezéssel tette lehetővé, hogy 
az állomási biztosítóberende
::éseknél használt anyagok
nál jelentős megtakarítás ér
hető el, :főként külföldi színes
fémek felhasználásánál. Aram
köri egyszerűsítés kidolgozásá
val, a mágnesek sz.ámának 
ésszerú csökkentésével minden 
egyes biztosító berendezésnél 
13 696 forint értéket le'het 
megtakarítani. Lenkey József 
és brigádja Budapest-Fe
rencváros teljes nyugati gu

rítófej módosító tervénél mint
egy 45 OOO forintot takarított 
meg. Ugyancsak jelentős 
mértékben járultak hozzá a 
vasút önköltségcsökkentésé
hez Darvassy Ambrus, Nád
ray Zoltán és brigádjaik. 

Célszerű ezt a cikket egy kis 
statisztikával kezdeni. A N11u
gati Müszaki Kocsiszolgálat az 
elmult év folyamán 152 766 
forint értékű villanyégőt pó
tolt. Nem k iégett vagy eltört 
égőket - erről külön kimuta
tást vezetnek - hanem olya
nokat, amelyek valamilyen 
úton-mód:m eltűntek a ko
csikból. Egy másik adat · a 
Kel<>ti Mű.szaki Kocsiszolgálat
nál 264 OOO forint é1-tékben 
kellett olyan felszerelési tár
gyakat pótolni a személykocsi
kon, amelyeket az utasok meg
rongáltak vagy eltulajdonítot
tak. Ebben az összegben szere
pel &blaktörés. a vadonatúj 
CAK-kocsik bőrüléseinek kivá
gása, hamutartók leszerelése, 
ablakhevederek levágása és a 
kocsirongálások egyéb sok!él� 
változata, nincs azonban ben
ne a villanyégők pótlása. A 
Déli Müszakt Kocsiszol.gálat
hoz tartozó személykocsiknál 
120 OOO forint volt a kárösszeg. 
Csak a budapesti Igazgatóság 
az idén április közepéig közel 
3000 olyan kocsisérülési ügyet 
tárgyalt. amelyeknél feltéte
lezhető volt a vonatkísérők 

Mire tanltanak ezek a pél
dák? Elsősorban arra, hogy a 
jegyvizsgálók Is igen sokat te
hetnek a vasút berendezési 
tárgyainak, tehát a népva
gyonnak a védelméért. Az uta
sítás előírja. hogy a 1-alauznak 
indulás előtt át kell vizsgálnia 
a gondjaira bizott kocsikat, 
meg kell állapítania, van-e 
hiányosság, sérülés, s ezt 
azorinal fel kell jegyeznie és 
közölnie a kocsivizsgálóval. 
Tehát at kell vennie a vonatot. 
Az érkező állomáson kötelező 
a vonat atadása, vagyis a 
jegyvizsgálónak addig nem 
szabad elhagynia a vonatot, 
amíg a kocsivlzsgálóval el 
nem ismerteti. hogy milyen 
állapotban adta át kocsijait. 
Az utasításszerinti átvétel és 
atadás az alapja a népvagyon 
megóvásának, mert így azon
nal kiderülnek a sérülések, a 
kártokozókat könnyebb utól
érnl. De a pontos átvétel és 
átadás elsőrendű személye� 
érdeke is a jegyvizsgálónak. 
Aki pontosan, utasítás szerint 
iár el, azzal nem fordulhat 
telő, hogy esetleg olyan kocsi
sérülésért vagy hiányért köt e-

A jegyvizsgálók ébersége, 
utasítás szerinti szolgálattéte
Je igen sok kocsisérüllst meg
előzhet. illetve megkönnyítheti 
a kártokozók leleplezé.ét és fe
Jelősségrevonását. A jegyvizs
gálóknak azzal a tudattal kell 
megkezdeni szolgálatukat, 
hogy ők is igen fontos őrei a 
népvagyonnak, lelkiismeretes� 
ségükön, éberségükön, utasítas 
szerinti szolgálattételükön mú
lik, hogy a vasútnak ne kell
jen évente többmillió forintot 
fordítania elkerülhető károk 
pótlására. 

hiánytalanul leszállított takarmányárpát Tóth L�Jos, az ercsi 
lllaml qazdaa.iq rakodásvezett!Je átveszi ts meqelfqedéssel mutatja 

a Jómln6séqü qabonit f.lc5 Ferencnek. 

(Ferkls Emil felv.) 

A kocsikifutás növelé sével, napi 2 500 tonna túlsúly továbbításával 
készül május 1 -re Ferencváros 

A sok sikert megért ferenc-

, 

ezért májusra 3180 kocsi he- A fótőház dolgozót vállal� 
városi góc dolgozói új munká- lyett 3652, júniusra pedig ták, hogy az „500 kilométeres·• ra gyűrkőznek. Az állomási 3520 kocsi helyett 3556 kocsit és 
dolgozók termelési értekezle- továbbítanak, ami két száza-

a többterheléses összekap
teiken és röpgyűléseiken el- lékos negyedévi túlteljesítés- csolt mozgalom keretében 
határozták. hogy május l-re a nek felel meg. Ezzel 127 vonat, napi 2500, havi 75 OOO tonna 
Központi Vezetőség marc1usi mozdony és mozdonyszemély- túlsúlyt továbbítanak. Szén
határozata szellemében teszik zet megtakarítását éTik el. böl 3000 tonnát akarnak meg
meg vállalásaikat. Elsősor- Szép vállalásokat tettek takarítani a három hónap 
ban a kocsikifutási tervet még a von°tterhelés fokozá- alatt, 570 OOO forint értékben. 
akar�ák túlteljesítenl. Meg!?- sára, a ,  . tolatási műveletek A mozdonyjavító mühely öt 
gadtak, hogy a naponta elo- megzyors,tasa. az egy koc,,i- mozdony időszakos javítását 
irán3r�ott 3400 kocsi h�lyett ra eső mozgatás csökkenté:,e 

I 
hozza előre, hogy az öszi for

áprilisban �502 kocsit . g:-1rita- � �öbb_ más _ön�öl1s_ég1;sökken- g�lomra _ennyivel kevesebb 
nak. De mar a negyedev1 terv test tenyezo tulteliesitése er- gepet keJIJen javításra leálli• 
túlteljesítésére is gondoltak, dekében is. tani 
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Egyesek így segítik 
a menetrend betartását 

Április 10-én a Csenger
Mátészalka-Nyíregyháza kö
zött közlekedő 6123/6143 számú 
személyvonat Nyírbátorból ki
indulva az állomástól mintegy 
300 méterre hirtelen megállt. 
A megállás oka az volt, hogy 
az utolsó kocsi jegyvizsgálója 
kiejtette a jegylyukasztóját és 
ezért megállította a vonatot. 
A vonat emiatt mintegy öt 
percet tartózkodott a vonalon. 
Az illetékesek figyelme ter
jedjen ki az ilyen esetekre is, 
a hanyag dolgozókat vonják 
felelősségre és neveljék őket a 
,,menetrend-vastörvény" szigo
rú betartására. 

Zubor István 
Budapest 

'/.. per folyik - a kövezés áll 

1954 derekán a vasúti fő
osztály megfelelő hitelt bizto
sított Mezókeresztes-Mező
nyárád állomás rakodóterületé-
111ek és a hozzá vezet(í útnak a 
kövezésére. A munka sürgős 
lett volna, mert az őszi esőzé
sek az utat és a rakodóterüle
tet minden évben használha
tatlanná teszik. A miskolci 
igazgatóság II. osztálya a Mis
kolci Utfenntartó Vállalatot 

bízta meg a munkálatokkal, s 
a vállalat éppen az őszi forga
lom legnehezebb ideje alatt fo· 
gott hozzá az előkészületekhez. 
De ebben nem volt köszönet· 
a még használható rakodóte� 
rületet és a hozzá vezető utat 
1s feltúrták, szinte lehetetlen• 
né tették a közlekedést. A tél 
beálltával azután teljesen ab
bahagyták a munkát, amit még 
azota sem kezdtek meg ismét. 
A II. osztály a döntőbizottság• 
hoz fordult az útfenntartó 
Vállalat ellen. A per azóta i.� 
folyik, viszont a kövezés áll, s 
ez azt jelenti, hogy a fuvarozó 
eszközök csak 25 százaléko� 
terheléssel tudnak közlekedni. 
ami v,szont igen sokat árt a 
mi kocsifordulónknak is. A7 
illetékesek sürgősen találja
nak módot az ügy végleges le
zárására. 

Bakó János 
miskolci igazgatóság, 

VI. osztály. 

Színesebb, változatosabb 

sportrovatot kérünk 

Megindulás óta olvasója va
gyok a „Szocialista vasútért"
nak. Mint régi sportember, 
örömmel tapasztalom az utóbbi 
időben, hogy egyre gyakrabban 
jelenik meg a lapban a sport
rovat. Ez a rovat azonban 

élénkség, változatosság, színes
ség tekintet.ében messze el
marad a többi rovat mögött. 

Mi azt szeretnénk, ha a ro
vat az eddiginél jóval többet 
foglalkozna a Törekvés SE 
munkájával, eredményeivel és 
problémáival, de ne csak a 
nagycsapatok munl,ájával, ha
nem írna a kisebbekről is. Mi, 
veszprémiek is szeretnénk 
néha olvasni a Veszprémi 
Törekvés munkájáról. 

Persze abban, hogy nem 
beszél rólunk a krónika, mi is 
hibásak vagyunk, mert nem 
írunk munkánkról és eredmé
nyeinkről. De úgy gondolom, 
hogy a lap részéről is helyes 
lenne, ha a sport területén is 
kiépítené levelezői hálózatát. 
Minden gyűlésen, értekezleten 
panaszként hangzik el, hogy a 
vidéki sportkörökkel nagyon 
mostohán bánnck. A „Szocia
lista vasútért" segítsen felszá
molni az e téren mutatkozó hi
bákat is, azzal, hogy bátran 
rámutat hasábjain a vasutas 
sportélet hiányosságaira. Na
gyon jó hatást váltott ki dol
gozóink között az április 4-i 
szám két cikke: a játékosok 
neveléséről és a miskolciak 
gyenge szereplésének okairól. 
Sok ilyen és hasonló cikket 
várunk az elvtársaktól a többi 
sportkör életéből is. 

Hajós Ernő 
Veszprém 

S P O RT 
Alaposan készuljünk fel 

az 1955. évi szakszervezeti sportünnepélyekre 
A Tórekvés SE országos el

nökségében napok óta lázas 
munka folyik az 1955. évi 
szakszervezeti sportünnepsé
gek sikeres megszervezése ér
dekében. 

A SZOT titkárságának ha
tarozata nyomán. először 1954-
ben került sor a szakszerve
zetek nagyszabású spor�ün
nepségeire. A sportünnepsé
ia:ek célja az volt - és ez 
most is -, hogy vidám szó
rakoztató műsorral egybekö
tött versenyek során felkelt
t<élk a dolgozók érdeklődését 
'l �portolás iránt és ezzel is 
P.Jősegítsék a· szakszerveze
tekben folyó sportmunka fej
lődését. 

A vasutas, közlekedési és 
e;zállítási, valamint a postás 
szakszervezetekhez tartozó 
dolgozók ebben az évben -
megnövekedett létszámukhoz 
méltóan - példás módon kí
vánják kivenni a részüket a 
sportünnepségekből. A Törek
vés SE országos vezetői seré
nven hozzáláttak a versenyek 
s�ervezéséhez. Elkészültek a 
versenykiírások és azok napo
kon belül az üzemek sport
felP.lősei kezében lesznek. 

A versenykiírás egyes 
i;zeiben eltér a •,avalyitól. 
SZOT ugyanis levonta az 
múlt évi sportünnepségek 

ré
A 

eL 
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pasztalatait és ebben az év- munkájuk szükséges ahhoz, 
hPn már olyan versenykiírást hogy az idei szakszervezeti 
S7erkesztett, mely jóval célra- sportünnepélyre minél na• 
vezetőbbnek igérkezik a tava- gyobb tömegeket mozgósítsa
!yiná 1. Az új57,ellemű verseny- nak. Látniuk kell, hogy a 
kiírás elsősorban azt hangsú- Törekvés Sport Egyesületnek 
lyozza. hogy az üzemek dolgo. a széleskörű tömegverseny 
7,óit kell a helyi szervezo7mek megrendezésénél az a célja, 
legfőképpen megnyemiök a hogy a szakmájukhoz tar• 
rendszeres sportolásra. A� tozó dolgozók, akik becsület
.ilapfokú versenyekbe az üzem te! teljesítik feladatukat <1 
tlolgozói közül minél többet munkahelyen, a sportban, a 
bP kell vonni. Helyes, ha a 

l 
szórakozásban felüdüljenek. 

megbízottak állandó kapcso- Azzal, ha a vasutas, közleke
latot tartanak fenn az üzemi dési és szállítási, valamint a 
hizottságokkal és feltétlenül postás dolgozók széles törne
szükséges az is, hogy minden geit bekapcsoljuk a sport
kérdésben karöltve haladja- mozgalomba, jó szolgálatot 
m,k előre a helyi DISZ-szcr- teszünk az egyetemes ma
vezetekkel. gyar sport ügyének is, hi-

Szervezőbizottságaink a sport- szen � ma�ar sport eddi� 

ünnepélyt ünnepélyessé tehe- e1;edmeny":?sege , n;'ffi kis 
tik azzal, hogy a kultúrműso. reszben tomegassegeben reJ
rokkal olyan dolgozók igényei- lik. 
nek l<lelégltéséről gondoskod- Az idei versenykiírás sze
nak akiket a sport t.ilán ke- rint csak három sportágban: 
vésbé érdekel még. A sport- atletikában, kerékpárban, 
ünnepélyeket mindenütt kös- röplabdában lesznek verse
sék össze kultúrrendezvé- nyek. E három sportág -
nyekkel. tppen ezért helyes, üzemeken belül - a legal
ha a szervezőbizottságnak k.almasabb arra, hogy tevé
tagja lesz a kultúrfelelós is. k1myen űzhessék az üzemi 

A szakszervezetek társa
dalmi és függetlenltett mun
katársai eddigi munkájukkal 
bebizonyították. hogy tudnak 
a dolgozók igényeinek meg
felelően dolgozni. Az ő jó 

A vasút f ei lődésének tíz eve 

dolgozók is. A versenyt 
mindhárom sportágban nők 
é� férfiak részére írták ki. 
A sportünnepség versenyei
nek minden fokán po:1tver
seny lesz a részvevők között. 
A győztes az az üzemrész, 
üzem, vállalat, hivatal lesz, 
melynek versenyzői a leg
több pontot szerzik. 

A vasúti főosztály a közelmult�an jóls1kerillt, qazd::!.<J, �nya_9ú kiálli· 
táson mutatta be az érdeklődő közönséq_nek a vasuta kozlekedés 

tízéves fejl6déset. 
(Kovács Géz,, felv.) 

A vállalati, üzemi, hivatali  
sportünnepélyek ideje: ápri
lis 23-tól június 24--ig; a te
rületiek ideje: június 25-töl 
július 18-ig; a vasutas, köz• 
lekedési és szállítási, vala
mint a postás szakszerveze
tek országos sportünnepélyé
nek ideje: augusztus 13-14. 
Sportegyesületek szpártá
kiádjának ideje: augusztus 
20-21. 

A h05Szú versenysorozat 
első állomása közeledik. Az 
idő tehát sürget. A szervező 
bizottságokon a sor, hogy az 
egyre fejlődő szakszervezeti 
sportmozgalmunkat jO mun
kájukkal hozzásegítsék a to
vábbi nagy és felelősségtel
jes feladatok megoldásához. 

- Unnepi pártnapon emlé
kezí:.� meg valamennyi vasutas 
.pártszervezet április 18 és 23-a 

- Kirándulk;t rendez ápríl!s 
24-én Tatára az tszaki Jármű-
javító DISZ-szervezete. Buda• 
pest-Keleti állomás DISZ-fia
taljai április 24-é.n Aggtelekre 
utaznak. 

között Lenin születésének 85.

1 
_ gjJeli gyorsteher járato• 

évfordulójáról. kat állítanak forgalomba ápri-
- Felavatta alapszervezeti !is közepétől kezdve az alföldi 

zászlaját a Keleti Műszaki Ko- melegágyi primőr zöldségáruk LAKÁSCSEB·E 
csiszolgálati Főnökség DISZ- szállítására. A gyorsteher jára: Békéscsaba, II. kerület, Kis• 
szervezete április 13-i taggyű- tok már éjjel 3--4 és hajnali Ernő utca 7. szám alatti, két 
lés«n. A fiatalok célul tűzték � ór_·a között _befutnak a bu- nagy \.ilágos szobából álló ma.. · t N árt I E gánlakásomat, hasonló budapes
ki hogy a zászló alá gyüjtilt aapes 1 agyvas e epre, z-

ti. szükség esetén kisebb szol' . • . zel lehetővé válik, hogy az este gálatl lakásért elcserélném. a Keleti Muszak valamennyi leszedett friss zöldség kora reg- Ajánlatokat az esli órákban 
ifjú dolgozóját. gel a fővárosi boltokba kerül- ���!fe
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en
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•· - A tisztasági hónap során jön. Zöldségirányvonatok is 

az elsők között csatlakoztak a indulnak az alföldi állomások- rl�
g
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tis7.tasági versenyhez a dorogi ró!, ezek 4 és 10 óra körül ér- 100/a. szám alatt lévö tóld-

keznek a fővárosba. szintes magánlakásomat elcse-fütőház dolgozói. A kocsijavító- _ A miskolci fütóház dolgo- ';,é�;;:tó, Bu���ti!� terü��:'.�z�t"..� műhely versenyre hívta a zói a felszabadulási verseny konyhás lakásért. ltrdeklödnl mozdonyjavító-múhelyt. során vállalták, hogy 500 tehet a rentt clmen este 6 után, 
_ Füvesítik. a vasúti töltése- munlrnórával segítik a mező- �zombaton del után 2-töl és vasár

ket Budapest területén. Jelen
leg a Bartók Béla út és a Fe
hérvári út közötti pályarészen, 
továbbá a Kelenföldi álloIT!ás 
és a déli összekötő vasúti híd 
közötti szakaszon folyik füve-
sítés, 

Szerte az országban az állo
mások személyszállítási felelő
sei többnyire leLkLlsmeretesen 
törődnek a váróhelyiségek, pe
ronok, állomási mellékhelyisé
gek tisztaságával. Budapesten 
a négy legnagyobb pályaudvar 
a ,legtisztább állomás" cúnért 
ve�enyezik. Jelenleg a Kel.eti 

pályaudvaré az elsőség. Vidé
ken a ,legtisztább állomások 
közé tartozik Szombathely, 
ahol Pereszlényi Miklós elv
társ, személyszállitási felelős 
gondoskodik az állomás rend
jé,ől. tisztaságáról. A tiszta 
állomások közé tartozik Sze
ged, Kecskemét, Lajos,mizise is. 

Feltűnő tisztaság tapasztal
ható a miskolci rendezőpálya
udvaron. A kocsikról lehulló 
kőtörmeléket, széndarabokat 
nem tűrik a vágányok között. 
A szép fehérre meszelt saruk 
még éjszalrn is meoozire világí
tanak. A salakdarabokat gon
dos munkával porrátörték. A 
felszedett vágányok helyét 
gyors munkával elegyengették, 
mert ők is ott akarnak lenni a 
tisztasági verseny élenjárói kö. 
zött. 

A m;skolci fűtőház tisztasá
ga e"Yenesen meglepő. �et
len papírt, vag,v széndarabot 
sem lehet találni a fűtőház ·te
rületén. Tervbevették a járdák 
homokkal való lehintését. A 
virágágyak elkészítve állnak, s 
hamarosan a tisztaság mellé a 
virágoskertek is párosulnak. 

nyárádi gépállomást. A telje- f�zl��l�'.án 1 órától Horvátn 
sített órák sz_án_1a m�ghal_adt_a Budapest, Kerepesi űt 5. szám az ezret. A futoház uzenu b1: alalll kétszobás másodll<emelell 
zottságán�k tagjai a május 1-1 összkomfortos lakásomat 2, vagy 
verseny során hetenkint egy-

1

3 szobás összkomfortos olyan 
· t 't "k , · ll budapesti lakással elcserélném, egy napon a seg1 _1 � gepa �- amelynek szobái külön beJára-

más szaikszervezet1 es admi- túak. 11:rdeklődni a fenti cl� 
nisztrációs munkáját. alatt Gárdony Frigyesnél. 

Tisztasági őr járat 
Az élenjárókat népszerűsítő íz
léses táblák mellett már meg
jelentek a május elsejének 
méltó megüMeplésére buzdító 
jelszavak is. 

Ahol roég hóven akad 

tennivaló 

Allomásstink, pályaudva-
rai..'lk egy része azonban tűrhe
tetlenül elhanyagolt. Budapest. 
Soroksári úton a várótermek 
és a peronok piszkosak, a fel
vételi épület környéke elha
nyagolt. 

Hasonló állapotokat találunk 
Kőbánya-Kispest és Kőbánya 
a!só állomáson is. Ezeken az 
állomásokon csak felszínes ta
karítás folyik és nem gondos
koclnak a mellékhelyiségek 
megfelelő világításáról, tisztí
tásáról. 

A pécsi állomás Utasellátó
éttermében az asztalok0'11 taka
ratlanul hagvják a süteményt 
és ugyanakkor folyik a takarí
tás. Debrecen állomáson a vá
rótermek és az Utasellátó is 
elhanv,-t0lt állapotban van. 
Székesfehérvárott az állomás 
előtere inkább hasonlít szán
tóföldhöz, mint egy új állomás 
előteréhez. azért, mert a pálya
fenntartás a városrendezésre, 
a város viszont a pályafenn
tartásra vár az előtér rende• 
zésénél és közben az utasok lá,. 
bu,kat törhetik a gödrökben . . .  

Az állomás tisztaságáért, 
rendjéért 11emcsak a v�uta-

sok, hanem az utazóközönség 
is felelős. Helyes kezdeménye
zést indított a XI. kerületi ta• 
nács. A tanács végrehajtó bi
zottságának javaslatára úttö
rők mentek ki a kelenföldi 
pályaudvarra, akik udvariasan 
figyelmeztetrk a szemetelő uta• 
sokat. 

Törődjünk többet a tiszta• 
sággal, az állomás és környéke 
re:idjével, mert ez elengedhe• 
tetlen feltétele a kulturált uta• 
zásnak. 

-·-

- Nemrégen fejeződött be 
a Szovjetunióban megrende
zett III. csehszlovák filmfesz
tivál. Moszkván kívül a Szov
jetunió több nagy városában 
mutatták be a csehsz{ovák fil
meket. A filmfesztivált a Nő
vérek című színes filmmel 
nyitották meg. Nagy sikere 
volt a Zűrzavar a cirkuszban 
és a Szülőjold muzsikája ci
mú filmeknek. A filmeket 
egyenként 800 kópíával forgal
maztál=. A feszuvál e!só öt 
napja alatt egyedül Moszkvá
ban egymillió néző tekintette 
meg a bemutatott csehszlorák 
filmeket. 

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

KERESZTREJTVÉNY VI. 
Vízszintes: 1 .  Minden dolqozó 

kötelessége. 13. J-vel nagy ma
gya,· regényú·ó. 14. R. Y. lJ. 
Ilyen Iskola Is volt. lil. Vonalak 
leJtviszony szerinti felosztása. 19. 
Eneklő hang. 20. '\'Issza: szén
szerelő is '\·au ilyen alakú. 21 .  
Kedd közepe_ 22. Göngyöleg. 24. 
Elsü, vógok nélkiil. 25. Vissza: 
teetrész. 27. Nyelvtani fogalom. 
38. fütka. w. Lapos. 3l. E. E. E. 
JtJ. 32. Igcköta. a4 !!:kezet tel ra 
része. 35. Allomús Hatvan-Kigte• 
rcnye közölt. 37. Alló,fa. (ék. Cöl.) 
38. Megye. 40. Pásztor lábbeli. 
41 .  Kimondott beta. 4�. Mint 15 
y{zsz. 43. Szövöiparl „sz:erszám •.  
44. Fedd. (ék. [öl.) 45.  Régies 
caaládné,·. 47. Allntl lal<hely. 49. 
Két szó: személyes névmts és 
német város 61. . . .  kalé, aldun ai 
sziget. 53. Szodorára való. 55. 
Rágalotn. 56. Vissza: spanyol fo
lyó. 58. Bolgár pénz. 59. Szép 
vidék jelzóje 62. Alföldi ruha 
darab. 63. Rag. 64. AllaL 66. Ré
gi ürmérté.k. 67. Kunszentmll<lós 
párja. 69. Járom. 70. Naps?.ak. 71 .  
Filmmárka. 72. Irásra szólíts Cell 
'i3. Vissza: nöi név. 78. Ez az 
öregasszony. 81 .  Szél te�zi. 82. 
Tjzenkét hónap. 83. JósziYű teszt. 
84. Vigyázó. 85. r�pülct marad
vány. 86. Határozószó. 87. Faté
leség. 

FUqqöle<1es: 1. Dal. 2. Dlsze. 3. 
Ugar. 4. Erős s,el. 5. A-val a 
végén régi vlzljármú. 6. Ritka 
nöi név. 7. Burgonyatermö vldék. 
8. 8szaki nemzet. 9. Nagy zene
szerző. 10. Studlóból történik. 1 1 .  
Nem ez. 1 2. Kói név. 17. Sze.
mélyes névmás. 18. "€telízes!tő. 
(ék. föl ) 22. Lefekvés lde_ie. 2:J. 
A tartózkodás nélkül számított 
átlagos sebesség. 25. Április 22 -
2-4 között lesz N4metorszáqban. 
36. B1latonon gyakl·an látható. 
27. Ritka ró! név. :JO. Agya!'(• 
edény készftéséröJ hfros erdélyi 
falu. 32. Vissza: villamosság. 33. 
Elhuni·tra emlékeztet. 35. Vlv/\ér. 
36. Kossuth-d!Jas rostűm0vész. 
39. Rangfokozat. 40. Vlss>.a: szi• 
bérial folyó. 46. Európai rővá1•os. 
47. Európai határfolyó. Ml. Lóhá
ton ülö. 50 Körülveszi. 53. Mint 
47 ,·lzsz. 54. Rag. 57. Bánat. 60. 

Kyugateurópal nép. 61. Díjszabás 
arab eerdehl ideqen szóval. 65. 
Kalap széle. 67. Ital. 68. MarJ 
rotyadék. 70. Kimondott bciü. 
71/a. A. N. 73. Van akire rájár. 
74. Megye végek nélkül. 76. FO· 
goly. 77. Férfinév. 79. Asvány. 
öO. Mi, olaszul. 

BekUldendö: vlzszlntes 1. 16, 
függöleges 23. 25, 61 . A helyes 
megfejtők között könyveket sor
solunk ki, Beküldési határidö: 
áprllós 27. 

Az V-ös számú keresztrejtvény 
helyes megfejtése: A feiszabadu
lás ünnepe. Futöszalagszerü. 
Tervimnerlető. Technológiai fe,. 
g)'elem. 

Könyvet nyertek: Csongrádi 
Margit. Emöd, Kossuth u�ca 10., 
Józsa József. Kispest állomás, 
Nahóczkl József váltókezelő, Du
nakeszi. Ben1 utca 28., Veress 
Istvánné elöJelentö. Szegecl•Rcn• 
dezö p.u. 
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Tíz éves 
a Vasutas D olgozók Szakszervezete 

Írta : G6sp6r S6ndor, a Vasutas Dolgozók Szakszervezetének elnöke 

T íz éve, hogy a dicsósée;es segítségével : a 2000 tonnás-, 
vörös hadsereg felszaba- 500 kilométeres-mozgalmat, a 

dította hazánkat, dolgozó né- menetirányító diszpécseri szol
pünket. gálatot stb. Pányin és Blazse-

Az ország felszabadítása egy- nov elvtársak segítsége örök
ben a vasutasok felszabadítá- ké emlékezetes marad előt
sát, fejlődésünk alapjainak tünk. 
megteremtését is jelentette. Ezzel pát<huzamosan nem fe-
1 945 tette lehetővé számunk- ledkeztünk meg a vasutas dal
ra. hogy 25 éVi kényszerszü- g?zókról sem .. Megszünte�tük a 
net után újra létrejöhetett kinevezettek es a n.�m km�ve
a magyar vasutas dolgozók zettek , - a n?.u�d�Jas?k. es ,a 

egységes tömegszervezete: a 
I 

nyugberesek kozotti kulonbse-

V asuta,sok Szakszervezete. get. , , 
A 25 évi kényszerszünetet a A vasutas, dolgozok . es 1:s�-

Be1Jhlen-Peyer-paktum törvé- lá_dt�gJ.�Jk. ta�dalomb1ztosita. 

r.yesítette, melyet a dicsőséges s'.1t es �du_lteteset �za�szerve�e
Tanácsköztárs,uág bukása után tunk vegz,. Az 19a4. evben tar-
1921 december 21-én kötöttet� sadalombiztosításra több mint 
a v�sutas dolgozók megkérde- 200 __ mill!ó forin!_ot fordítottunk. 
zése és beleegyezése nélkül. Üd�ltetes�n t?bb .�mt 12 500 

Ez a paktum megpecsételte dol„ozót reszes1t_ettunk. 
a vasutasok sorsát. Igyekeztek A ��lsz�badulas előtt «:!fo/et
gerincét törni, szembeállítani a len bölcsőde vagy napkoz,ott
vasutast a vasutassal és a többi �1?n sem volt '.1 vasu,tas dolg;:,
más szakmában dolgozókkal Z<?.k �yerm�ke, része,:� • . ma 8 

is. Érvényesítették elvüket: bo!c�?d_e es 16 napko�1.?tth_01� 

os•d meg a népet és uralkodj mukod1k az ország kulonbozo 

fele-ttiik". Idősebb dolgozótár- terület_ein 1600 férőhe_llyel. 

i;aink ismerik ezt, saját bórü- HaU:nk�an 17 kultu:otthon, 
kön tapasztalták. ? kulturhaz és 26 kulturterem 

Ma már mindez a múlté. de �U !1 ,vasut�s dol�ozók rende;
a múltat nem felejthetjük el. k�z.E:Sere szorakozas és . neveles 

A 25 éves elnyomatást az ön- celiah?l. SzakszE;rvei:ett spor_t
tudatos dolgozók nern nézté)< mun�ank �redmeny�1t mutatJa 
1rnrbatett kézzel. Voltak vas- az . oluni;na1, világ- es országos 

utasok akik mivel nem volt a baJnoka,nk egyre nagyobb 
,•asuta;oknak szakszervezete, száma. 

s7,akmai szakszervezetekbe .. Amíg a múltban ne� . lehet

jártak és szervezkedtek. így tunk tag�ai a nemzetkoz1 szak
a vasasckhoz, fásokhoz, stb. szerve�eti mozgalomnak, n::ei;t 

A onban ha ez kitudódott riem is _volt szakszervezetunK 
2 • • • ' - ma mar a SZOT-on ke.resz-

azo�nal elb?csa!_ott�k . a .. do!- tül tagjai vagyunk a Szakszer
gozot a vas�t kotelekcbo_l. sot vezeti Világszövetségnek és 
a csendőrsegnek, rendorség- mint vasutasok a szakmai 
nek is átadták. tagozatnak. mely�ek munkájá
A z 1943-as évben az 

l!;szaki. Istvántelki. Du
r.akeszi Főműhely, MAVAUT 
és a Központi PFT dolgozói 
erőteljesebben szervezkedtek. 
Feljártak a vasasokhoz, de az 
akkori szakszervezeti vezetők 
- egyben a szociáldemokrata 
párt vezetöi - hűen a Bethlen 
-Peyer-paktumihoz, a Horthy
rendszerhez, törődtek azzal, 
hogy a vasutasok szervezkedése 
ne öltsön formát. 

1945 zúzta szét a Bethlen
Peyer-paktumot és adta vissza 
a vasutasok szervezkedési jo
gát - akik éltek. és élnek is 
ezzel a joggal. 

A iháború romokba döntötte 
és küosztotta a magyar vas
utat. A vonalhálózat több mint 
50 százaléka elpusztult. A vas
úti hidakat felrobbantották, 
nyugatra került a személyko
csik 60, a teherkocsik 74 száza
léka. a mozdonyok 44 százalé
kát vitték nyugatra. Az itt
hon maradt teherkocsik 43, 
a mozdonyok 61 százaléka el
pusztult. 

Pártunk - a Magyar Kom
munista Párt - élére állt az 
újjáépítésnek. kiadta a jelszót : 
,.arccal a vasút felé". Mozgó
sította a dolgozókat és a Szov
jetunió segítségével megindult 
a vasút, amely biztosította a 
gazdasági vérkeringést ihazánk
ban. 

ból aktívan kivesszük a részün
ket. üzemeink dolgozóinak szá
mos nemzet vasutasaival kap
c,.olatuk van - nemcsak a 
Szovjetunióval és a népi de
mokratikus országokkal, 'hanem 
imperialista országok vasutas 
dolgozóivaJ is. Ezzel is szélesít
jük, erősítjük a proletárnem
zetköz1séget és a békemozgal
mat. • 

A vasutasok munkájának 
nagyobb megbecsülése 

jeléül rendelte el a Miniszter
tanács - pártunk és a SZOT 
javaslatára - a „vasutasnap" 
évenkénti megünneplését. E 
napon részesülnek legjobb dol
gozóink kiváló vasutas és ér
demes vasutas kitüntetésben. 
Pártunk és kormányunk meg
becsülését jelenti, hogy a vas
utas dolgozók között 12  Kos
suth-díjat, 507 különböző kor
mánykitüntetést, 363 kiváló 
vasutas kitüntetést, 748 érde
mes vasutas kitüntetést osz
tottak ki és több mint 20 OOO 
dolgozó kapott jó munkája 
elismeréséül sztahanovista ok
levelet. 

Ma már elmondhatjuk, 
felszabadulásunk 10. évében, 
hogy vasutasaink nem a régi 
gerincetört, hanem többségük
ben gerinces, új típusú szo-
cialista vasutasok. 

' 

Azoknak az eredményeknek, 
amelyeket pártunk vezetésével 
elértünk - szakszervezetünk is 
részese. Szakszervezeti mun-

kánk fontos segítője szocialista 
építésünknek. de ezen a téren 
van 1:,ég javítani valónk, 
melyre különösen felhívta fi
gyelmünket pártunk Központi 
Vezetőségének március 4-i 
határozata és a SZOT V. tel
jes ülése. 

A z  érdekvédelem figyelem-
bevételével jobb ered

ményt kell elérnünk a terme
lékenység emelése és a önkölt
ségcsökkentés területén. Ezen a 
téren elsősorban úgy tudunk 
jobb eredményeket elérni, ha 
harcolunk a vonatok menet
rendszerinti közlekedésének 
biztosításáért. A menetrend 
vastörvény kell. hogy legyen 
nemcsak szavakban. ihanem a 
valóságban is. Szükséges ez 
azért. hogy a feladott áru idő
ben érkezzen rendeltetési he
lyére. Annak a dolgozónak, aki 
vonatkésés miatt késve érkezik 
az üzembe, nemcsak az az 
ideje ihiányzik a termelésből, 
amit késett, ihanem hatványo
zottabban több. mert a terme
lékenységet a dolgozó hangula
ta is befolyásolja s az ilyen 
eset még gát1óbban hat. 

Mondhatjuk-e azt, hogy a vo
natkésések rajtunk kh•ül álló 
okokból adódnak? Nem! Igaz, 
i'Iogy vannak objektív nehézsé
gek, mint például a szén minő
sége, de 'hiba lenne a mi mu
lasztásunkat - a szakszervezet 
mulasztását figyelmen kívül 
hagynL Elmondhatom, hogy vo. 
nataink többsége az objekti·, 
okok ellenére is menetrendsze. 
rint közlekedik és jelenleg 
körülbelül 10-15 százaléka ké
sik. Ez is ai;t bizonyítja, hogy 
ahol a vontatás, forgalom. pá
lyafenntartás, kereskedelem és 
a többi szolgálati hely dolgo
zói szívügyüknek és becsület
beli ügyüknek tekintik a vasút 
munkáját - ott nincs vonatké
sés. 

1955. évi tervünk nehéz, de 
reális. megvalósítható feladato
kat állít népgazdaságunk, így 
a vasutas dolgozók elé is. Szak
szervezetünk segíti a vasút ter
vének megvalósítását, egy em
berként mozgósítja a vasút 
összdolgozóit. 

Szakszervezetünk csak akkor 
tud eleget tenni feladatainak, 
iha következetesen megvalósít... 
juk pártunk, a Magyar Dolgo
zók Pártja III. kongresszusa és 
a KV március 4-i ülésének ha. 
tározatát. a szakszervezeti mun
kára vonatkozó útmutatását. 
Ebben a munkában egyaránt 
számítunk a régi és új funk
cionáriusokra. A régi funkcio
náriusokat, aktívákat kötelei:i 
eddig végzett jó munl,áiuk. Az 
eddig szerzett tapasztalataikat 
adják át a fiatal funkcionáriu
soknak, aktlváknak, 'hogy még 
nagyobb eredményeket érjünk 
el szocialista hazánk felépí
tése terén. 

Pártunk és kormányunk szi
lárdan bízik a sok csatában 
megedzett vasuta.<: dolgozókban 
számít vasutas dolgozóink erő� 
feszítéseire, amelyekkel, mint 
már annyiszor a múltban. a jö
vőben is pártunk vezetésév,;I 
kivívjuk a sikert. 

A borúlátók és kárörvendők 
kénytelenek voltak elismerni. 
'hogv jóslatuk, mely szerint 
.,száz év múlva sem lesz vas-
1í. t", csődöt mondott. A kitűzött 
cél első állomása az 500 moz
dony és 10 OOO kocsi - a dol
gozó nép élni akarása és tett
rekészsége bizonyságául az 
ígérethei ihíven határidőre ké
szen állt. Ezt követték további 
eredményeink. a hároméves 
és az ötéves terv sikeres vég
rehajtása. 

-----0-0------

E bből a hősi munkából ak-
tívan kivette részét szak

szervezetünk is. Új munka
módszereket vezettünk be a 
héís szovjet vasutasok önzetlen 

iilést tartott 
a vasutasok szakszerve zete központi vezetősége 

A Vasutas Dolgozók Szalk- nöke előadói beszédében rész
szervezete központi vezetősé- letesen ismertette azokat a 
ge április 22-én ülést tartott. A tennivalókat. amelyeknek vég
napirenden az MDP Központi relhajtása a vasút_ra, a, vasuta
Vezetősége március 4-i határa- so_k sza�szerv�_zetere_ var. É�é':k 
zatából é SZOT v t 1 . .. 1

. _ vtt� utan a kozpont1 vezeto.JSeg 
. 

s · e Jes u _e 

I 
határozatot fogadott el a fel�ébő� adódó feladatok 1;1egt'.1r- adatok megvalósitására. 

gyalasa szerepelt. Gá.<par San- Az ülés részletes ismerteté-
d,or elvtárs, a szakszervezet el- sére visszatérünk. 

Aprilis első két dekádjában tózkodásban 103 százalékot ér- gádját is a fajlagos kocsimoz• 

tek el. gatási terv 128 százalékos tel• 
két t.ényező kivételével vala
mennyi vállalásukat teljesítet
ték Budapest-Nyugati pál11a
v.dvar dolgo7.ói. A forgalmi dol
gozók közül kitűnt Lovász Jó

zsef kocsimester fajlagos kocsi
mozgatási tervének 1 13, Papp 
Zoltán forg�lmi szolgálattevő 
és Hargittai László vezető vál
tókezelő a menetrendszerinti 
vonatindítási terv 102 százalé
lcos teljesítésével. A kereske
delmi szolgálatnál Horváth 
Zoitán ponk-kirakó brigádja 
jár a7 élen 245 százalékos tel
Jesítménnyel. Kostyarik Pál 
motoros targoncavezető 216, 
Nagy I. László ponk-berakó 
munkás 219 százalékos teljesít
ményt ért el. 

A Villamos-felsövezeték 

f:pítésvezetöség 

dolgozói a jól sikerült felsza
badulási verseny után május i 
t iszteletére újabb vállalásokat 
tettek. A részlegek tovább is 
versenyben állnak egymással. 
Aprilis első dekádjában a kö
vetkező eredményeket érték 
el : az oszlopállitó részleg telje
s,tése 106, a műhelyrészleg tel
jesítése 102 százalék. A bri
gádok ven,en:,,ében a követke
ző eredmények születtek: Gyi
?Msi András lakatos-brigádja 
105. Rém.ai István asztalos-bri
gádja 101 százalék. Adám Ist
uán kovács 130 százalékos, 
Lajtai János esztergályos pe
dig 1 10  sz§zalékos egyéni tel
jesítményével emelkedik ki. 

Lemaradtak 
Szeged állomáson 

a terhelési és kocsikifutási ter
vek teljesítésénél. Ezeknél a 
tényezőknél csak 85 százalékos 
eredményt értek el. A lemara
aá,,ok megszüntetéséért Indí
tott harcban Mák József for
galmi szolgálattevő, valamint 
Kalocsai Sándor kocsimester 
és brigádja járnak az élen. A 
kereskedelmi szolgálat dolgo
zói a rakodási idö teljesítésé
nél 134, a kocsikihasználási 
terv teljesítésénél 107 százalé
kos eredményt értek el. 

Jól haladnak a tava..;zi 
munkák 

a miskolci pályafenntartási 
főnökség szakaszain. Az ó-Mis
kolci pályafenntartási fónök
ség II. szakaszán Szabó József 
és brigádja 127, a III. szaka
szon Benedek János és brigád
ja 123, a IV-es szakaszon Páka 
János és brigádja 133 százalé
kos átlagteliesítménnyel tűn
tek ki. Az Uj-Miskolci pálya
fenntartási főnökség dolgozói 
közül dicséret illeti Beresnyák 
Gyulát és női brigádját. A bri
gád április első két dekádjá
ban 130 százalékos átlagtelje
sítményt ért el. 

Kiss József brigádja vezet 

Kőbánya-felső pályaudvar dol
gozóinak május 1, és a DISZ
kongresszus tiszteletére tett 
vállalásaik teljesítésében. A 
Kiss-brigád a fajlagos kocsi
mozgatást 124, a kocsikiíutást 
130, az ipartelepi kocsibeállí
tást 121, a kocsikihúzást 100 
százalékra teljesítette április 
első dekádjában, A kocsitar-

Budapest-Józsefváros 

állomás dolgozói 

jesítéséért. 

A Hámán Kató fűtólláz 

létszámába tartozó Bezzeg/1 
József mozdonyvezetö, Sehéc;i; 
Sándor és Csöke István fűtők 
az 1734/1729 .számú vonat to· 
vábbításánál 36 mázsa, La.báth 
János mozdonyvezető, Zelei 

Mihály és Majercsik István 
fűtők az 5161. számú vonat to
vábbításánál 21 mázsa szén 
megtakarításával értek el k,
váló teljesítményt. 

a má6odik negyedévre az él
üzem szintet meghaladó válla
lásokat tettek. A kereskedelmi 
szolgálat dolgozói közül Oszkó 
Ferenc, Szetei József, Dobos 
Mihály raktárnokok most kap
ták meg a szakma kiváló dol
gozója kitüntetést. A három 
kitüntetett áprilisban elért 
150-200 százalékos teljesítmé
nyével elénjár a második ne
gyedévi tervek teljesítésében. A túlsúlyos mozgalomban 

élenjáró fűtőházak 
A szombathelyi igazgatóság 

csomóponti versenyét 

harmadszor is Tapolca nyerte 
az első negyedévben elért ki
váló eredményével. Az állo
más és a fűtőház is túlteljesí
tette az élüzem szintet. A dol

közül Kiskunhalas fűtőház és 
Békéscsaba fűtőház dolgozói 
április első dekádjában 1 182, 
illetve 4645 tonna túlsúlyt to
vábbítottak. 

Bánréve állomáson 
gozók a második negyedévben Juhász József tolatásvezető 
töretlen lendülettel harcolnak, és brigádja a fajlagos kocsi
hogy első negyedévi kiváló mozgatási terv 144, Dekán11 
eredményeiket túlszárnyalják. István tolatásvezető és bri
Az állomásiak április első két gádja _pedig a kocsikifutási 
deMdjáb_a� terh:1,�� terv?.ket terv 112  százalékos tel ·esítésé-153, kocs1k1használas1 tervuket 1 , . , J 
113, a kocsitartózkodást 1 16, ve ert el JO eredményt, 

a rakodást 153 százalékra tel- -••-
jesítették. 

Budapest-Keleti fűtöháznál 

Fehér Béla mozdonyvezető, 
Molnár István és Kiss Gábor 
fűtők a menetidő pontos betar
tása mellett a 6602-es vonat 
továbbításánál 40,2 mázsa sze
net takarítottak meg. Máté Fe
renc mozdonyvezető, Faja La
jos és Kerepeczki István f.ú
tők ugyanennél a vonatnál 
30.8 mázsa szén megtakarítá
sával tűntek ki, 

Javítják eredményeiket 
Hatvan állomás dolgozói 

május elseje tiszteletére. Kü
iónösen jó eredményt értek el 
a fajlagos kocsimozgatási ter
vük 113, és kocsikifutási ter
vük 104 százalékos teljesítésé
vel. A brigádok közül a Vár
hegyi-brigád tűnt ki, amely 
menetrendszerinti kocsiindítá
si tervét 120 százalékra telj.,

sítette. Dicséret illeti Orosz 
József tolatásvezetőt és brl-

Május l-re wállalták, 
április 20-ra teljesítették 

Szolndk állomás dolgozói hír
nevükhöz méltó példás ered
ményt értek el a május 1 tisz
teletére tett vállalásaik telje
sítésében: vállalásat'kat áprili& 
20-ig minden tényezőnél túltel
jesítették. Vállalták, hogy a te
hervonatok tartózkodását 0.5 
órával csökkentik. Eddig 0,7 
órás csökkentést értek el Ao
rilis 20-ig 14 OOO tonna �ut t�
vábbítottak: terven felül, 

A kiváló eredményben nagy 
része van Veres József gurítás 
vezetönek és Baranyai János 
sarus brigádjának. Múszakon
ként 1 14 kocsival többet ren
deztek szét, mint amennyit a 
terv előír. Jó teljesítménnyel 
büszkélkedhet Géczi Jó.isef 
forgalmi szolgálattevő is aki 
tehervonatok terlhelésénél 114  
százalékos eredményt ért el. 

A munka ünnepe tiszteletére 

A MAI/ Felépítményi Vasanyaqjavitó V. két kiváló dolgozója, Gál 
Imre és Fodo..- László háromszoros sztahanovista viflanyheqeszt6k 

verHnyben ,nnak egymással május 1 tiszteletére. 
(Kovács G. felv) 



2 SZOCIALISTA VASűTtRT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

FORD ÍTSU N K  T ÖBB F IGYELM ET AZ OKTATÓ T ISZT E K  MU N KÁJÁRA 
Pártunk Központi Vezetósé- kin, biztonságos közlekedés déktalanul ellátni, ha mind dolgozók szocialista szellemú gének 1955. március 4-i hatá- megköveteli, hogy a vasutasok szakmailag, mind politikailag nevelésében, a szakoktatás kerozata hangsúlyozza, hogy „az egységes elve'k, az utasltásdlc állandóan képezik magukat, retén belüli politikai oktatás elkövetkezendő hónapdk leg- és rendeletek .szigorú betartá- fejlesztik marxista-leninista is- alacsony színvonalában, az főbb feladata: sza.kadatlanul, sa alapján dolgozzanak, De ki- mereteiket. Aiki azt a feladatot 0. l-es utasítás formális alkaldekádról dekádra, hónapról hó- váló eredményeket csak akkor vállalta. hogy embereket tanít- mazásában. napra teljesíteni a terv min- érhetnek el, ha politikailag is son, annak nap mint nap szün- A Központi Vezetóség márden elóírésát. A párt-. állami képezik magukat, ha világosan telenül tanulnia kell. Ennek ciusi határozatánaó!< végre!hajtáés gazdasági szerveknek moz- látják munkájuk célját és ér- szellemében végzi munkáját sa, az elöttúnk állo feladatok gósítaniuk kell minden erőt, az telmét, ha megértik, 'hogy mun- ma már sok oktatótiszt. szolgá- sikeres megoldása érdekében 

1955. évi népgazdasági terv te!- 1 kájuk milyen mértékben járul lati Yezetó. közöttük például emelni kell a politikai munka jesitésére és túlteljesítésére." A hozzá az ország előtt álló ha- Szenes elvtárs, Szolnok állo- színvonalát. l!;ppen ezért párttervek maradéktalan teljesíté- talmas feladatok megoldásá- más és Mt"klósi elvtárs, Sopron szen:ezeteink egyik fontos felsének. a többtermelésnek elen- 1 hoz, a szocializmus építéséhez. fűtóház oktatótisztje. De a jó adata az oktatóti.sztek, szakgedhet�tlen feltétele a vasutas A vasutas dolgozók nevelé- példák mellett tapasztafüató az mai vezetök oktató-nevelő dolgozók szakmai és politikai sében nagy jelentósége van a is, 'hogy egyes oktatók, szolgá- munkájána!k segíté_se és e!!enképzettségének állandó eme- R1avonta háromszor rendszere- lati vezetók másodrer,dú fel- őrzése. Biztosítsák ezeknek az lese. sen megtartott külszolgálati adatnak tekintik politikai to- elvtársaknak magasabb fc'kú A szakmai és politikai kép- oktatásnak. Ezek során a do!- vábbképzésüket, s ebből i< ifo- politikai továbbképzését, kísérzés jelentőségét fokozza az, gozókkal ismertetni kell a ren- lyólag a külszolgálati szakok- jék figyelernmel a pártoktatás'hogy a vasút olyan üzem, deleteket. utasításokat. vala- tatás keretében történő politi- ban való részvételüket. Segítamely a legszigorúbb fegyel- mint az aktuális be!- és ltülpo-
1 

kai oktatást. Ezt mutat.ia az is, sék összekapcsolni a lkül- és 
met követeli meg. Vasútvona- litikai kérdéseket, egybekap- hogy egyes oktató elvtársak belpolitikai kérdéseket a helyi lainkon ezerszámra közleked- csolva az adott szolgálati hely nem vesznek részt a pártakta- vonatkozású konkrét felada
nek vonatok, találkoznak, ke- előtt álló feladatokkal. Ezt a táson, nem tanulmányozzák tokkal, foglalókozzanak rendszeresztezik egymást, szállítják az fontos munkát az oktatótisztek, munkájukhoz a pártsajtót. a resen a swkoktdtásról elma
utasokat �s az ár_ukat az ország v�lai:nint a szolgálati vezetők megjelent párt- és kormányha- r�d� dolgozók�al. Az ilyen se-
,ninden taja fele. A zavarta- vegz1k. tározatdk t grtseg lhozzáJárul a vasutas 

.. a · • . • dolgozók öntudatának növelésé-
A szakanyagof t6massza alá politikai tartalom A kulszolgalati oktatasban hez a vasút előtt álló felada-értünk el kezdeti eredménye-

1 
tok· sikeres végrehajtásához. 

Megállapítható, 'hogy az ok
tató munkában 1955. január 
l-től az 0. l-es utasítás ér
vénybelépése óta javulás van. 
Az oktató munkát végzó elv
társak mindjobban átérzik a 
rájuk háruló felelósséget, s na
gyobb gonddal. tartalmában 
sokkal alaposabban oktatják a 
dolgozókat. Hiba azonban. hogy 
ez az alaposság, felelősségtudat, 
esetenként csak arra korláto
zódik. 'hogy a dolgozók ismer
jék az utasításokat. s nem mu
tatják meg kellően azok betar
tásának politikai jelentóségét. 
Nem 'hajtják végre következe
tesen az 0. 1-é's utasítás 152-ik 
pontját, amely kimondja: ,.az 
időnként lldadott politikai 
szempontok anyaga mindenkor 
kapcsolódjék a sza:kmai okta
tás anyagához, képezze annak 
szerves bevezető részét, és tá
massza alá megfelelően a sza,k
anyagot politikai tartalommal". 

Ahol a helyi pártszervezet is 
figyelemmel kíséri, hogy a szol
gálati hely vezetője. oktató
tisztje hogyan tartja be az uta
sításnak ezt a pontját. ott a 
termelési tervek teljesítésében, 
a fegyelmezett munka kialakí
tásában, a dolgozók öntudatá
nak növekedésében jelentős si

)tereket érnek el. 
Az utasításnak megfelelóen 

dolgozik például Debrecen ál
lomáson Mészá1·os elvtárs, for
galmi oktatótiszt. Amikor a kí
méletlen tolatásról, a váltóel
lenórzésról beszél, megmagya
rázza azt is, milyen károkat 
okoz a népgazdaságnak. közvet
len munkatársainak és saját 
magának az a vasutas dolgo
zó. aki sza1-.-rnai képzettség qliá
nyában 'hanyagul látja el szol
gálatát. Mészáros elvtárs okta
tási mód�zere nagy mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy Debre
cen állomás a felszabadulási 
verseny időszakában elérte az 
élüzem szintet, sót helyenként 
túl is teljesítette azt. 

A tapasztalatok azonban azt 
mutatják, hogy az 0. l-es uta
sításnak ezt a pontját sok lh.e
Jyen nem helyesen értelmezik. 
Mereven ketté választják a 
szakmai és politikai oktatást, a 
dolgozók politikai nevelését ál
talános frázisok hangoztatásá
val próbáljálk megoldani. nem
egyszer leszűkítik a politikai 
nevelést rövid, 10-15 perces 
politikai tájékoztatásra. Az 
ilyen fogyatékosságok okát ab
ban kell keresni, hogy a vas
utas pártszervezetek többsége 
nem ellenőrzi és nem segíti 
megfelelően az oktatótisztek 
fontos munkáját, �ülönösen a 
munka politikai tartalmának 
megjavítását. A pártszervezet 
hiányos ellenőrzésének követ
kezménye volt. például Zal.a
egerszeq állomáson, hogy hosz
szú 'hónapokon át nem tartot
ták meg a szakoktatás keretén 
belül a politikai oktatást. 

A mula&z1 ásért felelósség 
ter'heli a $zolgálati vezetót is, 
akinek kötelessége lett volna 
megi{övetelni az utasítások 
pontos betartását. 

ben neveljék a vasutas dolgo
zókat. Ezt a megtiszteló felada
tot csak akkor tudjá<k mara-

ket, ezek azonban elmaradnak Vereczki Jenö 
a vasút általános fejlódésétól. a vasút politikai főosztály 
Ez különö�en megmutatkozik a •  munkatársa 

Elkészült az első vasvázasra átalakított személykotsi 
A Landler Jármújavítóban 

a napokban készült el az elsó 
vasvázasra átalakított személy
kocsi. .,Biztonságos. kultúráit 
utazást!" - ez a gondolat ve
zérelte Kal!ó Imre elvtársat, a 
7. szakosztály helyettes veze
tójét, amikor még mint a Du
nakeszi Fé'műhely vállalatve
zetöje a felszabadulást követő 
első esztendóben foglalkozott 
azzal. hogy a favázas szekré
nyú személykocsikat szek
reny nagyjavítás keretében 
vasvázasra építsék át. Abban 
az időben egy felújításra érke
zett nyitott perronú .,Cn"-ko
csit át is alakítottak „Cz" tí
pusúra. 

A feltételek népi demokrá
ciánk kezdeti szakaszában még 
nem voltak meg, másfelől ren
dezni kellett a magyar kocsi
típusok helyzetét is. Az ipar 
nagyarányú fejlődése lehetóvé 
tette. hogy a négy évvel eze
lőtt beadott javaslatot ismét 
elóvegyék. Az utóbbi idóben az 
utazás biztonsága újból eló
tét·be hozta, az idó megérlelte 
Kalló elvtárs elképzelését. 
Vasvázasító munkabizottság 
alakult, amely a javaslat fel
használásával és tökéletesítésé-

vel egy munkakocsi elkészítését 
vette programba. A cél az 
volt, hogy az e téren szerzett 
tapasztalatok alapján végez
zék el a többi személykocsi 
vasvázas szekrénnyel való át
építésének munkálatait. 

Csanádi György vezérigaz
gató, Tölgyes Lajos szakO"sz
tályvezető és Kalló Imre szak

osztályvezetőhelyettes elvtár
sak jelenlétében mutatták be 
az elsó átalakított, ilyen min
takocsit, az 56 503. számú „Czu" 
személykocsit a Landler Jár
műjavítóban. Az új kocsit -
egy-két kisebb hiányosságtól 
eltekintve - múszakilag jónak 
és s:zép kivitelezésűnek talál
ták. 

A vasvázas kocsiszekrény 
nagy elónye, hogy esetleges 
baleseteknél az utazó szemé
lyek számára nagyobb bizton
ságot nyújt. Emellett fameg
takaritást is jelent. mert el
hagyják a tölgyfavázat. Ko
csinkint közel 6-8 méter 
tölgyfapadlót takarítanak meg 
és a kocsi önsúlyát másfél-két 
tonr,ával csökkentik. Nem le
het figyelmen kívül hagyni, 
hogy a favázas szekrényű ko
csik átépítése révén kevesebb 
szabványtípusú kocsi marf!d 

forgalomban, ami megkönnyí
ti a fenntartást, kevesebb tar
talékalkatrészt kell készletben 
tartani, rövidebb átfutási idó
vel javíthalók a kocsik. Az új 
vasvázas kocsi élettartama eló
reláthatólag 40 esztendóvel 
hosszabb, mint a favázasé. Az 
átépítés folyamán alkalom nyí
lik arra is, hogy az alváz 
meghosszabbításával a.z ülőhe
lyek számát növeljék. Az át
alakítási munkálatokra jármú
javítóinlmak fel kell készül: 
niök, hiszen nagyobb hegeszto 
és szekrénylakatos kapacitást 
igényelrek. 

Az újtípusú kocsi megalkotá
sában a kocsiosztály, valamint 
a többi részlegek műszaki ve
zetői és brigádjai dícséretet 
érdemelnek. A vasúti jármű,, 
javítók büszkék lehetnek a 
népgazdaság terheit könnyító 
új jármú megalkotására, mert 
ilyen jellegű kocsikat eddig 
csak vagongyárak készítettek. 
A nagyszerú kezdeményezés -
amely a gépészeti szakosztály 
önköltségcsökkentési törekvé
seit is dicséri - rövidesen 
szolgálni fogja utazó közönsé
günk kényelmét, s nyilván ki
váltja megelégedését is. 

Kis László 

Zelov ich Kornél emlékezete 
Aprilis 10-én múlt húsz esz

tendeje. hogy Zelovich Ror
nél, a magyar közlekedés
tudomány kimagasló alakja el
húnyt. Nagyszerú úttörő mun
kájával kimagasló műveivel 
marada;,dó nyomot hagyott és 
tudományos, a magyar közle
kedést fejlesztő tevékenységé
vel ma 1s a magyar közleke
déstudomány példaképei közé 
tartozik. 

Zelovidh Kornélnak 1903-ban 
megjelent nagy tanulmánya a 
vasúti hidak méretezéséről, for
galombahel)'ezéséről, idószakos 
vizsgálatáról méltó feltúnést 
keltett a tudományos világban. 
Bz a munkáia megmutatta a 
tudós szeretetét a közlekedés 
ügye iránt. Egymásután jelen
tek meg különféle értekezései ,  
tanulmányai. 3melyek mind út
töró munkák voltak és igen al
kalmasa.Jt arra, hogy a külföld 
figyelmét 1s fel'hívják a fiatal 
magyar mérnök kiváló képes
ségeire. munkásságára. Zelo
vich Kornél volt az első, aki a 
vasúti üzemvezetés gazdaságos
ságával behatóan foglalkozott. 
Nem sokkal egyetemi magán
tanári képesítése után nagyje
lentóségű művet írt a nagyvas
utak gazdaságos üzeméról. Mű
vében a tudós éleslátásával 
meghatározta a vasútüzem 
gazdaságosságának elemeit és 

gükkel, világosságukkal, ész-
, 

műveív�I, , �unkás�ágáyal, 
szerúségükkel még ma is példa- egész eletevel uJ, egeszseges 
képei műszaki irodalmunk mű- fejlődés út_jára ve_zette a _ma
velóinek. gyar kozlekedestudomanyt. 

Zelovich Kornél késóbb a Műveinek mondanivalója, új
Műegyetem rektora, majd dé- szerúség� é_s nem utols_ós_orb_an 
kánja lett és életének utolsó a , techn_1ka1 és _gazdasag1_ k';r
esztendejében már inkább a desek zart egysegben vala tár
nagyvárosok közlekedési kér- gyalása �a is p�ldakéPI; a ma
déseivel foglalkozott. Zelovicti gyar kozlekedestudomany to
Kornél, mint a magyar közle- vábbfejlesztóinek a szocialista 
kedéstudomány úttörő harcosa, vasútért folyó harcban. 

A vasutas családiház-építési akcióról 

Olvasóink lközül többen ér• 
da!klődtek, mi a helyzet jelen
leg a családiház-építési akció
nál, hogyan történik az építési 
anyag-ellátás, s mik az dicai 
az a11yagellátásban mutatkozó 
késedelmesk-edésne'k. A lk.érdé
sekkel feDk-erestük az Anyag
ellátási lgazga.tóságot, ahonnan 
a !következő választ kaptulk: 

A családi házak építésénél kü• 
lönbséget kell tenni aszerint. hoqy 
dolqozölnk az úqynevezett MAV 
saJátház-épitési akció keretében 
kötöttek-e szerződést a MAV-val, 
vagy pedlq a tanácsok útján, ta
karékpénztári kölcsönböi építik-e 
fel csal.idl házukat. 

laq az akcióban részt vev6 dolqo
zók eqyharmad része lesz abban 
a helyzetben, hoqy telJe1 eqészé-
ben meqkaphatja a szerződés• 
ben kikötött értékű anyagokat. A 
többiek csak folyamatosan, 1 956 
végéig Juthatnak a hitelösszeg• 
ben megál lapított összes építést 
anyaghoz, lgy tehát a MÁV saját, 
ház-épftési akcióban részt vevő 
valamennyi dolqozó méq az Idén 
legalább annyi anyaghoz Jut, 
amennyi blztosltJa, hogy Juttatott 
telkét az építkezés meq nem Kez• 
dése miatt nem kell visszaadnia. 

Azok kérdésére, akik az éplt• 
kezések elhúzódásának okairól 
érdeklődtek, közölJUk, hogy a7 
egyes lqazqatósáqok - a debre-
ceni ig3zqatósáq kivételével 

• • megmutat1a ezek összefüggé-
Fokozni a szoc1a/1sta 

\ 
seit. Zelovic� _volt az el�ó, aki-

A MAV saját anyagkésztetéb61 
csak azok számára biztosíthat 
építési anyagokat, akik 1 9 54 fo
lyamán szerz6dést kötöttek. A 
szerződésben megjelölt értéken 
belül is csak olyan ütemezésben 
biztosíthatja az épltésl anyagokat, 
ami fyen mértékben azt az Orsza„ 

csak az elmúlt év utolsó napjai
ban kötött6k meg a szerződése
ket a dolgozókkal, így elkéstek 
az építkezéshez szükséges anya
gok biztosltásával, Az építési 
anyaqokat eszerint csak az 1 955., 
i l letve 1956. évi keretből lehet fe
dezni. szellemű nevelést né! a vasut1 _g�zdasa�ossá_g 

mercéje az add1g1 megallap1-
. 

· é lát tásokkal sze>mben az árutonna-Mmdezt figyelembe v ve - kilométer és utaskilométe� lett. 
gos Tervhivatal által megál lapí- MeqJegyezzUk véqül, hogy a2 
tott keretek megengedik. OTP-kölcsönből épittetö vasutas 

dolqozók részére öl MAV nem ad• A MÁV safátház-építési akció hat saját készletéből an a ot 
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IREK 
SZOVJETUNIÓ 

'.A szovjet vasutak életéből 

l.���'�:r= 
senyben van-
nak egymással 

� 
május elseje 

, � tiszteletére. Az -
odesszaialk már-

ciusban elsók lettek a két 
körzet versenyében: vala
mennyi előírt normát túltel
jesítették. A nemzetközi pro
letariátus nagy ünnepére a 
Szovjetunió vasutasal minden 
körzetben lelkesen készülnek. 

• 

A Gudok, a szovjet vasuta
sok lapja dkket közöl azok
ról a kiváló vasutasokról, akik 
túlsúlyos szerelvények továb
bítása révén 19 millió tonna 

szenet. fémet, ga honát stb. szál-.. 
lítottak terven felül. A mozga
lom elindítása óta 62 303 túl
súlyos szerelvényt továbbítot
ta.4t és mindinkább elfoglalja 
méltó 'helyét ez a nagyszerű 
kezdeményezés a már sikeresen 
bevált többi mozgalom között, 

Két, egymástól messzees6 
állomás, a szovjet Vorkuta és 
a kínai Szucz-Já-Tu-n állomás 
vasutasfiataljai állandó kap.. 
csolatot teremtettek egymás
sal. A kínai vasutasok beszá
moltalt arról, !hogy a mozdony
javítási 144 órás várakozási 
normát a szovjet módszerek be
vezetése révén máris 128 órára 
csökkentetté:t. 

KÍNAI NÉPK ÖZTÁRSÁS.ÁG 

Építik a Csendu-vasútvonala, 

,UP AN 

Szücsuan tar
tományt Kína 

iközpontjával 
köti össze a 680 
kilométer hosZ
szú Csendu
vasútvonal. Ez 
év elején nyi-

tották meg déli szakaszát 315 
kilométer hosszúságban. Az 
észa!ki részét igen nelhéz tere
pen, magas hegyek között épí
tik. Közel ötven kilométer 
hosszban kell alagutat fúrni, és 
300 völgylhidat kell építeni, 

A nemzetközi sz6vetseg konferenciája T oki6ban 

A Szállítási Kikötói és Ha- kormány nem jó szemmel né� 
lászati Dolgozók Szakszerveze- j te az ország s�_ív_ében megr�n
teinek Nemzetközi Szövetsége dezett nemzetkoz1 konferenciát, 
április 4---8-án tartotta konfe- mert eredmén:l'.eként, a_ szak
reneiá}át Tdkióban. Az értekez- szervezeti harc „e'.esedeset vá�
leten India, Indonézia, Dél- ja. A nemzel'koz1 megbeszéles 
Korea, Malaya, Pakisztán, a tárgysorozatá_n szerepelt ug_yan
Fülöp-szigetek, Hongkong és is a munkaviszonyok, a társa
Japán küldöttei vettek részt. dalombiztositás, a munkaügyi 
Megfigyel6ké_nt A_nglia. Be!- törvénykezés megjavítása, a gl�m, Franc,aorszag, Nyugat- sza<kszervezetek elismerése, Nemetország, Burma, Ceylon _ 

! 'te •té bé és Sziám diplomáciai képvise- egyezteto 
_
szerv

. 
e si � r

lete is megjelent. viták eseteben, es a kormanyok 
A szakszervezetellenes Japán beavatkozása a ipari vitákba, 

1n.'1JGA.T•NÉMETORSZÁG 

Touloni levél 

A Délnémet 
Vasúttársaság 
esseni üzemi bi
zottsága 1 evelet 
kapott Toulon
ból, amelyet a 
CGT-hez és a 

/' szakadár FO
hoz tartozó vasutas szakszerve
zeti titkárok írtak alá. A levél
ben többek között ezeket írják: 
,.A touloni vasutll$ok jól tudjálk, 
hogy Németorszá,g felfegyver
zése a szalkszervezeti és demdk
ratikus szabad.ságjogok fe1.szá,. 

A ... �GLIA 

molá.&át, eltörlését és a há� 
veszély növelkedését jelenti. A 
fegyverkezés terheit viszont 
elsősorban a dolgozók vállaira 
rakják. Mind.két nemzet dol· 
gozói már átéltek egy szörnyű. 
háborút, majd felszabadultak tt 
gyűlölt fasi;!nnus igája a!óL 
Önöklkel e'.]Yütt mi is kiván;u!k 
a két nép közti egészséges kap
csolatokat, és lkérjülk, hogy 
jolytll$sák bá.tor harcukat, é, 
'küzdjünk együtt a béke fenn
tartásáért, az általános lefeí/'11� 
verzésért." 

M6jus elsején 
sztrajkba·fépnek a mozdonyvezetők és fűtők 

A brit munkaügyi bíróság a 
közelmúltban elvben kimondot
ta, hogy a vasutasok fizetését 
arányosítani kell az iparban 
fizetett általános bérekkel. 
Almint ismeretes, az angol vas
utasok mintegy 15 százalékos 
fizetésemelést követelnek, ami 
annyit jelent, hogy fizetésük 
arányban lenne az iparban be
vezetett bérrendszerrel 

Az angol kormány azonban 
még „gondolkozik" a munka• 
ügyi bíróság ítéletén. Az angol 
vasutasok nem értenek egyet 
kormányuk időhúzásával. A 
mozdonyvezetők és fúták szak• 
szervezete felszólította tagjait, 
hogy a szakszervezetbe tömö
rült nyolcvanezer dolgozó má• 
jus elsején éjfélkor lépjen 
sztrájkba. 

Békét akarunk! 

ni kell. hogy a legnagyobb fe- 1918-ban megírta A vasúti fellelős5ég az oktatótiszt elvtársa- építmény, a Vasúti Vzem, 1919-
ké. Pártunk. népünk azzal a ben a Vágánykapcsolá.sok és 
nemes feladattal bízta meg vasúti állomások címú nag:;1)a
óket, hogy szocialista szellem- tál!ú műveit, amelyek teljessé• 

l<eretében szerzc5dött valamennyi k 
y q ' 

dolgozó részére méq ebben az év• 

1 

eze a dolgozók a belltereskede• A Szovjetunióban folyik az aláírásgyűjtés a Béke Vlláqtanács fel• bon biztosítjuk az építkezés meq- lem útján vásárolhatják meg a hívásán, Képünkiln a novoszibirszki fűtöház mozdonyve:a:etölnel< 
kezdésr.hoz szUks�ges anyagokat. családi ház fetépitésehez sz!lks6-

J 
eqylk csoportja aláírja a békelvet. 

Az Idén ezen felül elörelátható- ges anyagokat. (Foto v. Lec:slnazkovo) 

1 
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A termeléken ység emelésének módszerei 
a forgalmi szal<szolgálatnál 

„A növekvő jólét a bővített 
-újra termelésből • és annak ré
vén a szocialista felhalmozó
dásból fakad. A szocialista fer, 
halmozást a termelékenység 
növekedése, az önköltség csök,

kentése teszi lehetővé'' 
mondja a Központi Vezetőség 
márciusi határozata és megál
lapítja, hogy a népgazdasági 
terv megvalósításánál a meny
nyiségi mutatók teljesítése 
mellett döntő fontosságú az 
előírt növekvő termelékeny
ség és a csökkenő önköltség 
biztosítása. 

Ez a feladat a vasutasoknak 
!s szól. Szól elsősorban a va· 
súti munka legkiterjedtebb 
részét, a szállítások lebonyolí-

tását végző szakszolgálati ág
nak, a forgalmi &zolgálatnak. 

Melyek azok a módszerek, 
amelyek reven a forgalmi 
szakszolgálat növelheti ter
melékenységét, csökkentheti 
ö:1költségét. Egész sereg ilyen 
módszer van. Ezek nagyobbá
ra közismertek, mint például 
a menetrend szerinti közleke
dés állandóan napirenden lé
vő ügye, a többterheléses moz
galom, az állomási mozgást 
meggyorsító síktolatási mód
szerek, a szovjet csurgatásos 
módszer kiterjesztése, az 
irányvonatok számának foko
zása, a zöld út biztosítása, az 
állomási tartalékok gazdasá · 
gos felhasználása stb. 

Hogyan emelheti a termelékenységet a kocsiszolg6lat 

E módszerek mellett rendel
kezésére állnak a kevésbé is
mert, de a termelékenység nö
velését eredményesen elősegí
tő egyéb módszerek is. Ezek 
közé tartozik az utasítás sze-
1'inti, okszerű kocsigazdálko-
dás. Elsősorban az idegen ko
csikkal való gazdálkodásról 
van szó. Minden dolgozó tud-

kott tartánykocsik gyors , t?· 
vábbításának megszervezese
be fokozottan be kell kapcsol
ni a menetirányító &zolgála
tot. A menetirányítók állan
dóan tartsák kézben a bérelt 
tartánykocsik irányítását, hogy 
megszűnjön ezeknek a kocsik
nak az ácsorgása. 

ja, hogy az idegen kocsi k  Lehetőségek 
hosszú tartózkodási ideje 

' 
'/ '[['t6 ' [ rontja a� önk�Hsé_get. Az_ id:· a szeme ysza I sna 

gen kocsik utan flzetendo be- T'"bb ód kí ' lk "k ter -rek rohamosan emelkednek, ': m , na , ozi a 
ha a kocsik hosszabb ideig I m�leke;1Y�E:g ';m�lesére a sze· 
tartózkodnak vonalainkon. Ha m':lyszalhtasnál 1s. . Sok 

. 
sz:� 

például egy csehszlovák ko- melyv?nat e
,gy

es v1szonY,lato 
csit tíz napon túl tartunk a b�n k1hasznalatlanu1 kozleke
magyar vonalakon alapbére dik. A feladat: megkeresni 

naponta mintegy 300 százalék- azok_at a helye_ket, ahol_ a sze
kal, 15 napon túl pedig 600 relvenyeket csokkentem l.ehet

.

izázalél;kal növekszik. Például a Budapest-szobi 
Minden forgalmi dolgozó- v?nalon , a_z utasok na�yobb 

nak tisztában kell lenni az- resze , Vac1g utazik
'. 

Váctol te-
. • e . hát lcnyegesen kisebb terhe-zal, hogy m, a teendo az ide-

1 .  1 k· .. 
1 , d k t k gen koc�ikkal: esse oz eKe ne a vona o . 

Ilyen esetekben le kell ka� 
csalni a feleslegessé váló ko
csikat. Az állomások figyeljék 
a vonatok kihasználtságát és 
tegyenek javaslatot esetleges 
tengelyszám-csökkentésre. Az 
ilyen irányú tevékenység már 
megindult, de tovább kell fo· 
kozni, persze úgy, hogy a sze
mélyforgalom ügye ne szen
vedjen hiányt. 

Hatékony módszernek lát
szik a termelékenység emelé
sére a személyforgalomnál a 
gyors- és távolsági vonatok 
megállásainak .-itkítása. A mi· 
nisztériumi személyszállítási 
és menetrendszerkesztő szer
vek már foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel és azt tervezik, hogy 
azokon a vonalszakaszokon, 
amelyeken a gyors- és távol
sági vonatok megállását ritkí
tanák. helyi ingajáratokkal 
bonyolítanák le a forgalmat. 
Nagymértékben növelné pél
dául a tennelékenységet az 
olyan nagy forgalmú vonalon, 
mint a nagykanizsai. az, ha 
Székesfehérvártól Siófokig nem 
állnának meg a gyors- és távol
sági vonatok, ellenben lenne 
egy ingajárat, amely minden 
közbeesó ál1omáson és megál
lóhelyen megállna. A vonal 
többi szakaszán is hasonlóan 
szerveznék meg a forgalmat. 
Budapest-Nagykanizsa között 
hat óra a gyorsvonati és hét
nyolc óra a személyvonati 
menetidő. A menettartam 
megrövidítése, a sebesség 
emelése jelentős szénmegtaka
rítást eredményezne, gyorsita · 
ná a kocsi- és mozdonyfordu-
lót, növelné a vonal teljesító-

1 képességét. s mindezek együtt 
a termelékenység emelkedését 
segítenék. 

s 

MISKOLC-GÖM.ÖRIN N INCS MARADÁSA 

A FEGYELEMLAZÍTÓKNAK 
A felvételi épület falán el- minden visszamaradt ilyen 

helyezett versenytábla büsz- kocsi három rossz pontnak 
kén hirdeti, hogy az előző nap számít. 
is ió eredményt értek el a gö- d) Indokolatlan késés a. 
möriek a kocsitartózkodási szolgálatból öt, oktatási mu
idő csökkentésében, a vonatok la.swtás tíz pont le'llcm.ását je-
menetrendszerinti továbbítá- • lenti. 
sában A , 'l t· t" d l - Nem mindig volt ez így - , szo,gia � � veze o __ a ren e -
mondia Bernát László álla-- ke_zesr; :1110 JUtalomosszeg �O 
másfónök. - Eredményeinket I szazal�ka� �zon . tur d':Jgozo:· 
hosszú ideig lerontotta az ide- nak fizeti ki, _akik a ,  targyho
gen kocsik hosszú, gyakran napba� a legto�b _Jo pont?t 
100-110 órás tartózkodási ide- szere�tek 30 szazalekát kapJa 
·e A 461!D és a 9562-es is a második helyezett. a fenn

iúÍhosszú ideig tartózkodott az maradó összege! pedi!( �gyéb 
állomáson. Ba,j volt a munka- mlll;kater:1let peldamutato dal-
fegyelemmel is. gozoi kapJák. , , . , A fegye:emlazitok , ellem 

Ösztönző teljesítmény
értékelés 

Hosszú ideig foglalkoztatta 
az állomás mozgalmi és szak
vonali vezetőit a probléma 
megoldása, míg végül a ja
nuári termelési értelcezlet elé 
terjesztették az állomási pont
értékelést : 

a) 24 áránál ha:mara,bb el
küldött idegen kocSik értéke 
10 jó pcmt. 24 óra ta-rtózko
dást meghaladó kettő, 48 
órát meghaladó négy, 72 órát 
meghaT.adó tartózlrodás hat 
rossz pontot jelent minden 
szolgálatot teljesítő csapat
nak. 

b) Minden idóben eLkül,d,ött, 
illetve el nem küldött bel
föW.i k.ocsi érté� kettő jó, 
illetve rmsz pont. A 461/D, 
valamint a 9562-es mem?t
ren.dszerú ebküW.éséért vona
tonként tíz jó. ha a.z állomás 
hibájából késve indul, Von4· 
tcn.ként öt-öt 1'0SSZ pont jár. 

e) Minden ellcüid.ött helyi 
feladási kocsi értik.e egy jó, 

harcban és a termelékenység 
emelése érdekében nagy se• 
gítséget jelent ennek a mód
szernek a bevezetése. Az 
egyes turok eredményeit a 
munka befejezése után azon
nal értékelik. Jutalmat kap 
az a tolatásvezető, aki a rak
tár munkáját legjobban segíti. 

1 14  helyett 15 6ra 

tek ki annak a brig,ádnak, 
amelyik legeredményesebben 
alkalmazza a szovjet siktola
tási módszert. Ezt a jutalmat 
a legutóbbi értékelés alapján 
Pászw-r István l:>rigádja nyerte. 

Mint ahogy nem riadnak 
vissza a fe.,")Telemlazítóktól el
vonni a jutalmazást, nem 
ritka az olyan eset sem, hogy 

egy-egy példamutató dol·· 
i:ozó egymásután több-

ször is jutalmat kap. 

Tirpák János szorgalmáért a 
múlt év októberében tolatás• 
vezető lett, s már az első hó
napban 70 forint jutalmat ka
pott. Novemberben is a leg
jobbak közé küzdötte magát, 
kocsikiesés miatt azonban el• 
esett a jutalomtól. Tirpák 
elvtárs nem kedvetlenedett el. 
Februárban a 461/D tartózko
dásának megtö,idítéséért ő 
kapta a 200 forintos céljutal
mat. A kételkedők véleményé
re rácáfolt azzal. hogy már
cius,ban ismét az ó mai•kát 
ütötte a 200 forint, 

Követendő példa 

Az állomás vezetői és do!� 
i;ozói nem állnak meg az eddi
"i eredmények.né!. A május el
;ejei versenyben a Pásztor- és 
a Bányai-brigád első negyed
évi teljesítményének egy szá
zalé'kos emelését vállalta. Az 
állomásfőnök és helyettese, 
valamint a párttitkár elvtárs 
egy-egy tur munkáját figyelik 
és seii:ítik. Május l-re DISZ
brigádot szerveznek. Nagyban 
foglalkoztatja a vezetőket az 
a gondolat, hogy versenyt in
dítanak a jelzőnél való fel• 
tartóztatás csökkentésére. 

Miskolc-Gömöri állomás 
a) az idegen kocsikat a leg

gyorsabban haza kell küldeni; 
b) elsősorban exportküldemé
nyekkel szabad meg-rakni; c) 

csak akkor szabad belföldi 
forgalomban felh�ználni, ha 
ezált,a,l hazai vasútjukhoz kö
zelebb kerülnek és így vona
lainkon legalább 150 kilomé
tert futnak; d) nem szaaad 
idegen kocsit gyüjtőhöz, önke: 
zelési áruhoz felhasználni, el
lenben valamennyit gyorsjá
ratú közvetlen vonattal (gyors
teher-irányvonat) kell továb
bítani, lehetőleg úgy, hogy 
még éjfél előtt kiléphessenek 
határállomásainko11. 

--------------------------

A pontértékelés kidolgozói 
sem gondoltak olyan ered
ményre, mint amilyet az új 
jutalmazási rendszerrel elér
tek, Az idege,n, kocsífo tartóz
kodási ideje a decemberi 114 

óráról márciusban 1 5  órára 
esett. A janµári megt,a,karítás 
több mint húszezer forint. Ja
nuárban a Nagy-Pásztor-bri
gád, februárban és március
ban a Füzi-Bányai-brigád 
végzett az első helyen és 
kapta természetszerűleg a 
legmagasabb jutalmat. Feb
ruárban a termelési eredmé
nyek alapján ugyan a Kar
cagi-brigád érte el a leg
szebb eredményt, de oktatás 
mulat,ztás miatt 30 pontot le
vontak teljesítményükból. példája, ahogyan a jutalmazási 

keretet a munkafegyelem meg
szilárdítására felhasználják, 
követendő példa. Valóban ér
vényesül az az elv, hogy csak 

Az idegen kocsik kezelésé
ben az elmúlt évhez képest az 
idén jelentős javulás állt be. 
Januárban több millió forintot 
takarítottunk meg az idegen 
kocsik gyors hazaküldésével. 
Ezt az eredményt tovább kell 
fokozni. Hasznos eszköz erre 
a márciusban követett sikeres 
módszer. Ebben a hónapban 
napi átlagban 2717 kocsit tar
tósan kivontunk a forgalom
ból. Ezzel lehetővé vált az 
fü'es tengelykilométer csök
kentése, a forgalomban ma
radt kocsi k  jobb kihasználása. 

Ugyanekkor az exportforga
lom részére februárhoz viszo· 
nyítva naponta 20 MÁV-kocsi· 
val többet tudtunk rendelke
zésre bocsátani. Ez azt jelen
tette, hogy márciusban a kül
földön tartózkodott MÁV
kocsik száma 85-tel volt na
gyobb, mint az előző hónap
ban és 273-mal nagyobb, mint 
az előző év azonos hónapjá
ban. Ez azért jelentős, mert 
a külföldön tartózkodó kocsi
jaink bérével ellensúlyozni 
tudjuk a nálunk tartózkodó 
idegen kocsik bérét, s így va
lutát takarítunk meg, csök
kentjük vasutunk önköltsé
uét. 

Takarékoskodjunk 

a tartánykocsikkal 

Igen fontos termelékenysé
get emelő módszer az idegen 
tartánykocsik utasítás szerinti 
gyors továbbítása is. A meg
növekedett nyers- és fűtőolaj
szállítás lebonyolítása érdeké
ben kénytelenek vagyunk ide
gen tartánykocsikat igénybe• 
venni, ami szintén költséges 
dolog. :t;ppen ezért a forgalmi 
.szolgálatnak arra kell töreked
nie, hogy az üzemek fűtőolaj 
ellátását lehetőleg zárt i-rány
vonatokkal végezzék. s ezzel 
elősegítsék a tartánykocsi
fordulóidő kedvezőbb alakulá· 
sát, illetve a bérelt tartány
kocsikkal nagyobb teljesitmé· 
nyek elérését, Az üres és ra• 

A szállítótartályok előnye a darabáru· szállításánál 
A darabáruküldeményelcet az 

elfuvarozás ideje alatt sokféle 
veszély érheti. A káresetek el
sősorban az árumozdításból. 

e�óbe�.á,spkbói. ,az)cjőjárá
si viszonyokból keletkeznek. 

A darabáruküldemények ke
zelésénél, a be-, ki• és átraká
soknál a küldeményeket moz
gatni kell. A legfontosabb cél 
ennél a műveletnél, hogy a 
küldeményeket kár ne érje. 
Ennek az előfeltétele - elővi
gyázatos árukezelés mellett -
az áruknak olyan csomagolása, 
amely az árumozgatás dina
mikai hatásainak, az időjárás 
okozta befolyásnak ellent tud 
állni. Népgazdaságunknak nem 
közömbös, hogy a darabáru 
küldemények milyen állapot
ban kerülnek rendeltetési he
lyükre. A szállítás alatt kelet
kezett károsodás döntő kiha
tással van a termelésre is. 

Milyen feltételeknek kell 
megfelelnie a jó csomagolás
nak? Meg kell óvnia az árut 

fuva.-rozás közben a teljes, vagy 
részleges elveszéstől, a. sérülés
tót Nem szabad az árukban 
kárt okoznia és végül olyannak 
kell lennie, hogy a vasútüzemi 
berendezések, a kocsik és a ke
zelést végzö dolgozók épségét 
ne veszélyeztesse. 

Ezeknek a feltételeknek a 
legjobban megfelel a szállító 
tartályokban, az úgynevezett 
kontainerekben történő szállí
tás. Ezzel voltaképpen 

leegyszerüsítjük az áru
küldemények kezelését, 

rakodását 
és lehetővé tesszük a nagy 
darabáru tömegeknek kevésbé 
csomagolva, közbeeső kezelés, 
vagy átrakás nélküli, esetleg 
több fuvarozási eszközzel telep
helytől-telephelyig történő szál
lítását. 

A szállítótartály előnye, 
hogy biztosítja a szállító jár
művek gyors megrakását az 
áru csoportos kezelhetősége ré
vén ; megteremti a rakodások 

gépesítésének alapjait és végül 
alkalmas a különböző közleke
<lési ágak szállító Jarművei
vel való fuvarozásra, 

megvédi az árut külső be
hatásoktól, csökkenti a ke
zelési költségeket és nem 
utolsósorban szinte ki
zárja az elveszést, dézsmá-

lást. 
A csomagolóeszközök több

szöri felhasználhatósága erooen 
korlátozott, ezzel szemben a 
szállitótn·tályok évtizedeken át 
használhatók. Alkalmazásuk• 
kal jelentős mennyiségű cso
magolóeszközt: értékes faanya
got, vásznat, va és egyéb 
fémeszközöket takarítunk meg. 

A szállitótartályos fuvarozás 
egyre inkább tért hódit ha
zánkban is. Népgazdasági ér
dekeinlc arra késztetik a vasu
tat. hogy a már meglévő szál
lítótartály-parkot növelje és 
ezzel az egyre emelkedő szál
lítási igényeket kieléeítse. 

Jakab Károly 

Dombóváron nem állnak meg 

az eddÍgÍ eredményeknél 
Országszerte ismertek a 

dombóvári vasutasok kiváló 
teljesítményei, a gurítódombon 
aratott sikerek. A felszabadu
lási műszak vállalásait 1 10  szá
zalékra teljesítették és az; ál
lomás az első negyedévben el
érte az élüzem-szintet. Az ápri
lisi hideg, szeles, esős időjá
rás ellenére is egyre-másra 
születnek a példás teljesítmé
nyek. 

szágba a komlói szén, a pécsi 
antracit. A pécsi szénmedencé
ból érkező vonatok 40 százalé
kát rendezik át, míg a többi 
irányvonalként fut tovább. 
Ennél a munkánál a legkisebb 
fogaskerék tevékenysége is 
számít. 

Ezért kell megemlékezni az 
országos viszonylatban is kivá
ló kocsifelfróról, Póth Jrén-ról, 
aki példaadó, megbízható 

Valamennyien lázasan ké- adatszolgáltatásával hatható
szülnek a proletariátus nagy san segíti az állomás munká
nemzetközi ünnepének, május ját. De elismerést érdemelnek 
elsejének megünneplésére. A a vezetők: Pottyondi József és 
Táncsics-brigád például kocsi• Monori István; munkatársaik: 
mozgatási tervét 1 18, kocsiki- Poldesz József, P-rofohes Attila, 
futási tervét 108 százalékra Szabó Kálmán, Vida Zoltán, 
teljesíti. A Rákosi-b1·igád sem Béri Mihályné, Dékány László 
marad mögöttük, de dicséret és a többiek is, akik ugyan
illeti Vida János kocsimestert, csak élenjárnak a munkában. 
Szalkai István tolatásvezetőt, A fűtőház dolgozói is pár
Gallovics József forgalmi szol- tunk március 4-i határozatá
gálattevőt is kommunista pél- nak szellemében dolgoznak. 
damutatással végzett munká- Különös gondjuk van az ön
jukért. A dolgozók május el- költségcsökkentésre, az anyag
seJe1 felajánlásának egyik takarékosságra, amit mi sem 
pontja, hogy az egy kocsira bizonyít jobban, minthogy 
eső kárösszeget 16 fillérről 10 szénmegtakarítási tervüket 
fillérre csökkentik. 111 .  az időszakos mozdonyja-

A komlói szénmedencét a vitási tervüket 120 százalékra 
dombóvá1fak látják el üres teljesítették. A felszabadulási 
kocsikkal, az állomáson ke- műszakban 150 darab ezerton
resztül áramlik szerte az or- nás vonat továbbítását vállal-

ták, ezzel szemben 260 db ezer
tonnás vonatot továbbítottak 
és a százelegytonnára eső faj
lagos önköltséget 10 fillérrel 
csökkentették. Ezekkel az 
eredményekkel 625 OOO forintot 
takaritottak meg. Ebben a 
nagyszerű munkában is kivá
lik Takács II. József moz
donyvezető DISZ-brigádjának 

"7800 tonna túlsúly továbbítása 
és 32 százalékos szénmegtaka
rítása. A mozdonyműhelyben 
is derekasan dolgoznak. Mi 
sem jellemzőbb a javuló mun
kájukra, mint az, hogy a szak
ma kiváló dolgozója jelvény 
elnyerésére hat dolgozójukat 
terjesztették fel. 

A pályafenntartás élüzem
szinten dolgozik. Hat pálya
mesterük lett sztahanovista, 
13 fizikai dolgozójuk ugyan
csak elérte a megtisztelő cí
met. Igen sokat beszélnek ezen 
a vidéken a Stettner•bTigád
ról, melynek minden tagja 
sztahanovista. 

A dombóváriaknál nem 
lanyhult a verseny, nemcsak 
megtartják a felszabadulási 
műszakban elért eredményei
ket. hanem a társszolgálati 
ág"k jó együttműködésével 
még fokozzák is, 

Nem Is volt maradása a 
csapatban a fegyelemlazi

tóknak, 
Lingva,i Lajos és Hajas Mi- együttes, jó munkával lehet 
há!y kocsirendezők jobbnak tartós sikert elérni, de a pél
látták másfelé vinni a betyár-

1 
da azt is mutatja, hogyan le

bútort. het eredményesen harcolni a 

Kétezer forint iutalmat tűz• fegyelemlazítók ellen. 

Több mint egy millióval növelik a termelési értéket 
(Tudósítónktól.) A Szolnoki 

Járműjavító VV dolgozói első 
negyedévi tervük túlteljesítése 
után újabb nagyszerű termelé
si célok elérését tűzték maguk 
elé. Vállalták, hogy a má.sodi'k 
negyedévben I 126 820 forint 
é-rté'kkel termelMik többet a 
terv szerinti elóirásná.l. Ebból 
350 228 forint értéket május el
sejéig teljesítenek. 

Terven felül vállalták egy 
darab gőzmozdony olaj-tüze
lésre való á talakí tásá t, egy 
gőzmozdony ikerátalakítását, 
két vízállomási kazán és két 
víztartány javítását, 30 teher
kocsi fővizsga, tíz személykocsi 
futójavítás, egy „E"-kocsi át
alakítás elvégzését és még sok 
egyéb munkát. 

------0-0------

Tíz százalékon felüli 
szén takarékos sági vállalás 

(Tudósítónktól.) A nyíregy
lházi fűtőház mozdonyvezetői a 
felszabadulási versenyben ki
váló eredményeket értek el a 
szén takarékosságban. Május 
elseje tiszteletére ezeket túl 
akarják szárnyalni. Egysége
sen vállalták, hogy a.z első 
negyedévi 8,2 százalékos szén
megtaka-rítással szemben, a 
második negyedévben 10 szá
:mlékon felüli szénmegta!karí
tá.st érnek el. 

A vállalásnál Veszeli András 
mozdonyvezető és fűtője Vá
mosi János példája is buzdí
totta a dolgozókat. Veszeiiék a 
felszabadulási versenyben 97 
tonna szenet takarítottak meg. 
Ennek köszönhették, hogy 
márciusban például Veszeli 
elvtársnak a szénjutalékkal 
együtt 3519, Vámosi Józ�efnek 
pedig 2191 forint volt a ke
resete. 

A vonatok biztonsá gos közlekedéséért 

A balesetek meqelózésén61 fontos szerep Jut a durrantyuk időbeni 
használatának. Képtink!ln Nagy István vonatvezető Budapest - Nyu• 
gati-pályaudvaron átadja a durrantyúkat a vonatJán szolqálatot 

teljesítő vonatklsél'őknek. 

(Kovács Géza felv,l 
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Befejezéshez közeledik 
az 

Jegyzetek Rozsnyó Ede életeből 
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· g· ismerőse Tökölyi János 
újpesti vasúti dunahíd újjáépítése 

Tizenegyévi kényszerú szü
·netelés után, rövidesen meg
indul a vasúti forgalom az 
újpesti vasúti !hídon. A híd 
újjáépítési munkálatai három 
esztendővel ezelőtt, 1952 má
jusában indultak meg. A há
ború folyamán lerombolt híd 
helyén ma már áll az új híd 
és most, néhány héttel a 
Yasúti forgalomba helyezés 
előtt hét vállalat több száz 
dolgozója végzi a forgalomba 
helyezés előtti utolsó munká
latokat. 

határidőt ezen hídszerkezet 
építésnél úgy biztosítják, 
hogy a hidat két irányból - a 
szerelóbrigádok egymással 
versenyezve szerelik. 

A Duna felett készen áll a 

hétnyilású hídszerkezet. A 
MA V Hídépítési Főnökség a 
Buda felőli utolsó elótli híd
nyílás végén fekteti a hídfá
kat és közvetlen utánuk ké
szül a híd üzemi gyalogjárója. 
A Népsziget felóli első híd
nyílásban a felépítmény fek
tetésével megindultak már a 
budai part felé. 

Párttagsági könyvében ez 
I 

déket, Pozson)'._t, sot r gat 1s. r_� i .. . ·t neki levelet a áll · a munkásmozj!alomban Ebben az idoben sok ismert tobbszor . !r 
1 rés�t vesz: 1928 óta. Párttagsá- elvtárs előadását �al!gatt�: SzovJet�m�b

b érdekelte
" 

a 
· k 1 1938 1 

Fábri Zoltánét és Ma,or Istva- Ez megi ,, ganak ,e te:. • . . nét H . . b kapott segéd- cenzúrát. Egyszer megkérdez-

Angyalföld felől először a 
gyalogos aluljáró befejező 
munkálatai tűnnek fel. A pá
lyaépítők már elérték a Váci 
út felett épített, új vasszer
kezetet. Ezen vágányszakasz 
déli oldalán a MA V Magas
,építési Főnökség megkezdte 
az új felvételi épület épí
tését. Nyugat felé haladva 

a kikötóági három nyílású 
vasszerkezethez érünk. A rá
csos vasszerkezetű hidat a 
MÁVAG dolgozói gyártották 
.és szerelték. A május elsejei 

A kikötóági híd főtartójá
nak szegecselése már befejező
dött, csupán a gyalogos- és ke•
rékpárúti oldalpályák szege
cselése van még hátra. A 
MA V AG szerelőit nyomon kö
vetik a Hídépítő Vállalat dol
gozói, akik a híd vasbeton 
pályalemezeinek betonozását 
végzik. A óhíd Népsziget felőli 
végén a MAV Hídépítő Főnök
ség felkészülve várja, hogy a 
hídiák fektetését elkezdlhesse 
és azt a pályaépítők részére a 
felépítm'ény fektetésére ide_ 
jében átadil'lassa. 

A · népszigeti töl tésszakaszon 
a tél folyamán mintegy 30 OOO 
köbméter salakkal kiszélesí
tett töltésrészen már nagy
részt elkészült az új felépít
mény. A magas salaktöltés 

rézsüit most gyepesítik. A töl
tés Duna felőli végében most 
vakolják a vasúti Öl•házat . 

A Duna jobbpartján a 
MA V AG dolgozói a meder
hídihoz csatlakozó gerincleme
zes parti hídnyílás szegecselé
sén dolgoznak. A híd óbudai 
feljárójának s?élesitési mun
kái még folynak. A MÁV Pá
lyaépitő első csoportja Óbuda 

felől már elérte a hídfót. A 
Szentendrei úti aluljárón a 
második vágány alatti vas
szerkezet erősítési és átépítési 
munkálatait végzik a MÁV 
Hídépítési Főnökség dolgozói. 

Az újpesti vasúti híd újjá
építésével a háború folyamán 
lerombolt utolsó elötli duna
hídon is rövidesen megindul
hat a vasúti forgalom. 

PÉLDAS TISZT ASAG CINKOTÁN 
"A reggeli és a délutáni órák

ban százan és százan nyü
zsögnek a cinkotai állomáson. 
Bizony ilyenkor megesik, hogy 
a megfeledkezett utasok eldo
bálják a papírdarabokat, a le
;iárt jegyeket. 

Mégis tiszta az állomás kis 
váróterme és környéke. A vá
gányok mentén sem lehet hul
ladékot találni. A cinkotai 
vasutasok évek óta példás 
rendben tartják az állomást 
és környékét. A tavalyi tisz· 
tasági hónap idején el is 
nyerték a „BEV legtisztább ál
lomása" címet. 

Az állomás minden dolgo
zójának szívügye a tisztaság. 
A napokban történt. hogy a 
forgalmi szolgálattevő azonnal 
felvett egy cukorkás papírt, 
miután egy utas eldobta. Ép
pen szólni akart. amikor a 

,,rendbontó" szégyenkezve bo
csánatot kért, megígérte, hogy 
máskor a kosárba dobja a pa
pírt. 

Bohu..s Jánosnének, az állo
más tisztasági felelősének az 
a véleménye, hogy ahol az uta
zóközönség azt látja, hogy 
nincs szétdobálva a papír, az 
ételmaradék, ott nem szemetel, 
de ahol rendetlenséget lát, ott 
gátlás nélkül válik rendbontó
vá, 

A vágányokat felosztották a 
brigádok között, s havonta ju
talmazzák a legtisztább vágá
nyok brigádjait. Balázsy Sán
dor állomásfőnök elmondja, 
hogy a napokban arra lett fi
gyelmes hogy Lados Mihály 
gépldséró egy kis kapával a 
kavicsok között turkál. 

- Mit csinál itt az elvtárs? 
- kérdezte. 

- Szedegetem a. gazt. Most 
még kicsi ugyan, de hamar 

megnő - volt a felelet. 
Azt tervezik, hogy mihelyt 

jobb idő lesz. virágokat ültet
nek az állomás környékére. 
Nyáron egyébként még szebb 
az állomás: a vágányok men
tén nyesett eperfák zöldelnek, 
az épületeket virágos-kosarak 
díszítik. Az állomás mögé már 
több mint száz talicska földet 
hordtak, hogy a járda mellett 
gyepesíteni tudjanak. A zöld 
gyepszőnyeg közepére virágo
kat ültetnek. 

A cinkotai állomás dolgozói 
ebben az évben is el al,arják 
nyerni a legtisztább BEV ál
lomás címet, sót titokban arra 

is gondolnak. hogy az ország 
legtisztább állomása Cinkota 
lesz. 

Tíz esztendő harcát es eredmenyet tükrözi 
a szakszervezet kiál l ítása 

Nemreg tuntették k1 az er- · arrrunc _an 
sá . t- ték tőle· miért nem tüzeli el 

demes vasutas jelvénnyel. Ma- levelet, de masnap elboc J� . 
t k levelet

? 
gas, 40 év körüli ember Rozs- ták a gyár!J?l, mer� a csen or- ez a 

�ek emlék�k - mon<lot� nyó elvtárs. A Landler Jármű- ség tudomasára_ Jutott, hogy -

javító cserejaYitó- és mozdony- tagja a kommunista roh�s'.1; ta
A katonaságtól mindezt jeosztályán dolgozik. Oszralyve- patnak - ahogy a cse:;1 rse , ndőrsé" ek le

zetóje tréfásan így jellemez- a KIMSZ-t nevezte. Ettol kezd- lentet!ek a cse 
f1 éik'T t . ve alkalmi munkából élt. szerelese után mun an u 1 e .  

1932 áprilisának egyik regge- lett. 
- Arról lehet megismerni, 

lén a csendőrség megszállta la- * 
hogy seholsem találni. 

kását. Követelték, hogy adja �t Azért nem találni, mert 
az ifjúsági szervezet igazolvanagy a munkaterülete és állan- nyát. Egy kicsit gond_olkodo\t, dóan megy egyik helyről a t lva 

másikra Nem csoda tehát, majd elővette , spor_ igazo , : 

hogy az· egész üzemben isme- nyát, ami szinten piros szmu 
el volt. rik. Ha beszélni akarnak v e, _ Tessék! _ nyújtotta arra hangoohiradón keresik. gondolva, hogy a csendőrség Rozsnyó elvtárs évtizedek óta 

megelégszik ezzel. részt vesz a munkásmozgalom-
A csendőr ekkor kihúzott egy ban a harcok során rengeteg á ká 'á tap�sztalatra tett szert. Ma KIMSZ igazolványt a t s J' -

ból és azt mondta: de ilyet pártunk megbecsült tagja, do!-
is! gozótársainak példaképe. Gyorsan döntenie kellett. Ha 

* nem adja át, házkutatást tarta

1939-ben mozdonyjavító la-
katosként került az Északi Fű· 
tóházba. Ekkor már tagja volt 
a pártnak. A háború végefelé 
segé�•kocsin dolgozott Kom�
romban. Itt az ukrajnai hadi
foglyok sorsán igyekezett segí
teni. Az összebombá.zott vago
nokból elvitték a lisztet a pék
hez és visszacsempészték a ke
nyeret. Több mnmkaszol.gála
tosnak igazolványt szerzett, 
hogy Budapestre tudjanak 
jönni. 

Érsekújváron született. apja 
malomkovcics volt. A hatgye
rekes család megélhetése an
nál is nehezebb volt, mivel öt 
lány mellett egyedül Ede kere
setére számíthattak. 

nak és megtalálják a lakásban 
elrejtett mintegy 120 kg „Ifjú
munkás előre!" újságot és a ra: 
röpcédulákat, amelyeket május Stempli !  - mondotta, 

Kiállította a kiküldetési pa
pírt, bement a német parancs
nokságra és odarakta az asztal-

Tizenötéves korában lakatos
tanonc lelt egy kis üzemben. 
Sportolni kezdett és így ismer
kedett meg a kommunista if
júsági szövetség tagjaival, akik 
magukat komszomolistáknak 
nevezték. Rövidesen bekapcso
lódott a KIMSZ munkájába, 
sajtós lett. Az ó feladata volt 
az illegális újságok és röpla
pok szétosztása. Ujvárról lát
ták el anyaggal az egész felvi-

elsejére kell szétküldenie. At- Megismételte még egyszer és 
adta hát igazolványát, de meg- a német ráütötte a pecsétet. 
mentette a röplapot. Ettől az Hatszor sikerült ilyen papírt 
időtől kezdve a hat;óságok nyíl- szereznie. 
vántartották. * 

Még ebben az évben behív• 
ták katonánalc és a hadsereg
nél figyelték minden lépését. 

A parancsnok elrendelte, 
hogy hetenként kétszer vizsgál
ják meg felszereléseit. Igen sok 
levelet kapott testvéreitől, azo
kat állandóan cenzúrázták. Egy 

Még egy kis epizód. 1945-
ben V1&SZa kellett mennie 

Csehszlovákiába és Benesék 
deportálni akarták. Kérte, 
hogy egész családjával áttele_ 
pülhessen Magyarországra. 
Rákosi elvtárs személyesen 
intézkedett, hogy átjöhesse
nek. 

AZ UT ASELLAT ÁS FEJ LŐD-ÉSE 
ÉS FELADATAI 

A vasút egyik Iegf
. 

iatalabb

. \ 

De bi_-e�,i . új_jáép_!tésre kerülő lehet ásványvizet kapni, csali: 
szolgálati ága az utase!látM, felveteti epülete1ben. fröccsöt. Legsürgősebb feladat 

lenne, hogy a kosara.sokat de „fiatal kora el_lenére:• i_s s�é- Mit v6r a köz.öns.ég egyenletesen, 'kellő mennyiség-
pen fej!ódött, nepszeruve valt , , , ben lássák el étellel, büféáru-
nemcsak az utazóközönség, lha-

1 
az Utaseflatotof val és itallal, ho,,ay árujuk ne 

nem a lakosság kör�ben is._ .:" 
Kevesebb elismeréssel talál- fogyjon ki már az út felénél. 

fejlődést akkor koveth�tJuk koznak az állomási söntés üze- Befejezésül, az utasellátó
legjobban nyomon, ha vissza- mek, aanelyek _ a kényszer- szolgálat további iejlesztése .. · érdekében arra kell felhívni a pillantunk a vasúti közonseg- megoldások miatt - valóság- figyelmet, 'hogy a szolgálati he-szolgálat tíz évére. gal it:tl�lt-jelleget a�nak lyektől, az állomásoktól kezd

Közvetlenül a felszabadulás e�_yes. varotermeknek. Feltetl� ve egészen a legfelsőbb irá
után megalakult a MAV . Al- n�l kí�tos lenne, hogy a ':'a- nyítq szervig, a vasúti fóosztá
kalmawttak. Konzum Szovet- r�tenm ,ll�lboltokat f_alatozók-

lyíg bizonyos hú
zó

do
zással 

ke

• 

kezete. Nem sokkal később ka alaI:itsak át. A;z ebt'.tl:ne�- zelik az utasellátási ügyeket. 
már új ággal bővülL ez a szö- h:n e_�sosorban a ki?zolgalásnal Ennek főként az az olka, hogy „A Vasutas Dolgozók Szak- pett akkorát előre a ma.-

l 
tendő arra kötelez minden vetkezet : a MAV Stszolgálat- var„t<?_bb ud.vanassag?t az uta- a vasútüzemi munkát végző szervezetének. harca a fel.emel- gyar nép, mint a felszaba• szakszervezeti funkcionáriust, tal. A Wagons Lits kocsipark- zókozonség. _Sdkan sz1vesen �0-: 1 dolgozók számára szoikatlan, kedésért" címmel sikeres kiál- dulás óta. aktivistát, a szakszervezet ak · , 1 · után ala gadná'k azt 1s, ha az Utasellátó . . . a 

é „1  ián megvasar asa · -
étt ekbe tá . ..,,11.e • '

tel.e;ket k1SSe 1degen m g ez a teru et. lítáSt rendezett a szakszerve- A rendkívüli színes anyag, - minden t�_gjá'., hogy a maguk kult ki a MAV Közönségszol- . :rn;h tn ? ai
'~ gu e Pedig az utazás körülményei-zet központja a vasúti fóosz- amely Pusztai Pál, Földeáki munkateruleten, gálat. Az állami kiskereskede- IS 

A 
ap_

ts
a 

fg':ua·t m nk
, 
· ··ban nek állandó javításához szoro-tály Lövölde téri kultúrtermé- Jenő és Kuklis Géza grafiku- a párt által mutatott úton lem megszervezésével egyide- z e . zo „ 

u_ aJ_a san !hozzátartozik az utasok jó ben, sok tehetségét is dicséri - haladva, öntevékeny, har- jűleg került sor a vasút ke-b:- t�valy ota �zembetuno a Javu- ellátásának, kényelmének biz-
Az ízlésesen, művészi érzék- mély hatással van a szemlélő- cos katonái legyenek a szo- lén belüli kereskedelmi hálo- la.s, . d<; �eg v_;1n tennivaló. tosítása, s ez a legfiataJabb 

ke! összeállított tablók, foto- re. Aki megnézte a kiállítást, cialista vasút megteremté- zat szélesebbkörú kiépítésére. ".'�<?Szm�leg mar a n!áron, _az szolgálati ág csak megfelelő 
montázsok között is kiemelke- tisztán látta : szakszervezetünk sének. A Konzum Szövetkezetből és a UJ ,i�talekrendsz_er_ eletbe1<;P: segítséggel tudja még jobban 
dik, s elgondolkodásra készteti a párt _segítségével eredm_ é- A kia' lli'táson ott la' tJ'uk a MAV Étszolgálalból szervezték tetesevel 

h
megszum,k

t 
az

1 
a
ál

re
t
gi betölteni feladatát 

meg az Utase llátó Nemzeti panasz, ogy az e szo g a o- · 
a látogatót ez a jelmondat :  n?es1:_n es meg nem alku_v�an hírhedt Peyer-paktum doku- Vállalatot amely később MÁV soknál, kosarasoknál nemigen Kostya György „Minden eddigi eredményünk kuzdott a felemel)cedes<;rt, mentális anyagát, a romokban Utase !látő üzemi Vállalattá forrása nagy pártunk biztos- azokért az eredmenyeke:1', heverő vasút mellett a Ma- alakult át, s átvette a MAV kezű, szi!árd vezetése". És nem a1;17lyeket a vasutas , ??lgoz?� gyar Kommunista Párt épí- Közönségszolgálat feladatkörét kell keresni, ott látjuk a má- h_?s1, áldozatos munkaJaval er- tésre szólító plakátjait, az üze-sik mementót is: ,,Felszabadu- tünk el. mi és műhelybizottságok név-

is. 
lásunk tette lehetővé, hogy a Gáspár Sándor elvtárs, a telen hőseinek munkáját, a va.sutas dolgozók is szervezeti Vasutas Dolgozók Szakszerve- szovjet nép segítségére emléé!etet élne/(. Szakszervezetünk zetének elnöke megnyitó be- keztetó munkamódszerek monmegalakulásától, 1945 óta pá·r- szédében köszönetet mondott tázsait, a szociális, kulturális és tunk irányításával és a szak- azoknak az aktíváknak, akik sportvonatkozású eredmények 

Az ufasefláfiís 
színvonalának javulása 

Szervezeti aktivisták ezreinek I h bb 'd"b ve·gzett a egne eze I o en egész sorát. De nemcsak a áldozatkész munkájával érte el jó munkájukkal lehetővé tet- küzdelmet, a munka eredmé· 

Jelenleg a közlekedés egész 
területén a MAV Utasel látó 
ÜV látja el az utazóközönség 
szolgálatával kapcsolatos fel
adatokat. Az üzemet a központ 
ki.<;keres'kedelm.i, valamint ven
déglá.tóiparí főosztálya irányít
ja. A kiskereskedelmi ághoz 
tartoznak az Utasellátó fű zer
és csemegeboltjai, valamint a 
pavilonok, a vendéglátóiparhoz 
pedig az éttermek, söntések, a 
hálókocsiszo!gálat. valamint a 

vállalat lhárom szállodája : Má
tészaPkán, Nyírbátorban és 
Keszthelyen. Számos segéd
üzeme, így 'húsüzeme, kávé
pörköldéje van a vállalatnak, 
ezenkívül több áru- és elosz
tó-raktára. 

eredményeit . . .  " És amikor a t 'k dm · ek 1 ·re'se·t  A e az ere eny e e · nyeit, a munka és a dolgozók látogató elgon?o�lrndik ezen magyar vasút történelmi hős-
s elindul a k1alhtott anyag kora _ mondotta többek kö- megbecsülését mutatja be a 
megtekin!ésér<;, mint_h,'.1 job- zött _ bebizonyitotta, hogy kiállítás, de megmutatja azt 
ban megertene a _ tablok mo�- mennyi alkotó kezdeményezés, js, hogy 
danivalóinak, a mult felelevem-

, 
lendület és erő van a hazáju- minden sikerünknek záloga 

tésének, _kü��:lmeinek s '.': fe!,- kat szerető vasutas dolgozók- a" alkotó béke, a proletár-
emelkedes utianak osszefugge- ban s ez az erő és lendület nemzetköziség eleven ere-
seit. . • még csak fokozódik a dolgozó je, a hős szovjet nép segít-

Tíz esztendő nem nagy id_o 
I 

nép felemelkedését, a szocia- sége. 
egy nép életében, de ez a ki- lista vasút megteremtését se- A szakszervezet kiállításá-
állítás is megmutatja, hogy gító párthatározatok vé�rehaj- nak értékelését a legtalálób-

egy évszázad alatt sem lé- tása során. A harcos tlz esz- ban Kiss Jenő elvtárs, sztálin-
városi dolgozó a látogatási 
könyvben tett bejegyzése jel
lemzi: ,,Amilyen kicsi mére
teiben ez a kiállítás, olyan 

A látogatók érdeklődéssel szemlélik a kiállítás gazdag anyagát. 

(Kovács G, felv.) 

nagy jelentőségű mert a w.to- Az utasellátás általános szín
gató boldog megnyugvással vonala ma már eléri a belke
távozik: látja, mire képes a reskedelem !hasonló üzletágai
munkás keze, szorgalma meg- nak színvonalát, sót több vo

natkozásban felül is múlja. fel�lf! cé!, ism_eretéb:n és �rá- Nemcsak az üdülőközönség, �y�ta.ssal . Hianyossaga a k1ál: hanem a szakemberek elisrne
htasnak, hogy a �zakszer�ezeh rését is kiérdemelte például a munk� _e!:!es terulete,t_ eppe_n siófoki Matrózcsárda, a Nyucsa� ermti, va_tzy nem 1s �mle: gati pályaudvar Utasellátó kez1k meg rola. Ezt potolm árudája, amely a budapesti kell. . . • . . . 1 

dolgozók kedvelt, bó választé
. A k1á!htas apr1!� 28-án. �ár- kú bevásárlóhelye. Népszerű Ja kapm�, de kibo'-'.itve rovide- szórakozóhel a Hangulat Étsen orszagos korutra mdul, , .. Y . , . . . 
hogy az egyes területi bízott-

, 

�ere":. _Tobb v1de�1 Ut�s�llat'.J 
ságok székhelyein a vidéki 1s meltán kapott tobbszoros el
vasutas dolgozók is megnéz- ismerést, így a szegedi, székes
hessék, tanulhassanak és erőt fehén•ál'i, nyíregyházi étterem. 
meríthessenek belőle további I Uj, korszerű éttermek nyílnak 
munkájukhoz. majd Hatvan, Szolnok, Győr, 

Az utols{)nak maradt kötvény 
Az Ötéves Terv kölcsön utol

só sorsolásán nagy öröm érte 

Kovács János siófoki blokk
mestert. Éppen úton volt, ami
kor a Szabad Népben megje
lent nyereménylistábóZ érte
sült arról, hogy 2107/737 szá
mú - utolsónak maradt 
tervkölcsön-kötvényét 50 OOO 
forintos nyereménnyel kihúz
ták. 

Az előző napon beszélgettek 
az asszonnyal, mennyire meg
változott a világ, először tör
ténik meg - bár eléggé benne 
vannak már a korban -
hogy az állam visszafizeti á 
kölcsönadott pénzt. Arról per
sze álmodni sem mertek vol
na, hogy rövidesen ilyen nagy 
összeg üti a markukat. 

- Igy lesznek az utolsókból 
elsők - mondotta mosolyog
va feleségének, amikor haza• 

érkezett. Ez az utolsó kötvé
ny-ük s mégis ez hozta meg a. 
szerencsét. 

Még mielőtt hozzákezdtek 
volna a számvetéshez, a. 12  
éves kis :Éva felkiáltott boldog
ságában: 

- Most aztán meglesz 11 
tangóharmonikám! 

Sva ugyanis nemcsak kitú.· 
nő tanuló, hanem a muzsiká
nak is nagy barátja. Most, 
hogy lesz min gyakorolnia, 
ősszel beiratják a. zeneiskolá
ba. De marad a pénzből még 
a lakás rendbehozatalára, a 

bútorok áthúzására, ruhavá• 
sárlásra is. 

Ez a tavasz jól kezdődött 
számunkra - mondja Kovács 
János. A kislány újabb ötösö
ket hozott, megszaporodott a 

nyúl.családunk, s meghozta 
bőséges kamatját az államnak 
adott kölcsön is. 

Használjunk fel minden alkalmas vonatot 
a gyors kocsitovábbításra 

(Tudósítónktól.) Pécs állo
más dolgozói között a május 1 
tiszteletére tett vállalások tel
jesítése során jelszóvá vált: 
, .Használjunk. fel minden alkal
mas vonatot a gyürs lrocsitovábbításra." Ezt a jelszót tar
totta szem előtt Barna József 
kocsimester és brigádja i s, 
amikor 104 százalékos vállalá
sukat április első dekádjában 

129 százalékra teljesítették és 
ezzel alaposan megnövelték a 
kocsikifutások számát. Barna 
elvtársék nem gyűjtögetik órá
ról órára az elegyet, hanem a 
kocsikat minden alkalmas vo• 
nattal azonnal továbbítják. Kü
lönösen azon igyekeznek, hogy 
a pécsi bányászokat minél több 
üres kocsival segítsék hozzá 
vállalásaik teljesítéséhez, 
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Almásfüzitőn javul az ipartelepek kiszolgálása 
Tatabánya előtt valóságos 

hóviharba kerül vonatunk. A 
tavas7..ra készülődő dunántúli 
táj hótakaró alatt didereg. 

nek a tartánykocsik lefejtésénél 
és töltésénél. A Perjéspu.sztai 
AllamíGazdasá.ggal is baj van. 
A munkaidő leteltével már nem 
rakodnak, a 16 óra után beállí
tott kocsit csak másnap rakják 
ki. Pedig a zárt vonatokat 
egy, másfél, a kocsirakomá
nyokat az előírt három órán 
belül legtöbbször beállítják. 

„hagyományozó"-brigád úgy 
kapta vissza, ahogyan 24 órárval 
azelőtt átadta. Emiatt voltak 
zyűjtök, amelyek egy-két na
pig ácsorogtak beállítatlanul. 
Meg kell hagyni. nemcsak a 
szolgálati vezetők, hanem ma
guk a dolgozók is megsokallták 
ezt, és a termelési értekezlete
ken alaposan megbirá!ták a 
hanyag brigádokat. A bírálat 
használt s ma már nem törté
nik meg ilyesmi. A felszabadu
lási versenyben a legtöbb fel
ajánlást túlteljesítették, kivéve 
a tehervonatok menetrendsze
rinti indítását, ahol 20 száza
lékkal elmaradtak a tervtől. 

Egy 1 1  filléres tétel munkautalványának 
kálváriáia 

- Pedtg elegünk van már 
április ostoba tTéfáiból 
mondJa Almásfüzitőn Szabó 
Benő állomásfőnök elvtárs. 
Kiss Győző kereskedelmi ál
lomásfónökhelyettes és Szabó 
Gábor párttitkár is élénken 
b:zonygatja. 

Az 6pri/isi tél 

�s a többi körUlmény 

Egyedül a Kőolajipari Válla
lat szónyi telepén megy simán 
11 dolog. A szőnyi szereh·énye
ket már a vonalról beállitják 
a telepre és határidőn belül 
vissza is kapják. 

M6jus 1 tiszteletére 

A jármújavító egyik múve
zetőjének íróasztalán egy mun
kautalvány fekszik. A dupla
ívű nyomtatványon feltünte
tett tétel egy D-horog javítá
sáról szól. Az utalványozott 
idő háromszázad óra, értéke 
11 fillér. Ha utánaszámolnánk, 
a rnunkautalvány papír- és 
nyomdai költsége, csomagolása 

·és szállítása megközelítené a 
rajta feltüntetett munka érté
két. Erről azonban a papír 
nem tehet. Hisz ha panaszkod
ni tudna, ő maga elmondaná, 
hogy a papír értékén túlme
nően, a 11 fillér értékú tételé
vel hány kézen megy keresz
tül, mennyibe kerül a 11 fillé
res „nyereségu. 

A társosztály küldi a mun
kautalványt a D-horog javítás 
megrendelésével. Ezután kéz
beveszi az utalványt a meg
rendelés-szerkesztés. Megné
zik a tételt és megállapítják a 
mintegy három kilónyi súlyt 
kitevő lfl 223 óra és forint
értéket tartalmazó arfüzetek 
segítségével, hogy a javítási 
költség írd és mondd 11,  azaz 
tizenegy fillér. 

gádtagnak, aki néhány perc 
múlva jelenti: elvégezte a javf
tást. Az elvégzett munkát rá
írják a munkautalványra és 
ezután az utalvány dolgát vé
gezve, megkezdi zarándoklását 
visszafelé. Felkeresi a külsős 
művezetőt, a művezető át
veszi a munkát és igazolja azt 
az utalván�·on. A MEO ellen
őrzi a minőséget és láttamozza 
az utalványt, amely fgy vissza
kerül a belsős művezetőhöz, 
majd tőle a múhelyírnokhoz. A 
mühelylrnok figyelmesen vé
gignézi az utalványt, aztán 
tintát-tollat ragad és a tételt 
bevezeti az utalvány leadási 
könyvbe. 

:E:s aki azt hiszi, hogy ezzel 
lezáródott az „ügy", az nagyon 
téved. Mi történik most? Sür
gősen hívják a kézbesítőt. A 
kézbesítő hóna alá kapja az 
utalvány leadási könyvet, és 
elszállítja a bfaelszámolóba. 
Itt már szívrepesye várják és 
a tételt átvezetik a bérkönyv
be. Vége a történetnek? 
Ugyan! Most kel csak útra a 
munkautalvány másodpéldá
nya. hogy felkeresse a bér
könyvelőséget. De hogy itt még 

hány munkautalvány teszi tzt 
rneg, hisz utalványoznak az V. 
osztályon, VI. osztályon, VIII. 
a. és b. osztályon, IX. osztá
lyon és lehetne sorolni a jár
mújavitó valamennyi üzemét 
és üzemrészét. Amit azonban 
elmondtunk az utalványról, 
még mindig nem teljes. Mert 
vegyük elö. mondjuk egy te
herkocsijavítás munkautalvá
nyait. Ez áll - a munkától 
függően tizenöt-tizenhat, 
vagy több utalványból és a 
szükséges megelőző és utólagos 
kíséretból, az anyagkivétele
zési jegyekből (egyenként há
rom példány). a visszamarcd5 
anyaghoz szükséges anya"l
visszavételező jegyekből stb. 
stb. 

Az elmúlt napokban a sza
kadó eső hátráltatta a füzitői 
vasutasok munkáját, most meg 
a telet megszégyenítő fagy és 
hó. Munkájuk tekintélyes ré
szét Közép-Európa legnagyobb 
timföld üzemének, az Almás
füzitői Timföldgyárnak kiszol
gálása képezi. Zárt irányvona
tokban érkC?:ik az állomásra a 
bauxit. A szerelvényeket igye
keznek az előírt határidőn be
lül beállítani, buktatóra vinni. 
Igen ám, de az esőtől, olvadó 
hótól összeragad a poros anyag, 
hidegben pedig összefagy és ki
Takás előtt csáJcányozni kell. Ez 
alaposan megnehezíti, meg
nyújtja az amúgy is hosszú ki
rakási időt. öt óra egy kocsi 
előírt kirakási ideje, a minisz
térium eh'hez két óra meghosz
szabbítást engedélyezett, de ez

A jó munkát akadályozó kö
rülmények közé tartozik még, 
hogy az éjszaka induló vona
toknál a ferencvárosi szakaszok 
- tisztelet a kivételnek -
„húzz:ík az időt", és lehetőleg 
úgy intézik a tolatást, a fékpró
bázást. hegy csak a reggeli vál
tásra érkezzenek Ferencváros
ba, nehogy visi;zafordítlhassák 
őket. Ha bent van az állomás
ban egy-két ilyen induló vonat, 
az esztergomi szénvonatokat, 
de az egyéb vonatokat sem tud
iák fogadni. Az ilyen esetek 
eyakran okoznak torlódást az 
4llomáson és ez a gyújtókocsik
nál nem egyszer 20-24 órás 
beá!lítási késést idéz elő. 

Ismerik 
saj6t hib6ikat is 

alatt nem kerülnek vissza a No. de a füzitói dolgozók be
kocsik, még kedvező időben I ismerik, hogy náluk ts akad 
5em, sót nem ritka a 10-15 iavítanivaló. A felszabadulási 
órás kirakási idő sem. Pedig múszak elött gyakori eset volt, 
a kocsikra nagy szükség van, sőt néha még most is előfordul 
hiszen a dorogi szénmedence az a régi, de ma már kiveszó
állomásainak kocsiszükségletét ben lévő vasutas betegség, 
a kiürített bauxitos kocsik ad- hogy fél, vagy egy órával a vál
ják. tás előtt megszúnik a tolatás 

A május elsejei versenyt gon
dosan előkészítették. A terme
lési értekezletek előtt műszaki 
értekezleten határozták meg a 
feladatokat. A dolgozók többek 
között a 3,7 perces kocsimoz
gatási egységidő 3,6 percre való 
leszorítását vállalták. Aprilis 
első dekádjában a fajlagos ko
csimozgatási egységidőt 105, a 
v,onatterhelést 107, a kocsitar
tózkodási egységidőt 111  száza
lékra teljesítették és az egyéb 
tényezőknél is javulnak az 
eredmények. 

De még mindig akad javíta
nivaló Almásfüzitőn. Gondol
koztak-e már azon, miért 1:an 
az állomásnak egyetlen sztaha
navistája Várszegi Lajos tola
tásvezető személyében ? (0 is 
előző szolgálati helyén, Tatabá
nya-felsőn szerezte meg ezt a 
címet.) Pető Mihály tolabásve
zető és a többi szorgalmas dol
gozó miért nem tudja elérni 
egyenletes jó munkával a szta
hanovista címet? Gondolkozza
nak ezen és a sztahanovista 
teljesítmények útjában álló 
akadályok elhárításával segít
sék hozzá állomásukat is a ré
gen óhajtott élµzem· cím meg
szerzéséhez. 

A munkát tehát „beáraz- hányan dolgozzák fel a D
zák" és az utalvány ismét út- horogról szóló tételt, ezt már 
rakel. Megkeresi a külsős mű- nem nyomoztuk ki. Féltünk az 
vezetőt, majd a brigádot. A 

I 
idegkimerüléstöl . . .  

brigádvezető megnézi a rende- Röviden, ez egyetlen mun
lést és odaadja az egyik bri- kautalvány útja. De naponta 

Egy belsős művezető kezén 
havonta - szerény számítás 
szerint - 2000-2500 munka
utalvány, 4-500 anyagvétele
zési és sok tucat anyagvissza
vételezö-jegy megy keresztül. 
Járja véget nem érő útját a 
munkautalvány a belsős mú
vezetőtől a külsőshöz, külsős
tői a brigádlhoz, brigádtól visz
sza a külsőshöz, külsőstőJ a 
MEO-boz, MEO-tól a belsős 
művezetóhöz. attól az frnok
hoz, kézbesítóhöz, bérelszá
molóhoz . .  

Ne folytassuk! De kérdezzük 
meg: nem lehetne-e ezt egy
szerúbben és föleg olcsóbban? 

F lJB CSA VÁ L L A L .A
1

S 

Kiss elvtárs állandóan fi- és a kocsirendező brigádok 
gyelmezteti a gyárat a komp- hozzá sem nyúlnak az utoljára 
!ex-brigád szerződésben vállalt 1>rkezett vonathoz. Megtörtént, 
kötelezettségei betartására. saj- hogy ezt a hibát azzal tetézték, 
nos a helyzet mégsem javul. A hogy a szolgálatot átvevő bri
Kóolajipari Vállalat füzitői te- eád sem nyúlt hozzá az ilyen 
lepén is nehézségekkel küzde- szerelvényhez ,,bosszúból" és a 

Hét elején, ilyenkor déltáj
ban, legfeljebb egy-egy pró
baú ton lévő mozdony halad 
át Ujszász állomáson. A na
gyobb forgalom csak a hét kö
zepén kezdődik, jóformán a 
hét utolsó három-négv napján 
végzik el az egész heti felada
tot. Hasonló volt a helyzet az 
első negyedévben is. Az állo
másról induló vonali gyűjtők 
nem egyszer jóformán üresen 
indultak útjukra. Igy aztán 
Ujs2lászon lemaradtak a terv 
egyes előirány7.ataina:k telje
sítésénél. 

Ezerforintos percek 
Néhány perc múlva fél nJ·olc. , mondja Kran'kovics elv- helyzetet, mert csak a tervtel-

A Debreceni Jármú)avitóban társ, a DISZ-alapszen;ezet tit- jesítés számai lebegnek előt
ekkor ·kezdűdik a munkaidő. A kára. Megmagyarázzuk, tük. Kétség1elen. ho1ty az üzem 
kezelést azért ' tették h-'és5bbre, hogy mil11en kárt okoznak ez- az rael elsű negyedévben har-

Ezzel indokolják a felsza
badulási versenyre tett laza 
vállalásaikat is. Az elmúLt ne
gyedévben a vcillalósok 
ugyanis alacsonyabbak voita.k 
mint az elöirt tervszámok. 
Például január hónapban a 
fajlagos kocsimozgatás terv

száma 116, a kocsikihasznál,ás 
106, az árutovábbítási tonna
terv 100 százalék volt. Ezzel 
szemben - sorrendben - 110, 
101 és 98 százalékos teljesítést 
vállaltak, vagyis kevesebbet, 
mint amennyit a terv előír. 
Nagyjából hasonló volt válla
lásU:� februárban is és csak 
március-<április hónapban tet
tek a tervszámmal azonos fel
ajánlást. 

• mert erre az idöpontra a vi- zel a termelésne'k, hiszen nem madízben is elérte az élüzem
dékiek is beérnek, még akkor mindegy, hog11 eg11 gép 30 vagy szintet. E':>ben szerepet játszik 
is, ha késik a vonatjuk. 100 százalékot termel, de kárt az is, hogy a munkafegyelem 

- Es ezzel az intézkedéssel okoznak önmaguknak is, mert javult, csökkentek a késések, 
megsz11nt a lk.ésónjövés ? feltételezhetően az sem mind- az igazolatlan távolmaradások, 
kérdezzük a kocsiosztályon. egy, hogy teljesítményük alap- még a kocsiosztályon is, ahol 

- Csdkkent - hangzik a ján 900, vagy 500 forintot !kap• pedig leginkább előfordultak. 
válasz. - Aprilis 18-án pél- nak De a javulás még nem elég. 
dául hatan 'késtek el, "L'agy ma• Kétségtelenül megicleló er- Meg kell látni a szakmai, a 
radtak igazolatlanul távol, ja- vek ezek, de azért nem árt kl- párt- és szakszervezeti és fő
nuárban viszont naponta 13- egészíteni őket. A Debreceni ként a DISZ-vezetőknek. hogy 
15 !körül mozgott ez a szám. A Jármújavitóban tavaly 21 691 a tervszámok kedvezö alakulá
késése'k miatt általában nem munkaóra veszett el késések, sa. az élüzem-zászló mögött a 
30k a mun:kaidakiesés, annál 'korábbi munkabefejezések, becsületes, lelkiismeretes dol
több a mun;ka korábbi abba.ha- napközi távozások miatt. Ez gozók hatalmas többletmunká-Qll<i.sa miatt. 2710 munkanap. Ennyi idő 

alatt 5 gózmozdony nagyjaví- ja van, akik a lógósok, a korai 
Külöi1ösen a fiatalok . . .  tását, vagy 144 teherkocsi fó- munkabeszüntetők helyett is 

vizsgáját lehetett volna elvé- dolgoznak. Az 575 OOO forint 
gezni. A munkaidő kihasználaL termelési érték kiesés, a 21 691 
lanságl!- _miatt 575 OOO forint I elfecsérelt munkaóra - s ha 
te.rn::ele�1 értékkel károsod�tt még ehhez hozzászámítanánk a 

- Kiilönösen a. fiatalok 
mondja egyenes folytatásként 
a gépi- és megmunkáló osztá
lyon Lajkó Gábor intéző cso
portvezető (nem lehet elfo�ult
sággal vádolni a fiatalok iránt, 
mert ő maga is jóval alul van 
a harmincon). - f;ppen tegnap 
történt, hogy Oláh Károly ifi 
dolgozó már két óra:kor abba 
akarta hagyni a munkát, 
mondván, hegy holnap úgyis 
nuísik gépen dolgozik, nem ér
demes újabb mun'kadarabba 
!kezdenie. Itt van Tisza László. 
akit a mun:kaid6 befejezése 
előtt 35 perccel már a fürdő
ben találtun!k, vagy Berkó Er
vin esztergályos, aki a nyolc
órás mun!kaidő alatt mindössze 
1,60 órát teljesített. 

- Pedig - folytatja - a 
munkaidő teljes !kihasználásá
val még azok a fiatalok is sak.
lkal jobb teljesítményt tudnak 
felmutatni, a'krknek !kevés a 
gyakorlatuk. A bérjegyzi!ke'k 
azt mutatjá'k, hegy legalább 
200 forinttal több van annak a 
boritékjában, aki igyekszek a 
munkaidő minden percét !ki
használni. 

flő példaként áll előttünk 
Poór Magda ifi-esztergályas 
Semmivel sem nagyobb a gya
korlata, mint akár Berkó, akár 
Tisza, Bartalis, vagy Molnár 
Gyula elvtársnak. Mégis átla
gosan 116 százalékot ér el, 
nagyrészt azzal, hogy munl-a
kezdéskor már a gépe mellett 
van, gondosan előkészíti a 
munkát, s május elsejei fP.1-
ajánlása egyik pontja értelmé
ben részt vesz a 480 percf'-< 
tnozgalomban. 

- Rendszeresen foglalko-
tunk azdlckal a fiatalokkal. 
aktk nem haszn<llják ki lelki
úmeretesen a munkaidőt -

nepbazdaságunk, s a dolgozok k k„ b • bes -1 té 121 OOO forintot dobtak ki sa-
, 

mun a oz em ze ge se
já t zsebükből. ket ! - éles figyelmeztetés: a 

Sokan - a vezetők közül is munkaidó kihasználatlansága 
- megnyugtatónak látják a a termelékenységet csökkenti. 

Ösztönzö vállalásokat 

N;ilvánvaló, hogy az ilyen 
,,vállalások" nem valami lel
kesítóek. nem ösztönöznek 
nagy tettekre. Hisz az a leg
elemibb kötelesség, hogy az 
előírt tervet - amely törvény 

------------------------
-

Tíz éves a MÁV Szimfonikus Zenekar 
Tíz esztendővel ezelőtt. 1945. tótlen, kiégett múhelyekbe, 1 alapított. S azóta ötszázszor 

április 27-én hívta életre a ahol az ötszáz mozdonyért, ,,:erepeltek a Gördülő Operá
Vasutasok és Hajósok Szabad tízezer kocsiért folyt a harc. val és nagy részük volt abban, 
Szakszervezete a MA V Szim- Elmentelc az üszkös fűtőházak- hogy hazánk minden részén. a 
fonikusok „ősét" - azt a ba, lebombázott rendezőpálya- széles tömegek közé eljutottak 
fúvószenekart, amely négy udvarokra lelkesíteni, szóra- a zeneirodalom legkiválóbb 
nappal a megalakulása után koztatni, muzsikával gyönyör- művei. Havonta átlagosan 20-
az elsó szabad május 1-i fel- kódtetni a hős újjáépítőket. '.!5 előadást tartanak az or
vonuláson már ott vonult a 1948, a MAV Szimfonikusok szág különböző részén, s nép
vasutas oszlopok élén és mun- győzelmes esztendeje. Az egész szerűségükre Jellemző, hogy 
kásindulókat játszott. ország felfigyelt a vasutas meghirdetett hangversenyeik 

A hevenyészett módon meg- zenekarra. Megnyerték az or- Jegyeit szinte elkapkodják. 
alakított zenekar nem bomlott szágos kultúrversenyt, övék A MA V Szimfonikusok to
szét 1945. május 1-c. után. A lett a Rákosi Mátyás-serleg. vább folytatják nagyszerú 
�zah.szervezet szívügyének te- Nagynevű, avatott mester: munkájukat. Azt tervezik, 
kintette, hogy Jó felkészült- Lukács Miklós került a MAV hogy a Vasutas Dolgozók 
ségü zenészekből álló zene- Szimfonikusok élére. Egyre Szakszervezete központi ének
kara legyen a vasutasoknak, Igenyesebb, önfeláldozóbb karának bevonásával olyan 
amely magára vállalja a zene- munkát követelt a vasutas ze- reprezentatív zenekari műve
kultúra terjesztését és �egiti a neszektől. ket mutatnak be, amelyekhez 
vasutas tehetségek szárnybon- A hirdetőoszlopok hírül ad- nagy létszámú kórus kell. !gy 
tását. Gerő Ernő elvtárs, az ták: Budapest, Debrecen, Mis- Sosztakovics: Dal ez er�óről �s 
akkori közlekedésügyi minisz- kolc, Ózd, Szeged. Kecskemét B:aydn_: tv.szakok címu .�rat�
t,..r messz�tnenő támogatásban színpadain előadótermeiben r1uma1t. E nagy hordereJu mu
részesitette a megalakult vas- hangverse�yeznek a MAV vészi vállalkozás méltán vált 
utas zenekart, felismerte azt Szimfonikusok A zenekedve- ki érdeklödést a zenekedvelők 
az igényt, mely a vasutasok lók széles táborában egyre széles táborából. 
köréb<-n egy színvonalas zene- "I\YSégesebb a vélemény: a A MAV Szimfonikus Zene
kar működése iránt megnyil- MAV Szimfonikusok hangver- kar működését a vasutas dol
vánult. senyeit érdemes látogatni, a gozók érdeklödéssel szeretet-

1S45 őszén megalakult a Ze- vasutas zenekar egyike a leg- te! figyelik. A 'nagyszerú 
ka · F. ··k · ,., 1946 b Jobbaknak az országban. , ·· n� . ri ono se.,._ .- an a 

Tíz esztendő pergett le azóta e!:) uttes rászolgált arra a meg-
fuvosze_nek�r- _szimfonikus ze- hogy a Vasutasok és Hajósok becsülésre és szeretetre, amely_ 
nekarra feJlodott. A kemény Szabarl Szakszervezetének ben tizesztendös fennállása al
rnun1<_a . ideje k�,:e'.kezett. A 

I 
eg;ik szobájában néhány Jel- kalmával a magyar vasút dol

sz1mforulcusok k1Jartak a te- kes ember vasutas zenekart gozói részesítik, 

teljesíteni kell! Miféle adata a versenynek, s ezt vi-munkaverseny az, ahol nem a lágosan látja a párttitkár, 
terv túlteljesítésére. hanem ar- Földi Pál elvtárs is. 
ra tesznek ,, vállalást", hogy 
nem teljesítik a tervet? Mert 
lényegében ez történt Ujszá
szon. S ebben január óta csak 
annyi változás töI'tént, hogy 
az utolsó hónapban végre vál
lalták a kiadott terv teljesíté
sét. Vajon mi ösztönzi ilyen 
körülmények között az új52-á
szi vasutasokat arra. hogy a 
többi állomás do4lozóihoz ha
sonlóan, ők is túlteljesítsék a 
tervet? 

A vállalások nem. Nen-.c.;ak 
azért nem, mert az állom&.s 
globális felajánláf:a nem tűz 
a dolgozók elé különösebb fel
adatot, hanem azért sem, 
mert hasonló körülmények tkö
zött születtek meg a brigád
vállalrások is, az egyéni fel
ajánlások pedig h iányoznak. 

A forgalmi irodában van 
egy tábla. Rajta különböző 
rendeletek, utasítások s közöt
tük irkalapnyi papíron, el
veszve a sok hirdetmény kö
zött - az állomás verseny
eredménye. 

Kommunisla 
példamutatást 

Mégis a pártszervezet, mely
nek tekintélyes taglétszáma 
van, a verseny hibáit ezidáig 
nem ismerte fel és így nem Is 
harcolt azért, hogy a dolgo
zók vállalásai lendítői legye
nek a versenynek. Ez azonban 
nem mentesíti a pártszerve
zetet a felelősség a!ól. A párt
szervezetnek s az üzemi bi
zottságnak már régen észre 
kellett volna vennie, hogy a 
felajánlások lazák, nem tá
masztanak fokozott igényt a 
munkában, hogy hiány05 a 
versenynyil vánosság, nincse• 
nek egyéni vállalások, nincse
nek kellően népszerűsítve a 
legjobbak. 

Közeledik május 1-e, nincs 
idő a tétlerL.sé�re. Hasson oda 
a pártszervezet, hogy sürgősen 
vizsgálják felül az eddig tett 
vállalásokat, tűzzenek az állo
máson dolgozók maguk elé 
olyan célt, mely arra ösztönöz, 
hogy május 1 tiszteletére túl
szárnyalják valamennyi terv
előirányzatukat. E cél elérése 
érdekében javítsák meg a 
munkát és a verseny nyilvá
nosságát is. 

Április 26-29 : a Második 

A forgalmi iroda előtti fe
kete versenytábla sem éri el 
a kívánt célt. Látogatásunkkor 
például üresen állt. Az igaz, 
hogy amikorra eljöttünk, ad
digra �ebtiben rákerültek az 
eredmények - a múlt hóna
piak. Dicsóségtáblát hiába ke
restünk, a legjobb egyéni 
eredményeknek sincs nyilvá
nossága. Nincsenek feltüntet-
ve a május 1-i munka!elaján- Békekölcsön hatodik sorsolása 
lások 

1 

�.m, pedig a legutóbbi A Második Békekölcsön négy terI?e.esi értekezleten a _dol-
1 

napig tartó hatodik sorsolását gozok megtették _vá_ll'.1lása1kat. április 26-29 között rendezik 
.. A �ervek teliesi�e nem Szolnokon a Szigligeti Szinházkonnyu feladat, de eppen . � ban. Ezúttal 222 200 kötvény munkaverseny, a lel.kesito számát húzzák ki összesen versen�yilvánosság eredm� 68 843 200 forint ,ny�reménnyel 

nyezheh, hogy valamennyi és törlesztéssel. Ezen belül ki
dolgoz?, s�vvel-lélekkel �zon 6orsolnak 117 200 kötvényt 
mi:nkalkodJon. I:ogy az allo- 47 844 800 forint nyereménnyel, 
mas ne csak te!Jes1tse, hanem 105 OOO kötvényt pedig névér
túl is te· jesítse az előirányza- !ékben 20 993 400 forint összeg. 
tokat. Ujszászon is ez a fel- ben. 

Ismerjük meg hazánkat 

A MAY Sajtóhlvatal fotolaboratórlum1 s?ebbnél szebb fényl<frekkel látja .• I  •.zemélyszállftó vonalainkat. KUllés József, Bt1d1r.est-Nyuqatt Kocs,szo,qálatl F6nbks4q aszta losa 1 84 százalékos ;!tlaqos telJesrt-ménnyet vtiqzl a k'pkeretek elk,azftéslt es felszerelés#t. 
(Kovács G,za felv.) 



A szolnoki pályaudvar vágá
nyai között pályamunkások 
dolgoznak. Javarészük fiatal. 
Feltűnően sok közöttük a lány. 
A gurítódombon például 18 pá. 
lyamunkás-lány dolgozik. De 
ha DISZ-tagot keresünk közöt
tük, meglepő eredményre ju
tunk: a tizennvolcból alig négy
öt tagja a DISZ-nek. Miért' 
Talán ezek a lányok mások, 
,,elmaradottabbak". mint a töb
biek? Szó sincs róla . . •  

.,Ajánlatos megjelenni" 

Néhány hónappal ezelőtt a 
DISZ-szervezet volt titkára 
üzent a lányoknak. Valami 
gyűlésről vagy !hasonlóról volt 
szo és az üzenet így fejezódött 
be :  jó lesz, ha mindenki eljön, 
mert nincs sziilkség „passzív 
fiataldkra". A közeljövőben 
úgy is „megrostáljuk" a DISZ
tagdkat. A lányok az üzenet 
egészére már nemigen emlé
keznek, annyi azonban bizo
nyos. hogy a rostálás benne 

vo}t. 
:E:rtJhetően nagy volt a felhá

borodás. ,,Miniket rostálna'k?!" 
,,Tán nem vagyun'k jők?!" 
,,Egyikün'k !különb, mint a má
sik?!". ,,Engem ne rostá!janalk, 
odaadom magamtól is a DISZ
tagkönyvemet!" - mondogat
ták.' S az összeírásnál alig le
hetett találni közöttük négy-öt 
DISZ-tagot. 

Lassan egy hónapja, hogy új 
vezetősége van a pályafenntar_ 
tás DISZ-szervezetének. Ez a 
vezetőség már nem akar „ros
tálni", ellenkezőleg, minden 
fiatalt igyekszik bevonni az if
júsági szervezetbe, mert tudja, 
hogy minél több a DISZ-tag, 
annál erősebb a szervezet, an
nál több feladatot lképes silke
resen megoldani. Az eltelt egy 
hónap alatt m�gis csak négy új 
taggal gyarapodtak. Sokan 
�;em tudják elfelejteni a fenye
getőzést. Helyesen tenné a ve
zetőség, ha sürgősen megszer
vezné az ,.Ifjú Gárda" hálóza
tot és felvilágosító szóval nem-
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„R O S TÁ L Á SU 

csak szétoszlatná a „rostálás" 
káros hatását, hanem meg is 
magyarázná a fiataloknak az 
újjáalakult DISZ-szervezet 
terveit sport- és kulturális té
ren is. Ez elősegítené, hogy a 
szolnoki pályafenntartási fő
nökség fiataljai többségükben 
belépjenek a szervezetbe. 

Ifjúsági szövetségünk n. 
kongresszusára készül. A kong_ 
resszusig a fiatalok tízezreivel 
k�ll növE>lni a szövetség tag
jainak számát. Arra van szü'k
ség a vasúton is, hogy a fiata
ldlc döntő többsége bekapcso
lódjon a DISZ mu'Tl!kájába. 

A DISZ az ifjúság 

nevelésének iskolája 

megfeledkeznek arról, hogy a 
DISZ a fiatalok széles tömeg
szervezete, arról, lhogy a fia
talokat a DISZ-en belül kell 
nevelni, hiszen ez az ifjúsági 
szervezet egyik fő feladata. l\Ii 
dolga lenne a DISZ-nek, ha 
tagjai már csupa öntudatos. fe
gyelmezett, termelésben élen
járó fiatalok lennének? Ma 
még nem azok, de azt kell el
érniük szívós. mindennapi ne
velőmunkával. hogy azzá le
gyenek. 

Akik ma lelkes tagok, aldi
visták, vezetők, vajon néhány 
hónappal vagy évvel ezelőtt is 
ilyen lelkesek, aktívak voltak? 
Korántsem. A DISZ-ben vál
tak ilyenekké. itt nyesegették 
hibáikat a párt segítségével, 
nevelték őket méltó\'á a DISZ-

A DISZ szervezeti erősödése tag névre. :E:ppen abban van 
a vasúton nem !halad kellő a DISZ ereje, hogy nem fél 
ütemben. Számos ifjúsági ve- olyanokat bevonni soraiba, 
zető hibás nézete. káros maga- akiket még nevelni kell. Ezzel 
tartása távoltartja még a fia- válik méltóvá arra. hogy a párt 
talokat. A szolnoki ,.rostálás" segédcsapatának nevezzék. 
nem kirívó példa. Előfordul A DISZ-nek nem az a fel
más:1tt. i� •. lh_o� a _DISZ�; va- adata, hogy „rostáljon", azt 
l�nu_ ,,if]usaf!i partnalk fe- 1 kérdezze : ,,Hol voltál eddig?" 
km�1k, _aihova cs�� a fiatalok Ellenkezőleg! Nyerjen meg le
leg1obbJa1t akarJák bevonni. Q1etőleg minden fiatalt a szö
Vannak, .. akik azt tartj�: .,több vetsél;( számára, álljon az új 
tag - tobb gond. Leg�unk -��- a kezüket, tanítsa meg őket V;sebben, �e az a !keves mmo- DISZ-taghoz méltó módon élni, seg legyen . dolgozni, szórakozni, fogja meg 

!gy gondolkozott a miskolci a kezüket, tanítsa meg őket 
fűtőház DISZ-titkára, Berta harcolni olyan nemes célokért 
Imre is. aki egy fiatal felvételi mint amilyent a párt tűzött ; 
kérelmére ezt írta: ,.Hol volt dolgozó nép közöttük az ifjú
eddig?" :E:s a kérelem fiókja al- ság elé is � márciusi lhatáro-
jára került, Az ilyen vezetők zatban. 

Nemzetközi békevonat május 1 tiszteletére 

Aprilis 21-én ünnepélyes ke- , vonatnak, amelyet a 424--246-
retek között indult útnak a os mozdony továbbított. Az if-
268. számú tehervonat. A vo- júsági brigád tagjai, Fódi Sán
nat 2208 tonna súlyt vitt Lö
'kösházMól Cseh.szlovákiába. A 
648 tonna túlsúllyal közlekedő 
szerelvény útja a forgalom és 
a vontatás együttműködésének 
szép példáját tükrözte: a for
galom végig zöld utat adott a 

dor mozdonyvezető, FühT Fe
renc és Tóth IV. József fűtők, 
a Hámán Kató fűtőház dolgo
zói, a nemzetközi békevonat to
vábbításával május 1 tisztele
tére kezdeményezett verse
nyük egyik felajánlását tel
jesítették. 

- Fúvószenekart alakítottak 
00 o iV"l R íJZ vasutas dolgozókat, hogy a tlsz-

a területi bizottság támogatá- � L_?. LfL) tasági !hónap alatt állandóan 
sával Kiskőrös állomás dolgo- tisztán tarthassá,.1< az állomást. 
zói, !hazánk felszabadulásának hangzott el ugyanis a lhidászok 

I 
LAKÁSCSERE 

tizedik évfordulója tiszteleté- körében, hogy távoli mllnkahe- _ Budapest. J. kerület. Runy�-
re. A fúvósegyüttes május el- [yeiken nem jutnak meleg étel- di J,lnos utca 1. Ill. emelet o. 
sején délelőtt térzenét ad, este �ez. A k?nyhakocsiJ:>an 60-300 �"'J;.':" ka,;;No;f;,.6 

l�s��!'t�rc�t 
pedig a járás kultúrházában literes v1ztartály, h1deg--:neleg- rélném Budapesthez közel. köny
linnepi elóa<1áson szórakoztat- vizes mosdó, nagyméretű tűz- nyen mci:tközeHthetö helyen rek• 
ja az egybegyűlteket. hely és eg}'.éb korw�aberendc- ��d��/6dii1v•,�h�r

v
•�

0\�X:;:�i 
- 21 444 FORINT MEGTA- tés szolgálJa a lh1daszok ké- igazgatóság lakásügyi csoportjá-

KARITAST f:RTEK EL már- oyelmét. nál. 
ciusban a Keleti Műszaki Ko• - A dézsmálásokkal kapcso- szinti.EI;;���'.

n
t�i:r��f�.btliii�: csiszolgálati Főnökség akkumu- latban tartott budapesti igaz- tett budai tal<ásomat a Köröndön 

látor-telepén. a Gazda-mozga- gatosa· . g,· e'rtekezletro"l írott tu- vagv környékén lévó kétszobás. 
ébe Az ' " 't � esetleg e�y fZOba. személvzetl 

lom keret n. UJJ o-mozga- dósftásunkban foglalkoztunk szobás. komrortos lakásra. Clm: 
lom is szépen fejlődiik. Az első Kriszta Rozália bodajki párt- Füzér Ferenc. Budapest, I., Róka 
negyedévben 24 újítást adtaK titkár felszólalásával. Tudósi- utca 1 .. rölctszlnt 1. Telefon: 38-
be a dolgozók, ebből hatot el tásunknak ezt a részét azzal 

95
:._ 

42
�;;;,���Íném Gyáli úti há-

1s fogadtak. egészítjük ki, 'hogy Kriszta elv- rom szoba. komrortos. vllágo;,;, 
- Budapest-Keleti-pályaud- társnő a hozzátartozó négy ál- �J�öe�:���be

1
1�

kás
r��� :..:::ig:: 

var renoválása során rövidesen [omás közül Balinka állomásra vagy két szoba-hallos. világos la
,or kerül az indulási oldal vá- vonadrnzóan említette. hogy a kásra. Erdeklúdés telefon:> i: 

· ,_ f 1 „ ak f t ·  141-599. reggel nyolcig, 14- 16 
rótermeme"', o yosom es e- szolgálati főnök őt igaztalanul óra között �s 21 óre után. 
,ére. Jelenleg a pénztárcsarn�k vádolta meg azért. mert le- _ Elcserélném Miskolc. Bajcsy. , 
falait festik, nemsokára hozzá- leplezett egy visszaélést. ;��161;.szkl.s�to�io�f,;!.t 1!\�J�

1
0�!i fognak a nagycsarnok álfesté- budapesti val!Y pestl<örnyékl, ha-

,éhez, a harmadik negyedév- - A rakterületek tisztántar- sonlóért. Le.vélcim: Farkas Zoltán-
ben pedig megkezdik az érke- tás� érdekében Esztergom ál- né, Budapest, XIX. kerület. Mall
zési oldalon lévő váróterem és lomás dolgozói komplexbrigád- no�z�1�s�té�;,fo{1�.;ciapest, X

Vl. 
az új korszerű kultúrottilon szerződést kötöttek a szállilta- kerület. lllátvásföld, Rákóczi Fe• 
építését. tó felekkel. A TűZ:E:P. a Szer- renc utca 30. szám alatti kertes 

- MOZGÓKONYHAT KAP- szá,mgépgyár, a FŰSZERT dol- házban lévö két szot>a-verandás. 
TAK a MAV Hl'dépíto" Vállalat 

I 
gozói vállalták, hogy bizonyos komfortos ta'<ásomat, belterilleten 

kél szoba- vagy egy zoba-hallos 
dolgozói. Régi Itivánságuk vált napokon ők takarítják a rako- lakásra. grdeklódn!: 37-21, RaJ
ezzel valóra. Sok jogos panasz dóhelyeket, és ezzel segítik a csányi. 

HOSSZ ÚLEJÁRATÚ VERSENYT 

AZ ÉVI TERV TÚLTELJESÍTÉSÉÉRT 

(Tudósítónktól.) 
Amikor Miskolc személypá

lyaudvar dolgozói a felszaba
dulási versenyre tett vállalá
saik túlteljesítésével első ne
gyedévi tervüket március 20-
án befejezték, elhatározták: 
mindent megtesznek, hogy má
sodik negyedévi tervüket is 
határidő előtt fejezzék be, 
mégpedig a Központi Vezető
ség márciusi határozatának 
szellemében, a minőségi és ön-

költségcsökkentési tényezők 
legmesszebbmenő figyelembe
vételével. Ennek érdekében 
hosszúlejáratú versenyre szólí
tották fel valamennyi szolgá
la.ti helyet az alábbi feltételek 
mellett:  

Az átlagos terhelést a havi 
tervhez viszonyítva 5 százalék
kal túlteljesítik. A személFO
natok menetrendszerinti indí
tási tervét 4 százalékkal, a te-

hervonatok menetrendszerint! 
indítási tervét 20 százalékkal 
teljesítik túl. A fajlagos ko
csimozgatási egységidőt 5 szá.. 
zalékkal, a kocsitartózkodási 
időt pedig 2 százalékkal csök• 
kentik, a kocsikihasználási 
tervet egynegyed tonnával túl
teljesítik. Az egy kocsira eső 
sérülés összegét az első ne
gyedévi 0,15 forintról 0,12 f<>
rintra szállítják le. 

------------------------

Hol van a b6dog ? 

A KV határozatának végrehajtásáért 
pest-Jó2seívárosból Ferencvá
rosba, onnan Rákosrendezőre, 

1953. október 24-én eresz- majd Budapest-Nyugati-pálya
csatorna telszerelését kértük udvarra, míg végül is gépme

raktárunk vágányfelőli olda- netben küldték vissza a Há
lára, mert a lecsepegő és az- mán Kató fűtoházból Hatvan
után odafagyó hólé, a sok víz- ba. � mozdony�eljesítmény-iga
tóesa veszélyessé tette az ott Z?lvanyokban igen �yakran ta
dolgozók munkáját. Miután lallhatunk haso_nlo ese�eket. 
kérésünkre nem kaptunk vá- Nem engedlheto meg, _ hog_v 
Jaszt a békéscsabai pályafenn- ein,:es fele_;őtlen dolgozok �e
tartási főnökségtől, 1954. fel:>- ':yu�-kedviik szermt g:rázdal
ruár 2-án a területi bizottság-

1 
kod!a�k „a �o�ony_oh.kal, a 

hoz fordultunk. A szegedi te- v��ut ?nkolt.ségene� _es a taka
rüleli bizottság tennelési fele- re .... ossagnak a rovasara. 

Ennek a megértő segítségnek 
köszönhetjük, hogy a felsza
badulási verseny ideje alatt 
nem volt komolyabb anyag
hiányunk. Bár idón!k.ént mu
tatkoztak egyes fokozottabban 
keresett cikkekben átmeneti 
!hiányok. de éppen a jó együtt
működéssel, gyors, rugalmas 
intézkedésekkel hamarosan si
került megszüntetni. Külön 
kell említeni az Anyagellátást 
Igazgatóság diszpécserszolgá
latának. valamint fa_ és vas-
anyag-csoportjának a jó mun
káját. Fogadják az Anyagellá
tási Igazgatóság dolgozói vala
mennyi dolgozón!k. nevében 
küldött köszönetünket, és kér
jük, hogy a magunk elé tűzött 
még nagyobb célok eléréséhez 
továbbra is adjanak segítséget. 

kében fokozzuk a tagtoborzást. 
A Petöfi iskolákat sikeresen 
befejezzük és elókészí tjük az 
új oktatási évet. 

A November 7. Erőművet és 
az Alumíniumkohót pontosan, 
tolyamatosan kiszolgáljuk. 

A várpalotai fiatalok meg- gadni a párt vezetése alól, le 

vitatták a Központi Vezetőség akarta csökkenteni szerepét. 
március 4-i határozatát és a Ifjúságunk nagy örömmel és 
következő levelet küldték szer- lelkesedéssel fogadta a párt 
kesztőségünklhöz: ., . .  A hatá- Központi Vezetőségének hatá
rozat szétzúzta azokat a néze- rozatát. Lelkesedésünk kifeje
teket, melyek a nehézipar el- zésre jutott már a felszabadu
sorvasztására irányultak és be- lási versenyben is. Ezzel azon
bizonyította. hogy csak fejlett ban nem elégszünk meg. Szer
és állandóan fejlődő nehézipar- vezetünk tagjai május l-re és 
ral tudjuk kitűzött célunkat, a a DISZ II. kongresszusára új 
szocializmust elérni De a ha- munkasilkereldkel készülnek. 
tározat nemcsak ga;dasági. ha-

, 
Ezért ':árp�k?ta. vasú.tál� 

J ·t·k · él t '" 1 ká. DISZ-fw.tal3ai versenyre hw-

Vállaljuk, hogy a.z ipartele
pen kiürült lkocsilkat két órán 
belül kihúzzuk. A jó munka ér
dekében állomásunk DISZ
szervezete swros kapcsolatot 
teremt az Erőmű DISZ-szerve
zetével és a két szervezet kö
zös rendezvényeket szervez, va
lamint legalább negyedéven
ként közösen megvitatják a 
termelés problémáit," 

-

!őse, Esse Lajos elvtárs vála- Szunyogh László, 
szában közölte, !hogy Horváth Miskolci igazgatóság IV. oszt. 

nem , po 1 1 �1 e u1; ere 105 jálk az ország hasonló rendelte-vcszelyeket is e�hántott. 

1 
tésű áll.omásainak DISZ-szer-

Gyökerében kitépte - töb-- vezeteit. 
bek között - azt a nézetet, Vállaljuk a DISZ szervezeti 
amely a DISZ-t ki akarta ra- élet megerősítését. Ennek érde-

A sátoraljaújhelyi fiatalok állják a szavukat 

Ferenc elvtárs, az igazgatóság 
II .  osztályának helyettes veze
tője szerint a békéscsabai pá
lyafenntartási főnökség még 
1954. januárjában megkapta a 
bádoganyagot a mi ereszcsa
tornánk elkészítéséhez, Az 
anyag azonban nem érkezett 
meg, pedig elég türelmesen 
vártuk, hiszen azóta idestova 
1'11ásfél év telt el. Most is csak 
�zerényen kérdezzük: hova lett 

A 5átoraljaújhelyi pálya-

1

1hogy teljesítményüket 125 szá- j József DISZ vezetőségi tag 
fenntartási főnökség DISZ zalékra emelik. eredménye, aki 147 százalékos 
szervezetének fiataljai fela.ján- A .sátoraljaújhelyi diszese!t eredménnyel járult hozzá a 
lást tettek május elseje és a állják a szavukat. Március ho- brigád \·állalásának túlteljesí
DISZ II. kongresszusa tisztele-

1 

napban túlteljesítették vállalá- téséhez. A fiatalok jó eredmé
tére, mell-'.ről lap:ink 

. 
április suk�t. A Petőfi_ brigá_d 131 szá- nyüket annak is köszönhetik, 

1 1-i szám.aban mar beszamol- zalekos eredmenyt ert el. A hogy a szakszolgálati vezetők 
tunk. A fiatalok azt vállalták, csapatban kiemelkedik Szücs élen Hamor János pályafenn� 

a kiutalt bádoganyag - ha 
ugyan kiutalták, vagy pedig 
hova lett, melyik íróasztal mé
lyén süllyedt el kérvényünk. 

Pozsár András 

Vasutas ipari t;\nU lók elméleti képzése 

tartási főnök elvtárssal, bizto
sítják a műszaki feltételeket, 
Kardos Imre főtiszt pedig véd
nökséget vállalt a Petőfi-brigád 
felett. 

A fiatalok a vasgyűjtésből 

Gyoma állomás. 

Takarékoskodjunk 

a mozdonyokkal 
is ki akarják venni részüket. A takarékosság elsőrendű Arra készülnek, :hogy össze- népgazdasági érdek és érdekük gyűjtik a Kenézlő-Balsa kö- a vasutas dolgozóknak is. A 
zötti vasúti Tisza-híd roncsait. vasútnál ezerféle módja van a 
Ezt a munkát már egyszer el takarékosságnak. f:rdemes len
akarták végezni, de a megyei ne például alaposan utána
tanács azzal az indokolással nézni, mel!tettünk-e mindent a 
hogy a vasszerkezet különleg� i:1oz?on

_
y�kkal való takarék�s

acél, megtiltotta a vasgyűjtést. l 
kO?as�r t. A_ mozdonl'.telJes1t

Azonban a megyei tanács arról meny-)�azolvanyok saJ1;os azt 
lf 1 ·t tt" . 

t 'zk d . mutatJak, hogy nem. Sot, azt ,,e e eJ e m e e n'.· ho�y mutatják, hogy sem mozdonyt, megóvja a népgazdasag sza- sem fűtőanyagot. sem embert 
mára oly fontos különleges nem kímélve gyakran 12 órán 
acélszerkezetet. Tudniillik a keresztül küldözgetnek egy
a környékbeliek egyéni céljaik- egy mozdonyt összevissza Bu
ra azóta is !hordozzák a fontos dapest állomásain és ugyanak
nyersanyagot. A fiatalok kérik, kor például _Hatvan állomáson 
hogy a minisztérium közút" vonat?k. varnak mozdonyra: 

, . . .. 1 Nemreg1ben fordult elő Szetei 
A szolnoki Járműjavító ipari tanulót szorgalmasan dolgoznak a hídosztálya Jár3on kozbe a me- Jenő rnozdonvvezetővel hogy 

rajzórán. gyei tanácsnál a gyűjtés enge- 411 341-es számú gépé,;.el 14 
(Kovács Géza felv.) délyezésére. óra hosszat küldözgették Buda,. 

Az Anyagellátási 

Igazgatóság címére . . .  

. A felszabadul�i műszakban A Szolnoki Jánnújavító 
es az azóta folY?, ve;·s�nv:sza- dolgozói , kaszban 1s igen Joleso erzessel 

1 , . , 
tapasztaljuk a MAV Anyagel- neveben a pártbizottsag, az űB 
látási Igazgatóság segítségét. és a vállalatvezetőség. 

A „Szocialista Vasútért" szerkesztősége felszabadulá• 
sunk tizedik évfordulója és az ötödik vasutasnap tisztele
tére „ Tíz szabad esztendő" címmel pályázatot hirdet. 

A pályázóknak szolgálati, lakó- vagy látogatási he
lyük tízéves vasutas vonatkozású fejlődéséről vagy egy 
vasutascsalád (egyén) megváltozott életéről kell írásban 
beszámolniok. 

A pályázaton részt vehet minden tényleges és nyug
díjas vasutas, vagy ezek családtagja, eddig nyomtatás
ban (újságban, folyóiratban) meg nem jelent írással. 

Legnagyobb terjedelem: 5 gépelt oldal. Beküldési 
határidő: 1955. július 15. 

Az első díjat nyert pályaművet, valamint a nyerte
sek névsorát vasutasnapi számunkban közöljük. A sike• 
riiltebb írások közül néhányat a határidő lejártáig is kö• 
z:ölni fogunk. 

Jutalom: 
I. dij: 1000 forint 

IL díj: 500 forint 
III. díj: 300 forint 

IV-V. díj: 100--100 forint 
Vl-XV. díj: egy-egy értékes könyv. 

A pályázatokat az alábbi címre 1cériük névvel vagy 
jeligével beküldeni: .,Szocialista Vasútért" szerkesztősége 
Budapest, VI., Sztálin út 83. 
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A MUNKA ÜNNEPE 
Tavasz van. A fákon friss 

rügyek fakadnak, zöldel 
a vetés - ígéri az életet. S 
rnáju,; első napján - évtizedek 
óta újra meg újra - virágba
borul a Föld: lobogók erdejé
be, lobogók erdejének tűzpiros 
virágaiba. A iobogók alatt mil
liók menetelnek, 6 száz és szá..: 
nyelven, de egy szívvel harsog
ják: 

8ljen má;u" 1, a proletá.1' 
nemzefközisség harcos ii.nMpe, a 
békéért kü.zd.6 nér,élc nagy se
reg$zemléje. 

Hatvanöt éve már. hogy mm
i!en május l�n elkövetkezik 
ez a varázslatos ünnep és nö
veli, szilárdítja a proletariátus 
nemzetközi egységét. De 65 éve 
még nem volt olyan erós a pro
letariátus összefogása, mmt 
napjainkban, amikor a nem
zetközi munkásosztállyal, a 
kommunista pártokkal az élen 
a békeszeretó emberek s7.áü
milliói egyetlen hatalmas 
táborba tömörülnek. Még so
hasem vol-t olyan s:zéleskörú 
ez az összefogás, mbt amióta 
a világ munkásosztály-vezette 
eröinek élén a nemzetközi 
béke és haladl\s, a nemzeti 
függetlenség. a szabadság leg
föbb támasza, a Szcn,jetunló 
áll. 

A nagy és dicső szovjet or
szág mind erősebb, gazdagabb 
lesz. s mindln,cább a szabad 
népek esz,nén�épév.\, a kapi
talizmus fgájAba'l seny'l.·edok 
reménységévé válik. 
M ájus l-én, a proletár nem-

zetköziség ünnepén e 
hatalmas országra és fóvárooá
ra, Mosz'.1ct:ára tekint a mun
kásosztály, a haladó emberiség 
a világ minden táján. Május 
l-én e nagy békeállam meg
alkotóira, Leninre és Sztá.lin,-a 
is emlékezünk. f:s amikor a 
magyar !óváros népe végelát
hatatlan sorokban ismét ott 
hömpölyög a Sztálin téren, az 
a nagyszerű érzés tölt el ben• 
nünket, milyen lelkesítő, fel
emelő tudat az eg�z világot 
átfogó békemozgalomhoz tar
tozni. 

A magyar dolgozó nép ren
díthetetlenül hú a lenini-sztá
lini lobog(fuoz, a proletár nern
zetköziság zás7laját magasra 
emeló Szovjetunióhoz. Barút-
1,ágban forr össze a béketábor 
többi országával, amelyek a 
Szovjetunió felbecsülhetetlen 
támogatásával építik a szocia
liz..rnust. A Kínai Népköztársa
aággal, amely népgazdaságának 
bámulatosan rövid idö alatti 
tielyreállitása után most már 

szintén a szocializmus építésé- megnyilvánulásai is, mert ha
nek útján halad, és komoly zánk munkasikerekkel való 
erötényezóvé Yált a nemzetközi erösítése azt jelenti: népünk 
békepolitrkában. Legutóbb az a szocialista o;•s.::á.g építésével 
afrikai-ázsiai országok ban- a világ proletárjainaJc egyesiilé
d ungi értekezletén ért el hatal- sét mozdítja elő, a bé!ke ügyét 
mas sikert azzal, hogy a kínai szolgá.l;a, a béketábor tekinté
küldötl?;ég Csau En-ta; mi- lyét gyarapítja. 
niszterelnök és külügyminisz- A világ b-keszerető népei
ter vezetésével végig döntó 

I 
nek összefogásához való hozzá

hatást gyakorolt a konferen- járulás tükrözódik a�ban a ha
cia menetére aminek követ- talmas áradatban 1s, amely 
kezményekén't a részvevő 29 máju_� � ü!111epén 1?'>1.dog örö�
ország képviselói egyöntetűen m_el o7onh . el a fovai:os, a v1-
síkraszálltak a nemzetközi le- dek varosamak, falvainak ut
szerelés, az atomfegyver betil- c��• és v(dá':1 énekszó mellett, 
t:ísa mellett és ezzel az eaész maJusi zaszlok lobogtatásával, 
békeszerető emberiség egyik fő májusi je1:5zavak ha_ng?ztatás�-
követelését tették magukévá. val tesz lutet a rnáiusi eszrr.éK 

N t 1 . 'tm
, ,_ t , mellett. agy e Jes�. enye;se , er- Ott leszru?k. a felvonUU>k. 'kö-nek el, buszke alko�o- zött a magyar vasutas dolgo-kat hoznak létre a d�l�o�. a zél.k i.s, öntudatosan magasra Mo:1gol, a Lengyel N':pscozt�r- emelve azokat a táblákat, ames::sag�an, a Csehszloyak Koz- Iyek május elseje tiszteletére �rsas"gban. a Rom.�n, a 13?1- kiharcolt munkasikereiket hirgar, az Al�n Népkoztársa�g- detik. Ezzel válaszolnak párba!1, �s a �ernet _Demokr:�t,kus tunk Központi Vezetóst,gének Koztá�sasagban 1�· • Népunk a arra a jelszavára, amely így proletar nemzet�?ziség, a M- szól : ,,Közlekedés dolgozói! Jár�e, a_ �al�dás , ero1vel v".!ó szo- müveite:k be�ületes gondozásábdaritas J�gye�n for� ossze a val, a vasuta!1' és közuta1' pélhós koreai � viet1:ai:n1 néppel, dás rcndbentartá.sá.ool biz:.o.rita1;-�•v:k az �per,ahsta tám_a- sátok a személy- és tehe�forgada<. _kovetkezt�1:>en . . _rombadolt lom uzvartatanságát!" orszagukat ep1t1k UJJá. 

Forró együttérzéssel fordu- Qtt menetelnek a felvonu-
lunk azok felé a dolgozó.'< felé Mk sorában Budapest-
is. akik a kapitalista országok- Ferencváros csomópont deré-k 
ban elnyomás és üldözés köze- vasutasai, akik a Munk.a Vörös 
pette ünneplik május elsejét, Zá3zl6 trdemrendje mellé 
aki,.'< bátr@n szembeszállna-!<: a most a feiniabaduM.si serleget 
demokratikus jogaik és elemi is elnJ1erték, s akik pomp� 
létfeltételei:{ ellen intézett mun!rnsikereiket azóta is új::,.bb 
meg-megújuló támadásokkal, eredményekkel gazdagították. 
akaratukból és elszántságukból Május 1 tiszteletér . 25 nap 
emelve falat a béke védelmére. alatt 50 741 tonna súlyt továl>
A mi erör.ket adjuk az öYéké- bitottak terven felül, az egy 
hez, az ó feszülő erejük egye- kocsira esó mozgatási idót 4,19 
sül a szabad országok népeinek percröl 3.96 percre co;ökkentet
erejével. s ma, május l-én · té'k. f:s ott menetelnek a töb
olyan energia mozdul meg min- biek is. A miskolciaJk, akik az 
denütt a világon, amellyel szá- elöírt 84,8 százalékos személy
molnia kell mindenkinek, aki vonati menetrendszerinti köz
a béke, a !haladás, a népek fel- lekedést 89 százalékra teljesí
ernelkedé ének útjában áll. tették. Ott leszne'k a felvonulók 
Nem hivalkodásul, nem fe- között a komlói vasutasok, akik 

nyegetésül, hanem fi- a kocsik tartózkodási idejét a 
gyelmeztetésül megmutatjuk májusi versenymúszakban 10,37 
erónket május l-én mi, ma- óráról 8.50 órára csökkentették, 
gyar dolgozók is. Büsz:kén mu- ezzel lehetővé tették, hogy az 
tatjuk meg, mi az, amivel hoz- ipar gyorsabban jusson a kom
zájárulunk a béke erőinek ösz- lói szénhez. 
szefogásálhoz. Termelési ered- f:s a t&bbiek, a debreceniek, 
ményeink eze1,, a h:izánk fel- szegediek, pécsiek, szombathe
szabadulásának tizedik év- lyiek, sztálinvárosiak, szolno
fordulója alkalmából lezajlott kiaJ,, nagy és kis szolgálati he
nagyszerú munkaverseny ered- lyek dolgozói, valamennyien 
ményei, amelye.'<et dolgozoink olt menetelnek, nagyszerű bi
május 1 tiszteletére is meg- zonyítékául népünk egységé
öriztek, sót fokoztak. Termelési nek, amelyet a párt Központi 
eredményeink a proletár ósz- Vezetősége március 4-i határo
szefogús tettekben jclentkezó zata kovácsolt még szilárdab-

bá. Bizonyságául törtietetlcn 
békeakaratuknak, hazánk szo

PÉLDAKÉNT ÁLL DO LGOZÓTÁRSA/ ELŐTT 
cialista jövójébe vetett erős 
hitüknek, am,ely újabb mun'ka
sikerek ígérete és záloga. 

Erd6si István. Adony ;Ulomás fornalml ozolqálattev61e, qonc<os, kö· 
rUltel<lnt6 ,s éber szolq.\lattételéve1 seqltl a tervek tel lesltés6t. 

(Ferkls Emll felv.) 

A feledhetetlenül szép ün-
nep elmúltával pedig 

ennek az ígéretnek beteljesí
téreként jöjjenek ismét a mun
kás hétköznapok, és a hétköz
napokon is csengjen fülébe 
minden vasutas dolgozónak a 
májusi jelszó: ,, . . .  biztositsá
tdk a személt1- és teherforga
lom za.vartala.Mágát." Sok min
den van e jelszó né'hány szava 
mögött. Jelenti ez az utasftás
szerinti, fegyelmezett, jóminő
ségú munkát, a termel&eny
ség fokozását. a gazdaságos 
szállítást, a tervek napról nap
ra való teljesítését. 

V4$uta.s dolgozók! A májusi 
t,lz�el és lendülettel, pártunie 
Központi Vezetósége márciusi 
határozatána1' útmutatása sze
rint, megtorpanás nélkül elöre 
a félévi és az évi tervek tel
;esítéséért, túlt.eljesíté�éért! 

1955 MAJOS 1. 
: 1 lott munkaversenyben. 
: -., (KOVKS G� felv.) 

t.. .............................................................................. ... 

MÁ.JUS 1 TISZTEI.ETÉRE 
Tovább, a második negyed- ban a kocsiosztály dolgozói 

év sikeréért együttesen leküzdötték a,: 
akadályokat, a májU6 elsejei Debrecen állomás dolgozói verseny kezdeti lemaradását büszkén ünnepelték élüzem- fokozott versenylendülettel póavatásukat, de már az ünnep- tolták. A 23 személykocsi futóségen is előre tekintettek: javítása helyett 35 kocsi futóegymásu�án tettek váll�láso- javítását végez�k el, ezenkíkat a masod1k negyedévi terv vtil túlteljesítették tervüket a sikeres, határidő előtti befeje-

1 
poggyászkocsik futójavításá

zésére. Az állomás dolgozói a náJ is. 
többi között vállalták, hogy a -· . • _ 
második negyedévben a kocsi- Csokkentettek a rakodas1 
mozgatást 113 százalékról időt 
1 14-re, az átlagos terhelést 102- Vác állomás kereskedel.lm 

dolgozói igen s:rep eredménye
ket értek el a május elsejei 
versenyben, s nem az ő mun
kájukon múlott, hogy az ál• 
lomás végeredményben egy 
százalékkal alatta maradt az 
élüzemszínt feltételeinek- A 
kereskedelmi dolgozók ver• 
senytáblája a következő ered-< 
ményeket hirdeti: rakodási 
idő csökkentés 133 százalék, 
kocsikihasználás 108, áruszál
lítási tonnaterv 111,  árumozdí� 
tási tonnaterv 102 százalék. 

ró! 104-re, a menetrendsze
rinti indítást 114-ről 120-ra, " 
kocsitartózkodást 111  száza
lékról 112 százalékra teljesí
tik_ 

Hogyan lesz 26 másodpercből 
- 296 mázsa szén 

Háromnegyedéves harc az 
elsőségért 

A komlói vasutas dolgozóK 
május 1 ünnepe előtt tovább 
fokozták lendületüket. Külö
nösen szép eredmén)•ek szü
lettek a brigádok közötti ver
senyben. A Táncsics-brigád, 
amely az elözó versenyszaka
szokban erósen lemaradt, a 
maJus elseje előtti verseny 
lendületében nemcsak felzár
kózott a többi brigádhoz, ha
nem eriisen beleszólt az elsó-
ség kérdésébe is. Több mint 
hár0mnegyedévi erős küzde
lem folyt a Petófi DISZ-bri
gtd és a Kcasuth-brigáa 
küzött. Hooszú ideig sikerült 
elsőségét megőriznie a Kos
suth-brigádnak, azonban • 
május elseje előtti verseny
ben a Petöfi-brigád mind�n 
tényezőben elhagyta verseny
társát. Az élüzem cím elnyeré
Sében ' nem ltis &7-erepe van 
annak, hogy az üzemi bizott
ság és a szakszer\·ezet aktíva1 
a brigádok közötti erős páros
versenyt jól felhasználták 
mozgósító- és versenyszervező 
munkájukban. (Görbe Zoltán 
levelébőIJ 

Kiemelkedő eredmények az 
anyagbkarékosságban 

A Keleti Műszaki Kocsiszol• 
gálat dolgozói a felszabadu
lási versenyben, valamint a 
május elseje tiszteletére Indí
tott versenyben is állandóan 
szem előtt tartották a takaré
kosság elvét. Ennek köszön
hető, hogy az egyes múhel�Té
szek külön-külön is szép ered• 
ményt értek el az anyagmeg
takarításban. Az esztergamú
hely 111  252, az akkumulátor
telep 4049, a vontatási műhely 
4500, a kárpitos-, bádogos- és 
gázszere'.ó-csopoi-t 6470 forint 
anyagmegtakarítást ért el. A 
Gazda-mozgalomban az akku
mulátortelep jár az élen, 
amely március hó folyamán 
21 444 forintot takarított meg. 
A versenyszakasz egyik leg
kiemelkedőbb eredménye is az 
akkumulátortelepen született 
meg, ahol L5wi Béla elvtárs 
Petöfi-brigádja roncsdinarnók 
és szabályzók újjáépítésével 
10 080 forint me!!lakarítást 
ért el. (Beró József leveléből.) 

Leküzdötték a nehéz. 
ségeket 

A Szolnoki Járműjavító sze
mélykocsi részlegének folya
matos munkáját erösen aka· 
dályozta, hogy március 28-tól 
ápiilis 12-ig a forgalom alig 
adott be kocsit. A személyko
csi fényezők munkáját aL 
anyaghiány akadályozta. Azon-

Miskolc rendA!zópályaud1,-ar 
tolatásvezetói, Bede II. László, 
Czifrus Ferenc, Soltész László 
és brigádjaik egyedüWló ered
ményt értek el kocsimozgatási 
tervük teljesítésénél. Az egy 
kocsira esó mozgatás! egység
időt 26 másodperccel csökken
tették. Ezzel százalékban kife
jezve 111,7 százalékra teljesí
tették a május elsejére tett 103 
százalékos vállalásukat. Az 
egységidó csökkentésével 20 
nap alatt összesen 163 óra meg
takarítást értek el, s ha ezt az 

időt átszámítjuk a tolató-tarta. 
lékok jó kihasználásával elért 
s:zénmegtakaritásra, 296 mázsa 
szenet kapunk eredményül. 

Miskolc állomás dolgozóinak 
a május 1 tiszteletére indított 
verseny ideje alatt sikerült fel-
57..ámolni az elegyácsorgást, a 
késedelmes elegytovábbítást. A 
kocsitartózkodást 1 ,08 órával 
r.sökkentették kocsinként, Tö• 
rök József és Kósa János kocsi• 
mesterek 116 százalékot értek; 
eJ kocsitartózkodási tervük tel� 
jesítéséhen. 

A szegedi igazgatós� 11 új élüzemének fogadalma 
(Tudósítónktól.) l\lég nem 

volt pálda rá, hogy igazgatósá
gunk területén 1 1  szolgálati 
hely egyszerre ünnepelte volna 
az élüzem cím elnyerését. A 11 
szolgálati hely között a legna
gyobb dicsóség Szeged állomá
sé, amelynek dolgozói most ne
gyedszer nyerték el az élüzem 
címet. 

A szegedi igazgatóság új él
üzemei - mintila kölcsönös 
megállapodGSt kötöttek volna 

- egymásután jelentették az 
i�zgat.óságru;.k, hogy egy pilla
natra sem torpannak meg azon 
az úton, amely új sikerekhez 
vezeti 6ket. A levelek és táv
iratok mind arról számolnak 
be, hogy a dolgozók már meg• 
tették újabb felajánlásaikat a 
vasutasnap és az alkotmány 
ünnepe tiszteletére és ezen be
lül a félévi terv határidő előtti 
befejezé5ére. 

Miskolc fíítöházé a legtisztább mozdony 
A mozdony karbantartási és 

tisztasági versenyben az első 
negyedévben Miskolc fütóluiz 
424 177 számú mozdonya nyer
te el az első helyezést. Ezen a 
mozdonyon teljesít szolgálatot 
Varga Károly elvtárs, ország
gyűlési pótképviseló is. A moz
donybrigád többi tagja, Szél�ly 
Já.iws mozdonyvezető, Petruska 
István, Gozmány Béta, Pocsik 
István és Bai István fűtők. A 
legtisztább mozdony vezetói 
800--800, fütöi pedig 400--400 
forint jutalomban részesültek. 

A versenyben a második he
lyezést Bátaszék fútóház 375 6!l0 
számú mozdonya, Bodoki Jó
zsef és Kóvág6 II. Mátyás moz-

donyvezetók brigádjai ért2k el. 
A mozdonyvezetók 600-600, 
Boros János és Adorján LAszló 
fűtők pedig 300-300 forint 
pénzjutalomban részesültek. 

Debrecen az elsi 

az igazgatóságol m scnyében 

Az igazgatóságok eio,.nás• 
közti versenyében a rnárc\us 
havi eredmények alapján a kö• 
vetkező helyezési sorrend ala• 
kult ki: 1. debreceni igazgató
ság 61,5 pont, 2. szegedi igazga. 
tóság 58,5 pont, 3. pécsi igaz
gatóság 43 pont, 4. szombathe
lyi igazgatóság 36,5 pont, 5. bu• 
dapesti igazgatóság 32 pont_ 6. 
miskolci igazgatóság 31 ponttal. 

Kölcsönös segitségnyujtással . . .  
(Tud6sít6nJktól.) Amikor 

Ko..'llló-állomás Kossuth-bri-
gádja értesült a komlói Kos
suth-akna kommunista bányá
szainak kezdeményezéséről, 
hogy április 15-tol május l-ig 
élüzem hetet tartanak, a bri
gád tagjaiban mindjárt felve
tódött a gondolat: hogyan csat
lakozhatnának a bányász elv
társak kezdeményezésoltlez, és 
hogyan nyújthatnának segit�é
get az élüzem hét sikeréhez. 
Ncniotny Károly kiváló dolgozó, 
forgalmi szolgálattevő megbe
szélte brigádja tagjaival a 
teendőket és elhatározták, hogy 
csatlekoznak a bányászok fel
ajánlásához. 

A Kossuth-brigád tagjai há-

rom pontban juttatták el vál• 
lalásukat a KO<",Suth-alma bá• 
nyászaihoz, felajánlva, hogy 
meggyorsítják a kocsik beállí
tását a szénosztályozó al.á. to
vábbá, hogy a vonatok gyors 
ö.sszeállításával és továbbításá
val gondoskodnak a kocsik 
gyors fordulóidejéröl, és ezzel 
mindig biztosítanak üres ko
csikat a szén elszállításához. 

A vasutas-brigád vállalásá
•hoz híven az egy kocsira e;;ó 
beállítási időt 3,6 percre csök
kentette, a terh;;ilési tervet 117, 
a kocsitartózkodási tervet pe
dig 121 százalékra teljesítette. 
Komló állomás valamennyi 
szénvonata menetrend szerint 
indult. 

�\\�,--�,1�-�\l�\\......,..,.,. \\\�'ll�U'-""""""\l.·"""""'"�\l�\l�,1�\\�\\�\.\�"�\\�"�\\�\\�\11"-""'""''�'�"�'I�\�"��, 
"' 

Eljen május l!' a proletár nemzetközÍség har�os ünnepe!' 

a békéért küzdő népek nagy seregszemléje ! 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKAÍÁBOL * 

A párt vezetószerepének érvényesulése 
a szegedi igazgatóság területén 

frta : MOSONYI ISTVÁN. a szegedi vasút politikai osztály vezetóje 

SZABAD HAZANK TlZ
ÉVES FEJL()DÉSÉNEK ered
ményei meggyőzően bizonyít
ják, hogy pártunk helyes úton 
vezeti a magyar dolgozó né
pet. Minden politikai é5 
gazdasági győzelmünk kife
jezi, hogy népünk pártunkat 
saját akarata megtestesítőjé
nek, valóraváltójának tekinti. 
Ezt bizonyították a felszaba
dulási verseny lelkes felaján
lásai, munkagyőzelmei is. A 
párt vezető, irányító és szer
vező tevékenysége nélkül az 
eltelt tíz év alatt egyetlen 
győzelmet sem érhettünk vol
na el. 

Pártunk vezető szerepének, 
befolyásának és tekintélyé
nek tovább-szilárdítása egye
düli biztosítéka az előttünk 
álló nagy feladatok· sikeres 
megoldásának. Ezért legfon
tosabb, hogy kíméletlen har
cot folytassunk a párt vezető 
szerepét lebecsülő, vagy ép
pen tagadó megnyilvánulások 
ellen. A júniusi határozat 
jobboldali elferdítése elsősor
ban a párt vezető szerepének 
csökkentésére irányult, igye
ik.ezett aláásnl népi demokra
tikus rends:zerünket, proletár
diktatúránkat. E jobboldali 
politika következtében gyen
gült a vasúton és nálunk, a 
szegedi igazgatóság területén 
;is a párt befolyása, vezető 
szerepe. 

A KÖZPONTI VEZETŐSÉG 
MARCIUSI HATAROZATA 
előtt éppen a jobboldali néze
tek elterjedése következtében 
pártszervezeteink nagy ré
tlzénél bizonytalanság. tétová
zás mutatkozott. Pártvezető
ségi tagok, sőt egyes párttit
károk is elkedvetlenedtek, 
csökkent az önbizalmuk és 
ezzel együtt aktivitásuk, fe
[elősségérzetük, harcos kiállá
suk is a párt politikája mel
lett. Következményeként 

csökken� a párttagok ak
tivitása, 

meglazult pártszervezeteink 
kapcsolata a pártonkívüli dol
,gozókkal, kevésbé érvényesült 
a pártszervezetek vezető sze
repe. 

Bizonyságul elég megemlí
teni, hogy igazgatóságunk 
1954-ben egyetlen fontosabb 
tervtényezőt sem teljesített. 
Nem hajtottuk végre felújí
tási, beruházási, üzemviteli, 
minőségi és önköltségi ter
vünket. Területünkön 1953-
hoz viszonyítva két százalék
kal csökkent a termelékeny
ség, viszont az önköltség egy 
százalékkal nőtt. Szó sem le
het arról, hogy mind ennek 

tűrhetetlen liberalista felfo
gásból, hogy többen féltek a 
.,népszerűtlen" feladatoktól, 
nem akartak .,rossz" viszony_ 
ba kerülni senkivel s úgy 
gondolták, hogy az anyagpo
csékolást, a baleseteket, a 
társadalmi tulajdon dézsmá
lását és az egyéb hibákat 
majd valami „csoda" fogja 
megoldani. A KV márciusi 
határozatát köve!ő aktíva-ér
tekezletünk joggal állapította 
meg, hogy sokkal okosabban 
tesszük. ha az ilyen bűnö.s 
mulasztások mögött felfedjük 
az ellenség befolyását. 

A. KV márciusi határozata 
komolv fordulatot eredménye
zett Igazgatóságunk területén 
a pártszervezetek többségé
nek munkájában. Pártszerve
zeteink felismerték, hogy 
igazgatóságunk területén is a 
vbsszaesés éppen a júnill6i és 
a kongresszusi határazatok 
jobboldali eltorzításából követ
kezett. Ezért 

fő feladattá vált a párt 
vezetó szerepének megszi

lárdítása, 
melyhez azonnal hozzá w 
kezdtek pártszervezetein.l{. A1,.. 
óta mindjobban én·ényesül <i 
szolgálati helyeken a párt
szervezet vezetése, erősödik a 
kapcsolat a pártonkívüli dol
gozókkal és ez a termelő
munkában is fokozott ered
ményekre vezetett. Szolgálati 
helyeink közül a fel.szabadu
lási ven;eny során 1 1  nyerte 
el az élüzem címet. 

A PÁRT VEZETOSZERE
Pll:NEK MEGSZILARDITÁ· 
SABAN különösen jó ered
ményt értek el a Szeged ál
lomási pártszervezetek, ahol 
az alapszervi vezetőségek nagy 
gondot fordítanak arra, hogy 
a tagság pártmunkát végez
zen és a népnevelők is ál
landóan magyarázzák a dol
gozóknak a márciusd határo
zatból adódó feladatok végre
hajtásának módját. A megnő.. 
vekedett politikai aktivitást 
ml sem bizonyítja jobban, 
mint az. hogy a párt és a 
tömegszervezetek rendezvé
nyein mind nagyobb számban 
vesznek résZt a dolgozók. Sze
ged állomás I. alapszerveze
tének tagsága például legna
gyobbrészt vonatkísérő, még
is egy-egy taggyűlésen a párt
tagok 85-90 százaléka részt-
vesz. 

A pártszervezetek vezetósé
gei rendszere5en 

megbeszélik a s:r.akma.i V&
zetókkel a soronlévö fel

adatokat, 

objektív okai voltak. A Köz- észrevételeket, javaslatokat 
ponti Vezetőség márcil.hSi ha- tesznek a munka megjavítá
tározata világosan rámutatott sára. Éppen ezért a szolgála
arra, hogy ez a párt vezető ti vezetőit is bizalommal for
szerepének csökkenéséből kö- dulnak a pártszervezetek ve-
vetkezett, abból, hogy zetóségeihez különböző ügyes-

egyes területeken kezdett bajos dolgaikkal, biztooan 
eluralkodni a kispolgári számítva arra, hogy a párt-
kényelmesség, a hibák szervezetek segítséget nyújta-

nyugodt szen1lélete, nak az.ok megoldásáhaz. Ha-
sonlóképpen a pártszerveze

amely helyenkint a nemtörő- tek vezetöségeihez forduln;i.k 
dömség általános hangulatá- a pártonkívüli dolgozók is. A 
hoz vezetett. vezetóségi tagok munkahe-

Igazgatóságunkon súlyos hi- lyeiken keresik fel a párton
bák következtek be abból a kívüli dolgozókat, elbeszélget-

nek velük és intézkednek a 
felvetődő hiány06Ságok kijaví
tására. A pártszervezet így 
járult hozzá ahhoz, hogy Sze
ged állomás negyedszer is él
üzem lett. 

Hasonló lelkesed�! dol
gozik Orosháza állomás, Bé
késcsaba. pályafenntartási fó
nökség, Kelebia., Ki8k6rös és 
F ü!öpszállá.s pártszervezete is. 
Ezeken a helyeken szinte 
semmi sem történik a pártve
zetőség tudta néllkül, mert a 
legkisebb dolgokra is felfi
gyelnek a kommunisták és 
n1inden eseményre helyesen 
reagálnak. 

NAGY SZEREPE VAN A 
PARTVEZETÉS BIZTOSITÁ · 
SABAN a kommunisták pél
damutatásának. Szentes for
galomnál Szabó Sándor és 
Strausz József elvtársak lel
kesítő példája a termelésben 
és pártmunkában ragadja 
magával a többi dolgozókat. 
De Szabó és Strausz elvtáirs 
nemesak példát mutat, ha
nem törődik lS a körülötte 
lévő dolgozók problémáival 
és segítséget nyújt feladataik 
végrehajtásához. 

Területünkön 
a párt vezetó s:r.erepe 
miruljobban érvényesül a 

tömegszervezetekben Is. 
Ennek eredményeként az 

üzemi bizottságokban dolgozo 
kornmv.n13ták munkája meg
javult és az eddiginél jóval 
több iize.rni bizcttl'ág tölti be 
helyesen hivatását. 

A márciusi határozat 6r.a 
lényegesen többet foglalkoz
nak a pártszervezetek a DISZ
szervezetekkel is. Ennek ered
ményét bizonyítja például 
Kiskunhal4s fűtőház, ahol ma 
már minden üjúmunkás tag
ja a DISZ-nek, a kiskunfél
egyházi DISZ-szervezet, ahol 
a taglétszám 13-ról 30-ra 
emelkedett és jelentősen meg
javult a DISZ-tagok terme
lési és kulturális tevékeny
sége. 

AZ EMLITETT EREDM:E
NYEK még közel sem jelen
tik igazgatóságunk területén 
a pártvezetés általános és ma
radéktalan megszilárdulását. 
Még sokat kell tennünk a 
márciusi határozat megérte
tése és helyes gyakorlati vég
rehajtása érdekében. 

Tovább kell fokoznunk a 
kotnmunistá.k aktivitását, 
a pártszervezetek öniev�-

kenységét,, 
Fel kell számolnunk. neve

léssel, de ha szükséges, felelős.. 
ségrevonással mind az igaz
gatósági, mind a külszolgá
lati szakvezetésben a pártha
tározatok végrehajtása iránti 
közömbösséget, amely a párt
vezetés meg nem értéséből, 
egy�ek részéről pedig a párt
vezetés tudatos mellőzéséool 
következik. Fáradhatatlanul 
szélesítenünk kell kapcsola
tainkat a pártonkívüliek ez
reivel, amely biztosítja, hogy 
igazgatóságunk valamennyi 
dolgozója egy szívvel. egy 
akarattal kövesse pártunkat 
a szocialista társadalom fel
építésében. 

�kihi IÉ IL IET_ ) 

Az elvtársi együttműködés szellemé/, en vizsgálták le/ül 
Sturovo és Szob hatánHlomások 11111nkáját 

Lapunkban már beszámol
tunk arról, hogy Bogyó Géza 
elvtárs, a vasút politikai fő
osztály helyettes vezetője a 
csehszlovák Decin és a német 
Bacl-Schandau határállomások 
dolgozói munkájának értékelé
sénél megbeszélést folytatott 
,Toze! Holar elvtárssal, a vasu-

tasók nemzetközi békegyúlé-
1 

ni a kocsifelírók munkájána� 
sén résztvevő csehszlovák kül- javítására, hogy az adatokat 
döttség vezetőjével Sturo- pontosan, lclkíismeretesen ve
ve>-Szob határállomá5ok ver. zessék és így az esetleges fel, 
senyéról. Megállapodtak ab- szólamlásolmak elejét vegyék. 
ban, hogy közös brigádot ala- Hangsúlyozták, hogy mindkét 
kítanak a politikai, szakszer- állomás dolgozóinak teljes 
vezeti és szakmai munka meg- őszinteségre kell törekedni és 
javítására. odáig kell jutni az együttmű

Közös munka a pro!etárnemzetköziség szelle111ében 
ködésben, hogy ne akarják a 
másik félnél „elsózni" a kocsi, 
kat. Követendő példaként em-

.. .. .. lítették a szobi pártszervezet 
Az elhatározást rövidesen K;ilono� gonddal foglalkoz<:tt kezdeményezését, amely levél, 

tett követte. Április 11-én Ju- a b1zo,t��ag a vonatfelvevok ben hívta fel egyes pártszerve, 
hász István elvtársnak, a va- munkaJa':al. A _POntatl�nság, a 

I 
zeteket az exportkocsik gyors 

sút politikai főosztály párt- �o:1alfelvetel kesleltetese sok továbbítására, a határállomás 
instruktori alosztálya vezetőjé- 1d?veszteséget okoz, s ezért munkájának javítása érdeké-. 
nek vezetésével elindult a ma- mmdkét fél érdeke ezek meg• ben gyar küldöttség Szob állomás- javítása. A munkabizottságok · 

. . 
ra, ahol találkoztak a csehszlo- közös állásfoglalásra jutottak A Szob .. al�?m�son tapasz:al, 
vák küldöttséggel, melynek ve- minden kérdésben takat a kuldottseg megbeszelte 
zetöje Karel Novotny elvtárs, 

· 
Bognár Imre elvtárssal, a va. 

a csehszlovák vasút politikai Novotny elvtárs elbeszélge- sút politikai főosztály vezetőjé-
főigazgatóság képviselője volt. tett Szob állomás párttitkárá- vel is. 

Juhász elvtárs a vasút poii- val. Arra volt kíváncsi, hogyan Néhány nap múlva a két 
tikai főosztály és a magyar mozgósítja a pártszervezet a küldifüség Sturovóba utazott, 
vasutas dolgozók !orró elvtársi kommunistákat, hogy biztosít- ahol a szobi munkához hasonló 
üdvözletét tolmácsolta a cseh- ják a termelés pártellenőrzé- feladatot végeztek. A bizottság 
szlovák vasutasoknak. Hang- s�t, a pártszervezet vezetösze- munkáját megkönnyítette an
súlyozta, hogy rendkívül fon- repét a vasúti munkában. nak a csehszlovák brigádnak a 
tosnak tartja a két állomás Hasonló megbeszélésre ke- vizsgálati anyaga, amely négy 
dolgozóinak megbeszélését a riilt a sor Bucka elvtárs, a po- napon át foglalkozott a sturo,
munka megjavítása, a ,·erseny zson:ri szakszervezeti területi vói vasutasok munkájával_ 
lendületének továbbfokozása bizottság képviselője és a helyi A két határállomás, a két 
érdekében azért, mert a haté:r- 'j szakszervezet vezetői között. nép vasutasainak találkozója 
állomások munkája lényeges A bizottság foglalkozott a ver- eredménnyel zárult. Alaposan 
befolyással van a két ország scnynyilvánossággal, felkeres- feltárta a rejtett tartalékokat, 
gazdaságosabb vasúti szállitá- ték az élenjárókat, megkérdez- intézkedéseket hozott a hibák 
sára. ték őket : hogyan segíti a párt- kiküszöbölésére, s ez újabb 

A két határállomás vasuta- szervezet és az üzemi bizottság lendületet ad az új versenysza-
sainak s7ornsabb együttműkö- a munkájukat, kasznak„ 
dése tovább erósíti a két nép A vegyesbizottság áprili! 
kapcsola�ait, a proletámemzet- A csehsiliaák hizottság elis111erése 19-én fejezte be megbeszéléseit, 
köziség szellemében, amely !o- Pá! Zoltán elvtárs, a vasút po-
kozza a dolgozók lendületét, A csehszlovák bizottság el- litikai főosztály párttitkára az 
megértését, a közös ügy, a kö- ismerését fejezte ki a magyar ünnepélyes búcsúztatáson meg
zös eszme győzelme iránt. vasutasoknak, hogy a rakott és köszönte a csehszlovák vasuta-

Not•otny elvtárs, a csehszlo- az üres kocsikat a meghatáro- sok megértő elvtársi támoga• 
vák bizottság vezetője válaszá- zott időn belül továbbítják. tását. Hangsúlyozta, hogy a 
ban elmondotta, hogy a cseh• Mindkét részről feltárták a két nép között a földrajzi ha
szlovák vasutasok sokat vár- hiányosságokat és javaslatokat tár nem lehet akadály, hiszen 
nak a találkozástól, hiszen elv- tettek a munka megjavítására. közös célért, a béke me_gvédé
társak keresik útját-módját Javasolták többek között, hogy séért, a szocializmus építéséért 
annak, hogy közös nevezőre a gyüjtőkocsiknál ne klmon· harcolnak. 
jussanak a közös érdeket szol- dottan arra törekedjenek, hogy Novotny elvtárs válaszában 
gáló munkában. a kocsik térfogatát kitöltsék, elmondotta. hogy a tapaszta� 

Először a csehszlovák dele- hanem arra is ügyeljenek, hogy latokat a többi határállomások
gáció szerzett áttekintést ar· az árut kezelési son·endben ra is kiterjesztik. Az ilyen ta• 
ról, hogy Szob állomás dolgo- rakják be. Mindkét fél egyet- lálkozók elmélyítik a proletár
zói milyen eredménnyel telje- értett abban, hogy lehetőleg nemzetköziség szellemét, a két 
sitik a versenypontokat. Meg- ország vasutas dolgozói között, 
állapították, hogy a szobiak ne utasítsanak vissza kocsikat, s a munka javításával hozzá
nagyszerű munkát végeztek a hanem nézzék meg, hogyan le- járulnak a két nép felemelke-
helyi adottságok korlátolt het segíteni. Jobban kell ügyel- déséhez. 
volta ellenére. Megígérték, 
hogy a jobb helyi adottsággal 
rendelkező sturovói vasutasok · •• 
az eddiginél is jobban segítik SZOV .IETUNIO 
magyar elvtársaikat. 

Ezután megegyezés jött létre 
forgalmi, kereskedelmi, mű
szaki, kocsiszolgálati, a politi
kai és szakszervezeti munkát 
vizsgáló bizottság létrehozásá
ra, majd ezek a bizottságok 
megkezdték munkájukat, 

A vasutak életéból 

A helyi ismeretek felhasználásával 
A csehszlovák elvtársak 

Szob állomáson elbeszélgettek 
a dolgozókkal, megismerked
tek munkájukkal, problémáik
kal, azzal, hogyan akarják a 
versenyt reálisabb alapokra 
helyezni. Behatóan figyelték 
azoknak a csehszlovák vasuta
soknak a munkáját is, akik 
szolgálatukat Szob állomáson 
végzik. 

A közelmúlt
ban a szovjet 
vasutas akti-
visták össz-
szövetségi kon
ferenciája ha
tározatot foga-

még min.dig nem merítették 
ki az összes lehetií5égeket. 

Kép a Kínai Né pköztársaságból Elismerő sorok egy vasutas zenekarról 

dott el az uta-
2.ási sebesség emelésére. A 
szovjet mozdonyvezetők ezt a 
határozatot azzal segfük meg
valósítani. hogy mind többen 
és többen vállalnak vízvétele
zés és túztisztítás nélküli uta
kat. Az ötéves rerv elsö négy 
éve alatt már sikerült elér
niök az utazási sebesség 14 
százalékos emelését, de ez 
még mindig elmarad a ter
vezet mögött. Az utamsi fle
besség emelése érdekében, 
me.i.szüntettek 200 kevésbé 
kihasznált megállóhelyet, de 

A szovjet vasutakon már• 
ciusban 100.7 százalékra telje-
sfü,tték a szénszállitási ter• 
vet, a vasércszáUítási előírást 
pedLg 105,4 százalékra. A má
jus elseje tiszteletére folyó 
munkaverseny fő feladatául 
tűzte ki a nehézi,par termé
keinek határidőre történő el
szállítását. Sztá!ino-á!lomás 
dolgo2.ói a havi terven felül, 
több mint háromezer vagon 
szenet és többszáz kocsi ércet 
továbbítottak, Kitűnő a bányá• 
szok és a vasutasok együttmű
ködése. Ennek k&zönheti pél
dául Nilcltovka.-állomás. hoe;y 
szénszállítási előirányzatát 137 
százalékra teljesítette és a ko
csiállás-időt 0,3 órával esők• 
kentette az első negyedévben. 

A Kfnal Népköztársaság nagyobb vasútállomásain a vonatokrál 
postai szolgálatot vezettek be. Az úlftá&t a dolgozók naqy örömmel 

fogadták. 
(UJ•Kína Hlrllqynöksdq felv.) 

Nem is kell, hogy vasutas 
dolgozóhoz forduljon az ember, 
ha a váci vasutas szimfónikus 
zenekarról akar megtudni va
lamit. A zenekar olyan népsze-
1-ú ennek a ked,·es dunaparti 
városnak a lakossága előtt, 

1 
hogy minden különösebb után
járás nélkül, már a váróterem-

! 

ben megtudhatjuk róla a kö
vetkezőket: 

Minden hónapban új músor
ral hangversenyt rendeznek a 
kultúr-váróteremben. A hang
versenyt nemcsak az utazókö-
1.önség 'hallgatja, hanem a vá
ros zenekedvelői közül Is igen 
sokan. Alig van olyan társa
dalmi megmozdulás, ünnepség. 
amelyen ne szerepelne a vas
utas zenekar. Nem hiányzott a 
magyar-srovjet barátsági hó
nap kulturális eseményeiről 

sem, és gondosan összeállított 
műsorral emelte április 4 ün
nepi !hangulatát. 

A zenekar, amikor ott jár
tunk, éppen május l-re ké
szült. A nagytzerűen összehan
golt, 25 tagú szimfónikus zene
kar tagjai között egyaránt ta
lálunk tényleges és nyugdíjas 
vasutasokat. A zenekarnak az 
a célja. hogy ne csupán szóra
koztassa a város lakosságát és 
a vasutas dolgozókat. hanem 
minél szélesebbkörű, átfogóbb 
7.ene1 műveltséget is nyújtson 
számukra. A közkedveltséget a 
zenekar vezetői és tagjai 'he
lyesen úgy értelmezik, hogy ez 
kötelezettséggel is jár: jó mun
kára, a zenekultúra minél lel
kiismeretesebb, alaposabb mű
velésére és terjesztésére köte
lezi őket. 

ifj. Billisicb Antal 

OLASZOBSZAG 

.Vasutasok harca az új/08iszták ellen 

A haladó ség nem avatkozott bele a ,� .. v�u,,_ � rombot.,.., •"�""' <öb> 
szakszerveze- C:::::::::::, munkás, közöttük az olasz 
te, az SFI, az vasutas szakszervezet tagjai is 
olasz vasuta- kö2ibeléptek, elkergették a fa• 
soknak több - sisztákat és ezzel megakadá• 
mint 80 száza- lyozták nagyobb károk elkö-
lékát tömöríti vetését. Az olasz vasutasok 
soraiba. A vasútak igazgató- lapja, a „La. Tribuna. Dei Fer
sága és a többi vasutas szer- rovieri" követeli a kormány
vezetek kénytelenek elismer- ! tól az olasz újfasiszták szerve--
ni az SFI vezetőjellegét. 

1 
zetének feloszlatását. 

Az elmúlt napokban az * 
olasz neofasiszták-szervezeté- .Az olasz vasútigazgatóság 
nek, az MSI-nek tagjai be- aranyéremmel tüntett': ki P�r
törték a haladt.sz 11 - Ra· 

,
· 7l<l Pa.squale baloldali sza.�

na.s ·ta" k„ k 
e em� " szervezeti aktivist�t, aki 1945 ci onyv ereskedes ki- óta 50 liter vért adott vasutas rakatait Rómában. A rendőr- társainak. 
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Budapest-Ferencváros csomópont dolgozói nyerték a vasúton, 
a le/szabadulási serleget 

A Magyar Népköztársaság 

Az anyák konferenciájára, a magyar anyák 
békeünnepére készülnek a Dél i-fűtőház dolgozó női 

ii auilkos fern,uert. Tudjuk, szervezet elnö:1<,e - h_?gy a:i: 
lwg11 a mi kezünJcben még eró- üzemgazdasági Erte,;ít� . Ieg
aebb fegyver van, a szeretet, utóbbi számába� a m1":1�2:ter 
a béke és a munka ueretete. elvtárs megdic.serte kocs1Jamk 

Ünnepi miual 

Minisztertanácsának és a SZG!k
szervezetek Országos Tanácsa 
elnökségének határozata ala� 
ján a felszabadulási verseny
ben derekasan küzdó vasúti 
üzemek közül Budapest-Fe-
1"encváros csomópont dolgozói 
nyerték a felszabadulási serle
get. 

Jóleső. örömteli érzés olyan 
szolgálati helyen tett látoga
tásról beszámolni, ahol nem
csak a jól végzett munka ered
ményeivel találkozunk, hanem 
többel - valanu olyan több
lettel is, ami nem feje2hető ki 
százalékokban, amit nem lehet 
felírni a versenytáblára. Mi 
ez a többlet? Mielótt válaszol
nánk. írjuk le Budapest-Déli 
fútőházná.l tett látogatásunkat. 

a1 anyák konferenciája tiszteletére 

tisztaságát, kocsitakarító sze
mélyzetünk munkáját példa
ként állította a többi műszaki 
kocsiszolgálat dolgozói elé. Dol
gozó nőink közül legutóbb is 
többen kaptak jutalmat, így 
Hó.sz Ferencné, Balázs László
né, özvegy Marx Ká.rol1/Tl-é. To
vábbi jó munk.ánkkal mi is ré
szesei akarunk lenni az anyák 
konferenciája és az anyák vi
lágkongresszusa sikerének, erő
síteni akarjuk a világ asszo
nyainak békeharcát. Az anyák 
napját eddig i - minden évben 
megünnepeltük, az idei május 
8-ára még nagyobb lelkesedes
sel készülünlt, hiszen ez a nap 
egyben a magyar anyák nagy 
békeünnepe is lesz. 

A magyar vasutas dolgozók 
együtt ünnepelnek és együtt 
örülnek Budapest-Ferencváros 
dolgozóival, hiszen tudják, 
hogy a ferencvárooiak gyózel
me az ország minden vasutasá
nak sikere is. A ferencvárosiak 
munkáját, hósies fáradozását 
nagyszerű eredmények jelezték. 
A csomópont dolgozói vonatter
helési tervük 105 százalékos tel
jesítését vállalták. A verseny
időszak alatt kilenc szá1.alék
kal teljesítették túl a tervet, 

több mint félmlllió 1,onna 
árut továbbítottak terven 

felül, 
és ezzel 583 darab 101)0 tonnás 
vonat továbbítását takarították 
meg. Az egy kocsira esó tar
tózkodási időt 0,3 órával csök
kentették, 32 130 kocsit továb
bítottak terven felül, ezzel 643 
vonat forgalomba helyezését 
takarították meg. A kereske
delmi szakszolgálat dolgozói 
0.9 tonnával többet raktak be 
egy kocsiba, mint eddig és ez
zel hét százalékkal túlteljesí
tették tervüket. A fajlagos k� 
csimozgatási tervet 13 száza
lékkal teljesítették túl, ami azt 
jelenti, hogy az egy kocsira esó 
mozgatási időt 5,3 percről 4.8 
percre csökkentették. A vonta
tási szolgálat dolgowí 

6016. tonna szén megtaka-
rítását érték el, 

6 ezzel 1 143 040 forintot juttat
tak vissza népgazdaságunk
nak. 

A pályafenntartási szakszol
gálat is kimagasló eredménye
ket ért eL A !enn tartási terv
ben előírt vá;:ányszabályo?..ási 
munkálatoknál 53 600 talpfát, 
az állomási vágányháló:ta.tban 
pedig 28 600 talpfát hoztak 
uzembizto,, állapotba aláverés
Eel. A sok kiváló, áldozatos 

"A béke és szeretet fcgywre 
az anyák ke1ében wan" 

Az MNDSZ-szervezetet ke
restük, azzal a kérdéssel, ho
gyay, készülnek a futőházban 
dolgozó nók a magyar anyák 
országa. konferenciájára és a 
júliusban tartandó an11ák vi
lág'kongrcsszusára. De nuelőtt 
a kérdéssel a helyi MNDSZ
szervezel elnökéhez fordultunk 
volna, asszonyokkal. lányokkal 
beszélgettünk. özvegy Kulcsár 
G111tláné takarítónövel peldául, 
akinek férje a háború egyik 
késói áldozata lett: tüdőlövés 
miatt halt meg, évekig tartó 
szenvedés után, 1947-ben. S 
Kulcsárné hat gyermeket ne
velt fel, egyik fia a kószegi vas
utas nevelóint.ézet jelesen ta
nuló növendéke. És besz.élget
tünk Szabó Viktoméval, az ő ·  
férje is a háború áldozatai kö
zött van. Szabóné egyedül dol
gozik három gyermekéért. ők 
különösen mélyen átérzik, mi
lyen mérhetetlen szenvedést 
jelent a háború nunden ember
nek, de sokszorosan többet a 
gyermekes anyáknak. 

A felszabadulási serleci I Valamennyi anya hangj_a 
(Kovács Gba telv.) 

1 
csendült ki özvegy Farkas Jo-
zsejné ,szavaiból, amikor el

munkát végző dolgozó közül A felszabadulási versenyben mondta, hogy három gyermeke 
is kiemelkedik Kántor György részvevő vasutas dolgozók la- békés boldo" jövőjéért dolgo-
rendelkezó forgalmi s�olgálat- punkon keresztül is elvtársi zik. ' 

0 

tevő, Szabó 11. Ferern! kocsi- üdvözletüket küldik Budapest- Minden auzon11, minden 
mester. Szücs IV. János kocsi- Ferencváros csomópont dolg0- anva - mondotta - ncgy ér
rakományj raktárnok, Vincze zóinak és kívánják. hogy jó deklódessel várja az anyák 
István tizenegyszeres sztahano- munkával, példamutatással to- konferenciaját, majd az an11ák 
vista mérnök, Gábor Gusztáv vábbra is őrizzék meg harcos világkor.gressz1mit, hi3.zen ezek 
tizenegyszeres sztaha::1ovista erényeiket. maradjanak a sZlr a nawarán11ú meamozdulá.rok 
főpályame,;ter, Pákozdi Viktor 

I 
cializmus építé!:ének, a népjó- 4 mi erónlket bizon1/Ítj� azt 

Munkaérdemrendes lőmoz- lét megteremtésének élharco- az erőt, amely lkí fogja csavar-
donyvezetó, sai. ni 4 háborúra u.szítók kezéből 

VA S Ú T I  M U N K Á S O K  
A Z  E L S Ő  MÁ J U S  E L S E J É N  

6rség nem engedélyezte a ter-
'Vezett nagyarányú felvonulá&t. 
Ennek ellenére 60 OOO munkás 
kisebb-nagyobb c=portokban 
,..._ üzemenként vagy i;zakmán
ként -, vonult a Városligetbe. 
Ott voltak „a m. kir. államvas
utak munkásai''. A ,,MAV mú
'heluének munkásai ezeren 1.•0-
nultak". (Pesti Hírlap, 1890. 
'máius 2.). 

hogy a vasúti munkásokat 
tart.sák munkában május else
Jen. nMinda.zon munkások, 
akik május elsején a mun/..:<it 
abba fogják ha9yni, a munk11-
ból azonnal elbocsátandók. Fi
a11elmeztesse en-e munkásatt 
azon hozzáadással, hogy ezen 
okból elbocsátott munkásaink 
intézetünk egy múhet11ében 
sem fognak többé foglalkozást 
nverni . . . " (M. M. I. Arch. 
MÁV lg. 45 342-1891.) Az Oz
letigazgatók és műhelyfőnökök 
május elseje előtt azt jelentet
ték az igazgatál5ágnak. hogy a 
munkásokat „lehangolta a ren
delet", de „a tilalom követ
keztében szándékukról le
mondtak�. A budape&ti fómú
he!yfónök jelentésén még meg 
11em száradt a tinta, amikor a 
műhelyi munkások között kéi
ról kézre járt a május elseje 
megünneplésére szólító verses 
felhívás, amelynek utolsó vers
szaka a következőképpen 
hangzik: 

Hatvanöt év óta ünneplik a 
világ dolgozói május elsejét, a 
világ munkásai testvériségé
nek napját. 1889. júliusában. a 
II. Internacionálé (párizsi) ala
kuló kongresszusán hozott ha
tározat kimondta, hogy május 
elseje: a nemzetközi munkás
ság harcos ünnepe, amely na
pon az egyes országok proleta
riátusa tüntető munkabeszün
tetéssel és felvonulásokkal kö
veteli a poli likai szabadság
jogok, a nyolcórás munkanap 
törvénybeiktatását, munkavé
delmi törvények megalkotását 
,stb. A magyar munkása;ztAly 
is megünnepelte 1890-ben az 
első május elsejét. 

* 

Az osztrák gyarmati elnyo-
más, a magyar nagybirtokosok 
és nagytókések kizsákmányo
lásának súlyos terhei s igája 
alatt nyögött ebben az időben 
az ország dolgozó népe. Külö
nösen nehéz körülmények kö
zött éltek a vasutas proletá
rok. Helyzetük sok tekintetben 
rosszabb volt, mint a magán
üzemek munkásaié. Emberte
len volt a bánásmód és kevés 
a kereset. A napi munkaidő a 
,.rendesnek'' számító 10-11 
óra helyett gyakran 14-15 
óráig tartott. Hiányoztak a leg
elemibb egészségügyi és mun
kavédelmi berendezések. Gya
koriak voltak a súlyos balese
teit és halálesetek. Az öltözó-, 
mosdó- és étkezóhelyiségek Is
meretlenek a vasúti munkások 
f'lőtt. 

Erthető, hogy a magyar vas-
úti munkások körében kedve-
7.í\ fogadtatásra találtak a pá
ri7.si kongresszus határozatai. 
A kongresszus bátorítást. biz
tatást adott a nagyobb darab 

kPnyérért, az emberi jogokért 
harcoló vasutasoknak. Közvet
lc>nül a kongresszus után a bu
dapesti személy- és teherpá
Jyaudvarok váltóórei indítot
tak mozgalmat fizetésük fel
emeléséért. 

A vasúti munkások - épp-
1így, mint a többi üzem és 
,;zakma munkásai - harcos 
lc>lkesedéssel készültek az első 
május elsejére. A MA V buda
pesti fóműhelyének munkásai 
április 16-i nagygyűlésükön 
nemcsak azt mondották ki, 
hogy teljes számban résztvesz
nek a felvonuláson, hanem az 
Igazgatósághoz is feJterje1SZtet
ték kívánságai'kat. A kérvény, 
amelyet a gyűlés egyhangúlag 
elfogadott, a betegi;egélyezés 
reformjával, a munkabérek és 
egyezményi arazás lényeges 
felemelésével és a munkaidő 
csökkentésével kapcsolatos kö
veteléseket tartalmazta. A 
nyolcórás munkanapról a ha
tározat a következóket mond
ta: ,, . . .  a tízórás rendes mun
kaidőt nyolcórás időtartamra 
kérnénk leszál!ítani, hogy {gy 
mind szakmátnkban, mind pe
dig szellem!Ieg kiképezhetnők 
magunkat, ami a g11akorlatban 
i•égzett munkánkra nézve nagy 
f'lónnyel bírna." (Népszava, 
1890. május 1 1 .) . 

A kérések a nemzetközi pro
letariátus általános követelései 
voltak. Ezeknek a gyúlés ha
tározatába való felvétele az 
élenjáró vasúti munkásoknak 
a nemzetközi munkásmozga
lommal való szolidaritását mu
tatja. 

A kormány meg akarta hiú-
15ftanl a munkások május 1-i 
tüntetését. Budapesten a rend-

A vidéki vasúti mühelyek 
munkásai is részt vettek má
'jus elseje megünneplésében. A 
belügyminiszter és a keres,ke
lielemügyi miniszter mindent 
megtPtt, hogy megakadályozza 
a vidéki vasúti műhelyek 
munkásait május elseje meg
ünneolésében. (Lásd: Magyar 
Május Elsejék, Szikra, 1953. 
99. 1.) A 1Sátoraljaújhelyj mű
hely munkásai „május el&ején, 
a lewagyogóbb tavaszi napon, 
a világraszóló munká.stüntetés 
nag11 napján"' a közeli borsi 
erdóben ünnepeltek. Bár a 
helyi újság egyszerú majális
nak akarta feltüntetni a mun
'kások ünnepét. mégis kénvte
len volt megál!apftani, hogy a 
sátoraljaújhelyi vasúti múhely 
munkásainak ez a megmozdu
lása is „demonstrálni akarta a 
munkásmozgalmat". (Zemplén, 
1890. május 4.). 

Pécs<>tt a gyári munkások 
közül egyedül a Mohác.�-Pécsi 
Vasút műhelyének munkásai 
ünnP�lték munkaszünettel az 
elsó május elsejét. (Ru=is 
István: A pécsi Z.SOlnay-gyftr 
története, Bp., 1954. 112-1 la. 
lap.) 

* 

Az első május elsejei mun-
kástüntetéstől megrémült 
uralkodóosztály kívánságára 
1891-ben a kormány megtiltot
ta május elsejének munkaszü
nettel és felvonulással való 
megünneplését. A kereskedel
ml miniszter utasította a vasút 
vezetóit és a múhelyfőnököket, 

nFel hát! Minda1tn11!an 
testvérek, 

Bontsuk ki a beburkolt zá.szlót, 
S lobogtassuk hadd lássák 

mindenek, 
lrjünk mi is végre eg11 kis 

jobb világot!" 

A vasúti munkások később 
sem mondtak le május elsejé
nek megünnepléséről. Nehez 
körülmények között folyt a 
harc az imperialista kormá• 
nyok, munkáselJenes vasut
igazgatók s az őket kiszolgáló 
szociáldemokrata vezérek el
len május méltó megünneplé
séért. 

A dics&éges szovjet hadse
reg ált.aJ felszabadított népünk 
a szocializmus építése terén 
elért új munkasikerekkel em
lékezik vissza az első május el
sejére és köszönti a tizenegye
dik szabad május elsejét! 

GADANECZ BELA 

A Déli-fút&.áz dolgozó női, 
a hét MNDSZ-brigád, felaján
lották, hogy az anvt\k konfe
renciáját mege!óz.ó héten, má
jus 1-től 7-ig ünnepi miiszalkot 
tartanak. A műszak napjai 
alatt még tisztább, még gondo
sabban takarított kocsikat ad
nak át az utazóközönségnek, de 
a munka kiváló minősége mel
lett az anyagtakarékosságot 
sem tévesztik szem elől 

Az adminisztratív dolgozók 
sem akarnak kimaradni a ver
senyből. A mfu<zakban versenyt 
kezdenek az író- és irodasze
rekkel való takarékosságért, a 
hosszabblejáratú, vasutasnapig 
tartó versenyben négy száza
lékkal akar}ák c.sökkenteni az 
írószerek felhasználását. to
vábbá el akarják érni, hogy 
egyszerűbbé tegyék az admi
nisztrációt. 

- Nagyon büszkék vagyunk 
rá - mondotta Szőcs Károlyné 
elvtársnő, a fűtóházi MNDSZ-

. ,  

S befejezésül most már ni.
laszolhatunk arra a kérdésre 
is, mi volt az a többlet, ami a 
becsületes, jó munka eredmé
nyein túl olyan megkapóan 
mutatkozott meg a Dé!i-fútó
ház dolgozó asszonyainál, A 
béke határtalan szeretete, a 
gyermekek boldog jövőjét épi
tó akarat, amely forrása nun
den örömnek, minden emberi 
boldogságnak. 

Uj élüzemeink 
1955. els6 negyedévénelk érté- Pályafenntartási szolgálat: 

kelése alapján a Közlekedés- és Budapest-Ferencváros, Békés
Postaügyi miniszter és a Vas- csaba, Budapest-Józsefváros, 
utas Dolgozók Szaks=ervezeú? Dombóvár, Hódmezóvásárhely, 
'központi vezetőségének ván- Kiskunhalas. Pé<;$, Szekszárd, 
dorzászlaját a kövellk.ező szol- Székesfehérvár, �zeged, Szol
gálati helyek nyerték el: nok, Vác, Veszprém - pálya-

Allomási szolgálat: Miskolc fenntart.ás1 főnökségek, 11:pület
személypályaudvar, Rákosrcn- fenntartó Főnökség. 
dezó-pályaudvar, Szolnok ál- Pályaépító szolgálat: Buda-
lomás. pesti Építési Főnökség, Fatelitó 

Vontatási szolgálat: Budapest- ÜV. 
Keleti fűtőház, Tapolca fútő- Kereskedelmi szolgálat: Szol-ház. 

Múhelyl 57.0lgálat: Debreceni nok Rakodási Fónökség. 
Járműjavító ÜV. Egyéb vállalatok: MÁV Híd-

Távközlő és biztO!itóberende- építő Fónökség. 
r.ési s-zolgálat: Pécsi TBKE. Távközlő és blztositásberen-

Egyéb vállalatok: MAV Vas· dezési szolgálat : Budapesti Sze-
úttervezó ÜV. relésvezetőség, Debr. TBKE, 

E!liizem-címmel és péru:;uta- Szombathelyi TBKE. 
lommal o Ucöve�kezó S2'0lgálati Anyagszerke:i:elési szolgálat: 
helyeket tüntették ki: Debreceni Osztószertár. 

Allomási szolgálat: Debrecen, Vezérigazgatói elismerésben 
Dombóvár, Barcs, Bátaszék, és péru:jutalom.ban részesítették Budapest-Déli pu., Budapest- a követlkezó szclgálati lte!ye
Józsefváros, Celldömölk, Eger, lket: 
Filatorigát, Tapolca, Tatabá- Allomásl swlgálat: EgerfarJ nya-felső, Budapest-Nyugati mos, Emód, Dombóvár-alsó, pu., Gyór, Hegyeshalom, Kom-
ló, Kóbánya-felső pu., Pécs, Gerje, Kóny, Mezócsát, Polgár-
Pécsbányarendezó, Rákospalo- di, Pusztamonostor. 
ta-Újpest, Szeged, Somogy- Anyagszerkezelési szolgálat: 
szob, Sztálinváros, Törökszent- Debrecen műhelyi szertár, nyír_ 
miklós. Veszprém-külsó pu. egyházi szertár, Szeged rende-

Vontatá.sl szolgálat : Bátaszek z.ó. 
fútöház, Budapest Keleti Mű- Az elismerések és kitünteté
szaki Kocsiszolgálati Fónökség, sek legyenek azok számára is 
Budapest Nyugati Műszaki buzdítóak, akiknek még nem 
Kocsiszolgálati Főnökség, Bu- sikerült !elzárkózniok a leg
dapest Keleti motorszín, Ceg- jobbak közé. Kövessék az élen
léd 1ütóház, Makó motorszín, járó vasúti üzemek dolgowinak 
Mezőhegyes fútéiiláz, Nagyka-

1 
példáját, hasznooítsák a felsza

nizsa fútóház, Pusztaszabolcs badulási verseny tapasztalatait. 
fútóház, Salgótarján fűtőház, Csakis ezzel, az eredmények 
Szeged fútőház, Szente,; motor- továbbfejlesztésével biztosít
szín. Szolnok fútóház, Záhony 

j 

hatjuk második ötéves tervünk 
fűtőház. vasúti feladatainak kellő meg-

Műhelyi szolgálat: Szolnoki alapozását és előrehaladásun
Jármújavító ÜV., Szombathelyi kat a szocialista vasút megte-
Járműjavító ÜV. remtésének útján. 

A SZOLNOKI ÍÁRMÚJAVÍTÖBAN 

Naqy Kálmán a kocsiosztály •ciYlk leq)obb autoqénheqesztl!Je, álla. 
ciosan 135 százalékos telJesitmtlnnyel seqitette " május elseje tisz

teletére indított versenyt. 
(Kovács Geu felv,) 

KÖZLEKED ÉS DOLGOZÓI ! JÁRltlÚVEITEK BECSÜLETES GONDOZÁSÁVAL!t 

A VASUTAK ÉS KÖZUTAK P ELDÁS RENDBENTARTi\SÁVAL 
BIZTOSÍTSÁTOK A SZEMELY- ÉS TEHERFORGALOM ZAVARTALANSÁGÁT ! 
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Csökkentsék tovább A Központi Vezetőség 
a vonatok tartózkodási ideiét Kelenföldön niárciusi határozatának megvalósításáért 

A robogó vonat lassí
tani kezd, majd megáll. Nem 
áll a jelző. Kelenföld megint 
nem fogad! A vonat Pécstől 
Albertfalváig menetrendszc
rint közlekedett, most .,verik 
el" a kelenföldi bejáratnál. A 
vonatvezető bosszúsan néze
geti az óráját. ,,Már megint 
eljöttünk rendesen Pestig és 
itt késünk" - mondja dühö
sen 

Naponta előfordul az ilyen 
eset, de nemcsak Kelenföl• 
dön. A vonatok sokszor két
háromszáz kilomélel'l'ől me
netrendszerűen érkeznek a fő
város előtti állomásokig és üt 
késleltetik meg őket, 

Melyik a fontosabb? 
Találomra felütjük Kelen

föld állomás forgalmi napló
ját. Két napot nézünk meg, 
április 11-ét és 16-át. Április 
ll -én a közlekedő 83 személy
szállító vonatból hatot állítot
tak meg a bejárati jelzőnél, 
16-án 85-ből ötöt. Ezenkívül 
az állomásban hét vonatot 
késleltettek meg. Látszólag 
kis számok ezek. De ha össze
adjuk a perceket, órákat je
lentenek. Mi az oka ennek? 

Közismert. hogy Kelenföld 
állomásnak a Budapest felóli 
bejárata, de az ellenkező ol
dal kijárata is keresztirányú. 
Sokszor problémát okoz a for
galmi szolgálattevőnek: mi a 
fontosabb? Ha megállít egy 
személyszállító vonatot, eset
leg a ferencvárosi rendezőpá
lyaudvarnak segít azzal, hogy 
a teherforgalmat nem tartóz
tatta fel. Ha egy tehervonatot 
állít meg - lelkiismeretfurda
lást érez, mert gyárak, üze
mek dolgozói várhatják a szál
lítmányt és lehet, hogy Fe
rencváros rendező munkájá
ban is fennakadást okoz. 

Van olyan vonat, például a 
szt-álinvárosi 5112-es munkás
vonat. amelynek megállítása 
a jelzőnél úgyszólván „tör
vényszerű". Ez a vonat egy 
másikkal egy időben érkezik 
és amíg keresztmozgás van, ad
dig meg kell állítani. Figyel
ien fel eITe a vonatra a buda
pesti igazgatóság III. osztálya 
és adjon több segítséget Ke
lenföldnek, hogy előírássze
rűen fogadhassa az 5112-est. 

Rendsz.eresen megkésik Ke
lenföldön a 26-os és 1026-os 
�zemélyvonat, melyek egy idő
ben érkeznek az állomásra. és 
onnan keresztbe járnak ki. Áp
rilis 16-án az 1225-ös 16 perc 
késéssel érkezett Székesfehér
várról Kelenföldre és onnan 

59 perc késéssel indult tovább. 
Ez azért történt. mert a Déli 
pályaudvarról térközre követ
ve egymást öt szombati sze
mélyvonat jött Kelenföldre. 

Az állomáson rendszeresen 
túltartózkodik az 1211-es, ame
lyik késett érkezése miatt vár 
a Budapest-Déli pályaudvar
ról érkező 1320-as és 1038-as 
vonatokra. 

Jobb egyUttműködést 

széli a tecndöket a szomszéd 
állomásokkal. Ezt az ígéretü
ket még mindig nem váltot
ták valóra, pedig nagy segítsé
get jelentene, ha jobb kapcso
latuk lenne a szomszéd állo
másokkal. 

Gyökeresen meg kell javí
tani az együttműködést a me
netirányítóval is. Aprilis 20-án 
az 1528-as gyorstehervonatot 
az':!rt késleltették Kelenföldön. 
mert nem volt jó kapcsol&tuk 

Nem lehet azt mondani, a menetirányítóval 
hogy ezek a hibák mind a ke- Ebben a cikkben túln,-omó 
len.földi dolgozók hibájából részt a hibákat tárgyaltuk és 
erednek. hiszen nagyon sok keveset szóltunk az eredmé
nehézséggel me.<:J: kell küzdeni- nyekrtil. Pedig az is van bő
ük. De a kelenföldi forgalmi ven Kelenföldön. Az elmúlt 
szolgálat munkája sem hiba- hetekben komoly javulás tör
mentes. Előfordul olyan eset.

, 
tént a személyszállító vonatok 

h
. 

ogy a forgalmi szo!gálattevö menetrendjénelc biztosításá
. ,túlfogad": nincs elég szabad ban. Az állomásnak ezen a 
vágány és mégis befogadja az megkezdett úton kell tovább
érkező vonatot. S0kszor meg- haladni, hogy a nemsokára 
ígértél, már, hogy a „nahe- meginduló nyári forgalomban 
zebb" szemé ycwportok elótt a becsülettel helytállhasson. 
forgalmi szolgála! t;evő megbe- B. I. 

o-o-----

Fiatalok! Sz:!nttettel vár benneteket 
a AfÁV repiiNildu!, 

Kevesen ismél'ik azokat az I zó féls.zállást hajtottak végre 
ered.ményeket, amelyeket a . a kbb ta(Jjai, mint 1!!53-ban. 
MAV ,•epűlőklub a felszaba-

1 
A levegőbrn 1:Uöltött iclő az 

dulás óta elért. Pedig e.zck oz 1950 évi 177 óráról 1054-ben 
él'edmények igazán biztatás',; mér 883 ótá<a e�elkcdett. Vi
és még nag11obbak is whetné- j torWi.6 repü16aépvézetői vizs
nek, ha a vasutas DISZ-szer-

1 
gc't m;olcszor ann11ian tettek, 

vezetek fokozná,k a MAV re- 71'.int három évvel e=elótt. 
pülőklub támogatását. A DISZ Ezalcet az eredményeket 
szervezetekben 171kg sok az . nem éi-hétfu uo!na el a MAV 
olyan fiatal, aki szívesen ín- ! repiilóUub a D!SZ segítsége 
dulna „a leL·egő meghóditásá- 1 né!ld.il. De éppen ezek az 
ra" s ezeket a fiata/oi,at j eredmények hívják fel a fi
még jobban lelk«sitené, ha i,- 1 gyelmet w·ra, hogy nagyobb 
mernék a MAV repülősö!( j u:moga�á.ssa.i még jobb ered
nagyszerii siker1?it. rnények szü.lethetnck, hiszen 

1954-bén az országos verse- igen nagy még a vasúton 
nyen a vasutas repülő/e a má- azoknak a fiataloknak a szá
sodik helyet nyerték e./, és bu- ma, a!Oc csak hírből ismeri/e 
dapesti viszonylatban az e!séi a rep'ii.lés, az ejtőemyős ug
helyre kerültek. A MAV re- rás, a modéllezés s,;épségeit. 
pülöklub az 1954-es kik<ipzési A re;,iLlósport erősítését se-

- A szakszervezet központi vezetőségének ülése -

A Vasutas Dolgozók Sza.k
szerv-ezete központi vez.etőségé
nek április 22-i ülésén - mint 
röviden már jelentettük -
megtárgyalták a párt Közpon
ti Vezetősége márciusi és a 
SZOT V. teljes ülése határo
zatát. Az elnöklő Gróf József 
elvtárs, a budapesti területi 
bizottság vezetője ünnepi sza
vakkal emlékezett meg V!a-

gyimir Iljics Lenin 85. szüle
tésnapjáról. A megemlékezés 
után a legutóbbi központi ve
zetőségi ülés óta eltelt e5emé
nyekról számolt be. több más 
között a felszabadulási ver
senyről, a szakszervezet el
nökségének a verseny sikerét 
előmozdító intézkedéseiről. 

Az elnökség beszámolója 
következett ezután. 

lásra vezető politikájával 
szemben. Súlyos hiba, hogy 
ezt a mozgalmi és szakvonali 
!Nlzetők nem közölték a fel,, 
söbb szervekkel. Jobb szak
szervezeti káderpolitikát sür
getett. A káderek között nagy 
a fluktuáció. A két-háromév. 
vel ez.előtt iskolát végzettek 
ma már nincsenek funkciók
ban, az üzemi bizottságokat 
többnyire új, tapasztalatLn 

Az elnökség beszámolója elvtársak vezetik, amiből sok 
- Az egész dolgozó néppel utazási sebességet csak 12,3 hiba származik. Vajda János 

együtt a szervezett vasutas kilométerre, a tehervonatok (Békéscsaba. áll?más) hel�
dolgozók lelkesedéssel fogad- átlagos terhelését 726 tonna selte a_ beszamolanak azt a �a-
ták pártunk Központi Vezető- helyett 709 tonnára teljesítet- v�slatat, h?gy a._ fegye!em�er� 
ségének március! határozatát tük toket, a bercsalokat, tappenz-
- kezdte beszédét Gáspár elv-

· 
. csalófoa.t, notórius lógósokat 

társ a szakszervezet elnöke. - A tavaly bevezetett Jutai- állítsák táTsadalmi bíróság elé. 
A határozat az anyagi és Icu!- mazási rendszer a munkafe-

1 

Szúcs I.stván {salgótarjáni fű • 

turális felemelkedés, az élet- gyelem megszilárdítását, a tőház) a bizalmiakka! való 
színvonal fokozatos emelésé- j�bb munkára val� öszt�n�ést foglalkozás fontosságáról szólt, 
nek egyedüli járható útját je- celozza, . �e nem mmd}g �n el O naponta elbeszélget a bizal
löli meg. Jelentőségét aláhúz- ezt a ce!Ját. A szolgálati ve- miakkal nemcsak a szolgálati 
za, hogy megmutatta a jobb- z�t�_k " legtöbb 1:s.etben a „10 helyen, hanem otthonukban 
oldali elhajlás okozta hibák ki- fonok_ .. szer�t !at.szva, figye1:- is. Helyes volna, ha ismét be
javításának útját szakszerveze- menkívul hagyJák a mozgalmi vezetnék az összevont góc,. 
tünk számára is. szervek jawslatait és „egyen- ponti bizalmi-értekezleteket. 

Rámutatott, hogy a Központi �sdi" alapján �ztják s_ret a Pozsgai Kálmán {Pécs) a me
Vezetöség határozata utal a Jutalmakat. A ,utalmazasnak netközbeni tervmódosításokat 
tömegszervezetekben, így a ez a. módja. nem öszt_önzi a do!- bírálta és kérte: a. szakszer!Nl
vasutas szakszervezetben is gozokat tobbtermelesre, n:_un- zet fO{lla!kozzon többet a. fia.-
megmutatkozó jobboldali el- ka;fegyelemre, ellenkezoleg, talokka!. Szoboszlai elvtárs 
hajlás megnyilvánulásaira. Az (}tJ;f;OlJ<L ezeket. (Rámán Kató fütöház) a sok 
ilyen megnyilvánulá.sokért el- Hiba volt, hogy egyes üzemi felesleges idöt és energiát el
sősorba 11, a szakszervezetben bizottságok több esetben ir- rabló kimutatások ellen emel
dolgozó kommunista vezetőket dokolatlanul kö·oetelú!k a te fel szavát és kérte: az át
terheli a felelősség. Ha ezt munka- és védőruhákkal való szervezéseket úgy hajtsák 
nem látjuk be, nem tudjuk a eUátés kiterjes::tését. Előfor- végre, hogy ezzel az admi
hibákat kijavítani. A szakszer- dult, hogy több helyen ille- nisztrációt csökkentsék. 
vezeti munkában, a szakszerve- téktelenelcnek juttatta!, védő- Egymásután szólaltak fel a 
zeti aktívák körében eléggé ruhát, a jogosultaknak pedig központi vezetőség tagjai. 
általáno�sá vált annak figyel- nem. Ez történt például az egymásután sorolták fel azo
men kilYUl hagyása, hogy a esőköpenyekkel a Hámán Ka- kat a tennivalókat, amelyek a 
népjólét emelése lehetetlen a. tó fűtőházban. párt Központi Vezetősége ha
termelés növelése, az önköltség A munkafegyelem Iazulásá- tározata nyomán a szakszercsökkentése, a munkafegye- nak egyik jellemző megnyi!- vezeti munka mei:ijavftása ér
!em megszilárdítása, a mi- vánulása a táppénzesek létszá- dekében megvalósításra vár
nöség javítása, a. lógósok, a. mának emelkedése. A táppén.- nak. A felszólalások során 
lazaságok, a bércsalások, a se- zesek száma a tavalyelőtti 3,6 szóba került a verseny hiá-
lejt elleni küzdelem nélkül. százalék1'Ó! az elmúlt évben nyosságainak problémája, <t 

Hihák, mulasztások 4,9 százalékra emelkedett. En- DISZ-fiatalokk0,l való törődés, 

te,·vet a repülés terén 168, az glti a közelmultban az MRSZ Adatokat sorolt fel ezután 
összkiképzési tervet pedig 136 és az MSZHSZ egyesítéséből '

! 
a beszámoló az elmondottak 

százalékra teljesítette. létrejött Magyar Önkétttes alátámasztására. A múlt év-

nek következtében 339 794 az oktatás számos kérdése, a 
mu.nlolinappa.1 több esett ki a szakszervezeti vezetés szín vo
termelésből. Ez napon.ta 1036 nalának javítása, a termelé
személ:ynek munkából va!ó el- kenység emelésének, az ön• 
maradását jelentette. Növeke- költségcsökkentés fokozásának 
dett a táppénz- és gyógyszer- ügye � sol< más kérdés 
költség is. Azért van ez, mert Bódis János elvtárs (Sopron 
a társadalombiztosítási swl- állomás) javasolta, hogy a köz •  
gáltatásoknál lévő lazaságok ponti vezetőség küldjön üdvöz
ellen a szakszervezeti fu.nkcio- lő táviratot az európai dolgo
ná.riwok 71.em harcoln.ak elég zóknak Lipcsében ülésező kon
következetesen. !erenciájához. A központi ve

A fiatal vasutas repii.lnk Honvédelmi Szövetség is. Az ben 164 millió forinttal emel-
nemzetközi viszonylatban is új szövetség még több l<'he- l kedtek a bérek a vasúton. 
el.ismerést szereztek. A fel- tőséget nyújt arra, hogy a fia- ' 23 508 OOO forintot tett ki a 
szabadulás óta a magyar ma- talok meghódítsák a Wt'egőt, i béralap túllépés, amely mögött 
de!lezők 52 nemzetlcözi rekor- megtanulhassák a „bátrak , ténylegesen megtermelt érték 
dot áUí:ottak fel, az ötven- spo1'tját", az ejtőernyős ugrást I nem volt. mert ugyanakkor az 
kettőből huszonhármat a és a modellező szakkörökben I e!egytonnatervet 98,8 száza
MAV -repülőklub fiataljai. új, nagysze,·ű. gépekét építse- !ékra, a tehervonati átlagos 
158 országos -rekordból 59 dí- nelc. Minden fiafolt szeretettel 
cséri a vasutas mod<!Uezőket. vár a MAV repülőklub Bu-

De nemcsak modellezésben, dapesten. Szombathelyen és 
hanem a repülésben is évről- Pécsétt. De a többi váToso1<:
évre nőnelc az eredmények. ban is mentalá.lhatják a fiatri-
1954-ben 1500-zal több vitorlá- lok a MAÖHSZ szervezeteit. 

A vasút fejlesztése elképzelhetetlen 
a nehézipar fejlesztése nélkül 

zetőség a javaslatot egyhangu• 
lag elfogadta. 

Az 548-as Utasel látó pavilon ablaka mögül . . .  

Gáspár elvtárs ezután áttért 
I 

köz a munka.ve,-seny, a Sztaha.
az 1955. évi feladatok ismer- nov- és újít.6--7nozga!om. 
tetésére. A Központi Vezető- Felhívta a figyelmet a be
ség határozata előírja, hogy a számoló a versenymozgalom 
szocialista ipar termeléSét hibáira, a formális vállalások-
1954-hez viszonyítva ebben az ra, a dolgozók javaslatainak 

A felszólalások sorát Bá1t. 
elvtársnak, a budapesti terü
leti bizottság elnökének és 
Juhász elvtársnak, a politikai 
főosztály munkatársának hoz
zászólása zárta be. Előbbi a te
rületi bizottságok munkája
nak jobbátételére, utóbbi a 
bércsalásokban megnyilvánu
ló ellenséges aknamunka le
leplezésére és a párt vezető 
szerepének lebecsüiése elleni 
határozott fellépésre, a kom
munisták felelősségére hívta 
fel a figyelmet. 

Az 548-as Utasellátó pavilon 
semmiben sem különbözik a 
többitől. Éppen úgy áll, félig 
bent a váróte1·emben, félig 
kint az állomás perronján, 
mint a többi száz meg száz 
társa. Éppen úgy ostromolják 
két oldah'ól a csodálatoskép
pen sohasem egyesével, ha
nem mindig hullámokban ér
kezó utasok. mint a fo].yó hul
lámai a szigetet. 

- Tíz Kossuth _ . . Képes1a
pot kérek . . .  Van savanyú cu
kor? . .  , Mennyibe kerül az a 
baba? . . .  Gyorsan egy 40 fil
léres bélyeget, indul a vona
tom . .  

Az idén 32 éve, hogy Mül
ler Margit pavilonkezelő ott ül 
a huzatos kis bódéban, az 
utashullámok-ostromolta szi
geten, 32 éve ugyanazon a he
lyen. Debrecen állomáson. 
Hány százezer utasnak „indult 
a vonata" ezalatt. milyen vál
tozásokat látott Müller Margit 
a kettös üvegen: szemüvegén 
és a pavilon ablakán keresz
tül? A legszörnyűbb vihar se
beit még kiáltóan hirdetik az 
állomás bombasérült falai. de 
alig néhány méterre már új 
b.ázak sorakoznak. egyiknek a 
�üzfalán innen is iól el lehet 
olvasni a feliratot: �MAV 

Rendel.öintézet." 
'.Éppen vonatmentes - tehát 

viszonylag vásárlómentes -
időt sikerült elcsípnünk, meg 
is jegyzi Mü!ter Ma1·git mind
járt a beszélgetésünk elején : 

- Lám. az elvtárs olyankor 
jött, amikor ráérek elmondani 
a problémáimat. amelyek azt 
hiszem. közösek a többi pavi
Jonkezelőével. Az Uta�ellátó 
központból mindig a legna-

gyobb forgalom idején jönnek, 
s olyan hamar elmennek, hogy 
mire térülök-fordulok, már 
nyomuk sincs . . .  Bizony, nem 
nagyon érdekli őket a mi gon
dunk, bajunk, de még a javas
lataink sem . .  , 

(gy-két javaslatot panaszt 
fel is jegyeztünk, hátha így 
eljut az Utasellátó központ 
.,füléhez". Ime: egészségügyi
leg erősen kifogásolható, hogy 
ugyanabban a szűk bódéban 
árulnak cukorkafélét. csoma
golatlan csokoládét, mignont. 
ahol trafikárut. A finom do
hánypor mindent belep, nem 
lehet védekezni ellene. Leg
;ilább ott, ahol több árusító 
hely van, válasszák külön a 
cukorka és a dohányárusítást. 
A másik: ne küldjenek egy
szerre nagymennyiségü csoko
ládéárut. Legutóbb egyszerre 

egy mázsa csokoládé dessertet 
kapott az 548-as pavilon. Az 
ilyen nagy mennyiség hosszú 
ideig hever a raktárnélküli 
hódéban. romlik a minősége, 
pedig - mint Müller elvtárs
nő mondja - az Utasellátó ar
ról volt híres. ho_gy mindig 
friss áruja volt. 

- A vevőkről? - felel ké
sőbb kérdéssel a kérdésünkrt> 
és elmosolvodik: - Ha azon 
az elven lennék, hogy a ve
vőkről vagy jót, vagy semmit. 
akkor aligha kapna választ. 
De én már megszoktam, hogy 
itt mindenki siet. 

- Általában - folytatja -
a vásárlási kedv igen meg
nött. Különösen a legutóbbi 
öt évben mérhető ez le, ami
óta sokkal változatosabb. gaz
dagabb az árukészletünk. 

Gyakran keresnek drágább , évben_ 5,7 . száz_�lékkal kell elhanyagolására _és _ hangsú
játékokat _ volt egy lovasjá- · eme}ni. Ebbol _ kün

2
dulva . a 1;i:?zta: el • keJl emi, ho?Y a 

ték. 25 forint áron, éppen ezért ''.86utn� az . ldén :4 s:reza- kö_telezettse�va!Lalások m:mde
csa!- kettőt mertem rendelni lekkal tobb arutonnat kell el- nutt a. helyi tervek minden 
belőle. Egy nap alatt elvitték szállítani, Ez . a J?Últ év_inél rész!etéb� való , teljesit�s�e, 
mind a kettőt. A hetilapok l 532 OOO t?nnava_l Jelent tob�- a �lé�ys_eg e��sere, 
órák alatt elfogynak. Nőtt a bet. A �aJlagos uzemanya�al az_ �n�oltseg c�o�k�tesere, a 
kereslet külföldi, idegennyelvű 2,5 s�a�lélt . m:gta_kantast mino�eg meg3avitasára , �ra
lapokban is. De a drágább k�ll elerm! az_ önkolt1,eget pe- ny�Z,a�k. _A megvalos1t�s 
könyveket is szépen veszik, dig 1,7_ szazalekkal kell csok- módJamak 113mertetés": utan 

igaz ebben szerepet játszik az kentem. nyomatékosan hangsulyozta, 
is. hogy nagyon keveset ka- A szakszervezeti feladatok- ho_gy. a K?zponti . Vezet_őség 
punk az Olcsó Könyvtárból. ról szólva hangsúlyozta a be- marc,us 4-1 határozatának 

számoló, hogy a szakszervezet végrehajtását minden szak-
Éppen �égszóra munkájában is érvényesíteni szervezeti sz.erv harci prog-

jelenik meg kell a n.ehé.zipar fej'Lesztésén.ek ramjává kell tenni. 
az ablak előtt egy fiatalasz-
szony. Rövid szemlélődés után elsőbbségét, mert a 'L'<LSút fej- Hozzászólások 

lesztése elképzelhetetlen a nerámutat Barabás Tibor Kos- hézipar fejlesztése nélkül. A suth-díjas ú·ó új elbeszéléskö- nehézipar adja azokat az esz-tetére: közöket, amelyek az egyre nö-
- Ezt kérném, vekvő vasúti szállítás lebonyo-
- Tizenöt forint - mondja lításához szükségesek. Sürgó-

A beszámolót követő vitá
ban Tamás Sándor (Debreceni 
'.Építési Főnökség) elmondott3., 
hogy a dolgozók körében sok 
elégedetlen hang volt Nagy 
Imre elvtárs jobboldali elhaj-

Gáspár elvtárs válasza után° 
a központi vezetőség elfogad
ta a.z elnökség beszámolóját 
és határozatot hozott az abban 
megjelölt feladatok végrehaj
tására. 

Az ülés tárgysorozatának 
második pontjaként a köz
ponti vezetőség szervezeti kér
désekben határozott. 

Gróf elvtárs zárószavaiban 
arra hívta fel a központi ve
zetőség tagjait : mozgósítsák a 
dolgozókat a párt Központi 
Vezetősége hatá-roz'ttaiból adó
dó feladatok minél sikeresebb 
elvégzésére. Müller Margit várakozóan. De sen új kocsikra, új villany- és 

a fiatalasszony máris nyújtja Diesel-motorokra van szükség. 
a pénzt, s már elmenőben be- Ezt a követelményt az ipar 
lelapoz a könyvbe. nem tudná teljesíteni, ha ér- A HANGOSBEMONDÓNÁL 

vényesülne a nehézipar elsor-
U gy látszik vonat érkezett, va ztásának jobboldali politi

mert mindkét oldah'ól erős kája 
ostrom alá kerül a pavilon. El 
is búcsúzunk. Müller elvtárs- A Központi Vezetőség hatá-

rozata világosan megjelöli a nő még megjegyzi : szakszervezetek előtt álló leg-
- A vásárlók igényei min- főbb feladatot: megértetni a 

dig növekednek. Ezért fontos dolgozókkal, hogy minden a 
a kellő mennyiségű és válasz- termelésen, a tervek rész!e
tékos. friss áru. A dohányosok tekben való ütemes, egyenle
közül például nagyon sokan tes és gazdaságos teljesítésén 
áttértek a Kossuthról az öt- múlik. Ahhoz. hogy ezeket a 
éves Tervre meg a Harmoniá- feladatokat valóra válthassuk, 
ra. De igen kapós az új Ment- egyrészt állandóan gondoskod
ha cigaretta is. Ugyanígy na- nunk kell a dolgozók élet- és 
gyon keresik a jóminőségű cu- munka.körülményeinek javítá
korka- és csokoládéárut. A jó sáról, másrészt mozgósítani 
áruellátás tehát a legionto- kell a legszélesebb tömege
sabb, mert azt szeretnénk mi ket, elő kell segíteni kezde
pavilonkezelők, ha minden ménvezésük és alkotó tevé
vevő elégedett lenne az _Dtas-

1 
kenysér,ük kíbontalcozát<Ít. Eh.

ellátóval . , , B1 - hez a legeredményesebb esz-

Az utasok tájékoztatását, testi épséqének megóvását Jó munká-
Jával segíti KI�• Gvuláné elvtársn6 Budapest-Nyugati pályaudvar 
hanq05bemondoja, Mellette Rezsuha István engedélyes távlrás2 

munka közben. (Kovács Géza felv.) 



1955 MA.JUS 1, SZOCIALISTA VASúTERT s 

Hiába hull, hiába fúj - állják a sarat 
Április közepe is elmúlt, de 

a megveszekedett idő úgy veri 
a havasesőt a pályamunkások 
nyaka közé, csak úgy csördül. 
Egy ember áll a pályatesten, 
mindjárt a szakasz elején: Fü
löp Géza főpályamester, az ár
vízvédelem aranyéremmel ki
tüntetett vasutasa, a Munka 
Érdemérem tulajdonosa, aki 
nagyszerűen állta meg a helyét 
a sztálinvárosi, a dunaföldvári, 
a sá1·szentmik!ósí és bics'kei 
vasútépítéseknél, mint főépítés
vezető. Figyeli embereit. ő a 
vezető, felel értük :  egészségü
kért. munkájukért. A viharos 
szél csak nem ül el, a látóha
táron szürkél,-fekete díszletet 
,.eresztenek alá" a magasból : 
ott zuhog csa!k igazán. Fülöp 
elvtárs csak áll, szeme meg 
sem rebben. Arra gondol, hogy 
április elején két teljes hétig 

• havazott és zúgó szélvihar, de
:>.sából ömlő eső !hátráltatta 
munkájukat. 

Hetven ember dolgozik a 
padkán itt a Rétszilas-tolna
némedi vonalszakaszon. Gú
nyájuk lebeg a szélben, küsz
ködnek az elemek erejével. 
Már másodszor üzen a kis 
Kránicz Janival a pályamester. 
- vonuljanak be. A legdere
kabb üivel üzen. akinél senki 
sem tudja szebben kiképezni a 
padkákat, senki sem tudja úgy 
végezni a rostálást, mint ő. De 
a 16 éves Jani gyerek pirosló 
arcán ott húzódik a csalafinta
ság: nem azt mondja a veze
tőnek, amit vele közöltek tár
sai. csupán ennyit ereszt meg: 

- Az istennek sem jönnek. 
- Azzal megy vissza a helyére 
és még dalol is. De ilyenek 
ezek a fia�alok valarr.ennyien. 
Negyven ifjúmunkás dolgozik 
a szakaszon, ebből üzenhet 
lány. De nem akármilyen fia
talok ezek. Huszonnégyen 

DISZ-tagok é:s el lehet róluk 
mondani: ahogyan dolgoznak, 
ahogyan viselkednek, méltóak 
i., a tagságra. Szamane'k Teréz, 
Csányi Márfa. Németh Róza a 
szeszélyes időjárás ellenére is 
1 10  százalékot teljesít. Rabocz
ki József, Kovács Lajos és Ma
ron Ferenc 115-120 százalékos 
átlaggal dolgoznak. De talán 
senkit sem találhatna, akit va
lamiért meg ne dicsérne Fiilöp 
elvtárs. Ez a megállapítás sem
mi kedvezést nem takar. Szig0-
rú és emberséges vezető Fülöp 
Géza. Egy percig sem feledke
zik meg az irányítása alatt dol
gozó emberekről. Tanítja, oda
adással neveli óket. Szeme úgv 
pihen a csapaton, mint �asé � 
fészekben hagyott fiakon. Ami, 
kor megkapja a pályamunká
sok válaszát, újból mérlegeli: 
bevonuljanak-e vagy se. Büsz• 
ke fiaira. leányaira. Tudja, 
hogy mi tartja őket a pályán, 
talpfák. kavicságyaok. vágányok 
között még ebben az időben is ; 
a becsületérzés. Megfogadták, 
hogyha .,fene-fenét eszik is" 

- teljesítik felajánlásukat. A 
határidő pedig közel van. 

Életvid6m, tetterős fiatalok 
Ú.jból végigmegy a szaka

szon. A futószalag első részén 
huszonhét pályamunkás és egy 
előmunkás dolgozil,. Talpfát 
cserélnek, átszegelnek, pántol
nak. 

A futószalag másik részén 
dolgozik egy másik brigád ti
zennyolc embe1Tel. Szabályoz
nak, irányítanak. Ez a csoport 
végzi a talpfajelölést fa. 

A futószalag harmadik lánc
szeme tizenöt emberből áll. A 
,,kis hadseregnek'· ez a „trén
je". Anyagot szállítanak a mun
kahelyre, elviszik az ócska 
anyagot a telepre . .5k végzik a 
padka elrendezését, a zúzott 
kohiány pótlását. a kavics-

ágyak rendezését. A brigádok 
szorgalmasan. lát'ható életkedv_ 
vel dolgoznak. Fülöp elvtárs 
formálta ilyenné őket. Olyan
ná, amilyenné a párt nevelte 
őt. 

Fülöp Géza lassan, szinte 
mértékkel lépdel. Az emberei 
tudják, hogy ez a „lassú me
net" a munka ellenőrzb.ie nála. 
Ritkán szól, nem zavarja mun
katársait. Igaz, nem is kell azo
kat nógatni. becsülettel mun
kálkodnak a nagy szaiagon. 

Amikor megáll a harmadik 
brigádnál. megnyugodva látja: 
kelet felől szétfoszlanak a fel
legek, s a nap aranyló dárdái 
már a földeken állnak. Bolon
dos egy idő. Megnyugodva gon
dol arra, hogyha végeznek, a 
70 emberrel dolgozó három bri
gád helyett 10 ember végzi itt 
a fenntartási munkát, a többiek 
új vonalra mennek, új felada
tokra. Ezzel a m'ódszeiTe! 
1 080 OOO forintot juttatnak a 
népgazdaságnak. 

A madocsai napokra gondolt, 
amikor életét veszélye�tetve 
sok vasutas társával együtt az 
áradó Dunát kellett gátak közé 
szorítani. Maga előtt Ját'-..a az 
ötéves sz&ke Hajnalkát, a tíz
éves éltanuló Jenőt és a ti
zenegyéves Gézát, aki abb!l.n 
a kítünteté6ben részesült, 
hogy meghívták a fel-
szabadulási ünnepsép;ekre az 
élenjáró úttörők között. BoL 
dogság és derű öntötte el Fü
löp Gézát és fiatalosan. rugal
masan ismét megkezdte a 
,,lassú m.enetet'\ a n1unka el
lenőrzését, mert ennek a vonal
nak három esztendeig állnia 
kell a sarat, annak az egymillió 
forint megtakarításnak je1ent
keznie kell a haza felvirágzá
sában, saját élete javulásában, 
egy gondtalanabb holnap épí
tésében. 

Szelecsényi István 

-----------·-------------

A I X-es szakasz -dolgozói 

a gazdaságosabb termelésért 
A Budapest-Józsefvárosi pá

lyafenntartási főnökség IX. 
szakasza az első negyedévben 
elnyerte az ·éJUzem címet. Az 
április 4-i versenyben több 
mint ötvenötezer forint meg
takarítást értek el. Néhány 
napja náluk van a főnökség 
legjobb pályamesteri szakaszát 
megillető vándorzászló. 

Virág István szakaszmérnök 
azt mondja: 

- Megérdemelték a zászlót. 
A jó irányítás, a j6 munka és 
az anyag tervszerű elosztása 
tette Zehetövé a kiváló ered
ményt. 

Mit mond Torma elvtárs pá
lyamester a szakasz munkájá
ról? 

A Józsefvárosi pályaudvar valahol, összefognak és segí
fel van osztva a három brigád tenek egymásnak. A felosztás 
között. A Kossuth-, a Dózsa- fokozza a brigádok között a 
és -a T-áncsics-brigád azon ver- versenyszellemet is. 
senyez, hogy a saját tetületén A munka mellett érdemes 
minden rendben legyen. üze- megnézni a laktanyát, s a kul
mi, vagy személyi baleset eb- túrtermet. A laktanyában 
ben az évben nem volt. Az rend és tisztaság uralkodik, a 
igazolaUan hiányzást hónapok kultúrteremben, amely egy
óta nem ismerik. A tisztasági ben ebédlő is, esténként kul
hónap keretében vállalták, 

1 
túrpróba folyik. A vidéki dol

hogy a maguk területét újból gozókból összetevődött gárda 
rendbeteszik. s közben öt má- lelkesen készült a május else
zsa vasat gyüjtenek össze. jei kultúrünnepségre. Kiss 

A területi felosztásról térké- Emma Munkaérdemrenddel 
pet készítettek. Minden brigád kitüntetett szakácsnő nemcsak 
végzi a maga munkáját, de ak- finom ételeket főz, hanem a 
kor, ha nagyobb munka van kultúrgárdát is tanítja. 

!l!lE Z E B  K IL O WATTÓ BÁKB A N  
KELL G ON D O L K O Z N U N K  . . .  u 

- Villamosmozdonyvezetők az energiatakarékosságról -

A Keleti Fútóhá.z Villamos� 
mozdonyszínjében éppen o:zol
gálatátadás van. A mozdonyve
zetők. gépkezelők ilyenkor 
megbeszélik taoasztalataikat, 
észrevételeiket - mé2 az a 
jó, hogy forgalmi dolgozók 
nincsenek jelen. mert akkor 
aligha lehetne megakadályoz.ni 
az éles vitát. Ilyeneket jegyez
tünk le sebtében a beszélge
tők megjegyz.éseiből: 

- Ma is négy óra hosszat 
tartott az út Bu.daőrstől-Fe.· 
rencvárosig . . .  Minden térköz
ben ácsorogtunk . . • Körülbe
lül hússzor álltunk mer, é.� 
hússzor keltett felqyorsulnunk 
az alig 17 kilométeres úton . . .  
Szerintem egy jól kiterh,elt 
v"illanyvonat minden egyes 
felgyorsulásnái annyi viLla
mosenergiát fogyaszt, amennyi 
elég lenne eílY kisebb falu 
áramsz-ükségletének fedezésé
re . . .  

- Igazad van . . . De azért 
Bánhi<'.a is megérdemel egy· 
két „kedves" szót , . •  A Komá

rom felőli bP.járat őrhelye 
mindig késik az engeclébl'I/Cl . , . 

A villamosmozdonyok 
jobb kihasználása 

A vélemények összegezésé, 
höl az derül ki, hogy nagyon 
sok a követelmény még a for
galom és a vontatás cgyütt
működésénél. Mint Varsányi 
jános elvtárs, mozdonywzető 
mondja, a villamosvontatás a 
leggazd;iságooabb, de csak ak· 
kor, ha a forgalom a lehető 
l.egteljesebb mértékben kihasz
nálja a villamosmozdonyokat. 

- A Kandó-mozdonyok sok
kal nagyobb teljesítményre 
képesek:, mint amennyi a Je
lenlegi igénybevételük - ma-
1!.Yará.z.2.ák a mozdonyszínben 
- Mozdonyaink naponta leg
alább 22 órát a forgalom ren
delkezésére állnak. Ha a leg
kisebb átlagsebességet, 50 ki
lométert vesszilk alapul, ak
kor is minden eizyes mozdonv• 
ra napi 1 1 00 kilométer jutna. 
Tehát, ha 22 órából mondjuk 
11 órát számítunk a vonatok 
felvételére, a fordulási időre, 
állomási tartózkodásra. akkor 
is napi 550-600 kilométert fut.. 
hatna minden mozdonyunk. S 
akkor nem kellene a hegye;
halmi vonalra gőzanozdony 
Ha pedig csupa villanymoz
dony dolgozna, legalább 6{l 
százalékkal csökkenne a vonal 
önköltsége. A villanymoz.do
nyoknál elért egy százalékos 
ene rgiamegUI,karitás ugyanis 
annyit .ie l�nt, mint a /1ÓZ11WZ-

donyokf!,ál 14 százalé� s2'én
megtakarítás. 

A Kandó-mozdonyvezetöik és 
gépkezelők igyekeznek is mi
nél több villamosáramot me2. 
takarítani, hiszen ennek ala,p
ján számítják az ő ,,i;zénjuta
lékukat''. Igyekezetük ered
ménye, hogy az első negved
évben 8,5 százalékkal maga
sabb a százelegytonna kilo
méter teljesítményük, mint 
1954. első negyedében volt s 
a mal!asabb teliesitmény mel
lett 178 OOO forint értékű vi;
lamoseneruiát takarítottak 
mea. 

Terv és valós6g 
(Zárójelben meg kell emlí

tenünk egy olyan körülményt, 
amit sem mi, sem a villamoo 
mozdonyszín dolgozói nem 
tudnak megmagyarázni. Ez 
pedig a „vasúti főosztály vil
lamosenergia megtakarítási 
tervezete" és a gyakorlat kö
zötti összefüggés). A tervezet 
ugyanis az egész villamosvon
tatásra, tehát a hegyeshalmi 
vonalra, a BEV vonalakra és 
a nyíregyházi kisvasútak vo
nalára együttesen 100 380 fo
rint villamosenergia megtaka
rítást irá.'1.nott elő l!l5t>-re. 
Hogyan lehet reális ez a terv, 
amikor egyedül a hegyeshalmi 
vo:,ial miár az első negyedévben 
j0val túlteljesítette a villa-

mosvontatás egész évi villa1 

mosener,gia megtakarítási ter• 
vét? 

- Nekünk ezer kilowatt• 
órákban kell _gondolkoznunk -
jegyzi meg mintegy összefog
lalásképpen Murguly Tiva• 
da?' gépkezelő - de a legki
sebbnek tűnő árammegtakari
tás iS jelentős értéket képvi
sel. Sajnoo, jelenleg az egy� 
ni. illetve az egy-egy mozrlo
rwon elért árammegtakarítást 
nem lehet kimutatni, mert a 
mozdonyokon nincs áranuné
rő óra. Lgen buzdítólag hatna, 
ha ismét felszerelnék az áram
mérő órákat. De így is első
rendú kö,zlességünknek tart• 
juk az enere:iatakarékosságot, 
s ezért fái nekünk, ha a for• 
galom nem segít eléggé ben� 
nünket, nem használja ,ki jól 
a moodonyainkat. 

- Lehet azt nyugodtan nézni, 
hogy Ferencváros egyidőben 
küld el három mozdonyt gép• 
menetben Tatabánva-fe�őre, 
de a gépeket nem kapcsolja 
ooisze, azok térközökben köve
tik egymást? Vajon tudják-e a 
forgalmi dolgozók, hány ezer 
kilowattóra megy így veszen• 
dőbe, amit a gépek összekap
csolásával meg lehetne taka
rítani? Azért harcolunk a jobb 
együttműködésért, mert ez 
egyik legfontosabb tényezője 
az energiatakarékosságnak, az 
ön.költségcsökkentésnek. 

Fatelítő telepeink jelentősége 
Kevés szó esett eddig a fa

telítő üzemek mw1kájáról, pe
dig igen jelentos szerepük van 
a vasút szempontjából. Pálya
munkásaink évente sokezer 
talpfát cserélnek ki, építenek 
be új pályatestekbe. 

A talpfatelítést a MAV Fa
telítő Igazgatóság négy üze.. 
me végzi, a dombóvári, a to
kodi, a budapesti és a püspök· 
Zadányi. Ebben az évben les:,. 
ötven éve, hogy hazánkban te
lítéssel tartósíijak az esőnek 
kitett talpfát. Mennyit fejlő
dött ötven év alatt a magyar 
fatelítés? - ezt kérdeztük Zsá
kai Károlytól, a püspökladá
pyi fatelítő művezetőjétől. 

- Európa legfejbettebb telí
tési eljárásával dolgozunk. 
Fateiítési eljárásunkat szaba
dalomnak nyilvánitották, s a 
felszabadulás után több népi 
demolcráciá.nak átadtuk t.a.
pas,,:tala,tu.nkat. 

- Ho1111an történik ci fa.teU
tés? - kérdezzük. 

anya.!( beburkolja a fát, amely 
megvédi a különböző gombák 
kár..9s hatásától. A telítés je
lentősen növeli a talpfa élet
tartamát. A talpfák telítés nél
kül négv-öt év alatt hasz� 
nálhatatlanná válnának, míg 
telítve 20-30 évig is bírják. 
A fa közepe nincs telítve, de 
-,rre nincs is szükség, mert a 
körülvett telített rész légmen
tesen el.ziárja a fa belsejét. 

A fa bels�üében csak akkor 
tud a gomba és a víz roncsol
ni, ha elreped a fa. Ezt vi
szont megakadályozza a pán
tolás. amit 1938 óta a1kalmaz
nak. Most terveznek egy gé
pet, amely a pántolást gyor
sabban, is a nehéz fizikai 
munka kikaocsolásával végzi 
el. 

- Az eredmény nyitja az, 
hogy fegyelmezett, munkasze
rető pályamunkásaink van
nak. Mindhárom brigádunk ti
zeneg·y hónapja tartja a szta
ha,wvista szintet. A Kossuth
brigád vezetője, Simon József 
lett az 6szí csúcsforgalom ideje 
alatt a budapesti igazgatóság 
legjobb elómunkása. Huszon
két sztahanovistával könnyű 
ilyen eredményt elérni! 

A gyorsaság nem boszo rkányság 

- Kétféle telítés vatt.. Az 
egyik eljárás szerint sóval, a 
másik szerint olajjal telítiük 
a fát. Az olaj jobban véd, a só 
kevésbé. 

A püspökladányi üzem az 
első negyedévben is kiváló 
eredményt ért el, pedig ebben 
az időben folytak a nagyjaví
tások. Minden hónapban 105 
százalékon felül teljesítették a 
tervet. E szén eredményt azért 
is érdemes megemlíteni, mert 
a múltban csak idényjellegű 
volt a fatelítés. A javítások 
ideje alatt fatelítés nem volt. 
Most úizy végzik a nagyjaví• 
tást, hogy közben egy percig 
sem áll meg a telítőhe�er
ben a munka. 

Többet nem igen mondanak 
az eddigi eredményekről. Tor
ma elvtárs a május elsejei 
felajánlás teljesítésének érté
kelését mutatja, az éppen 
ebédre érkező Simon József 
pedig azt magyarázza. hogy 
milyen munkát végeznek: 

- Makadámutat építünk a 
csarnok I. vágány mellett. Ot 
méter széles, 106 méter hosszú 
útról van szó, s azt hisszük, 
egy nappal hamarább készen 
lesz. 

Emellett négy útátjárót Is 
építenek, amit 20-án kezdtek 
el. Ezek hat méter szélesek, 
30 méter hosszúak. A dolgozók 
vállalták, hogy a kövezést fel
bontott nagy kockakővel vég
zik, anli huszonötezer forint 
megtakarítást jelent. 

- Van olyan hely, ahol nem 
szükséges a nagy kockakő -
mondja Torma elvtárs. - A 
dolgozók ezt felszedik, s lerak
ják az útátjár6nál, Ez többlet
munkát jelent, de ők maguk 
kezdeményezték. 

A május elsejei vállalások 
között foglal helyet az önkölt
tégcsökken tés és a minőségi 
munka további javítása is. 
Sok pályamunkás megteszi 
llzt, hogy hosszabb, vagy telj<!s 
tínt elvág akkor, ha egy rö
Vidre van szüksége. A IX. sza
kasznál ilyen nem létezik. 

- A MÁV Vasútlerve.zö ÜV újítási javaslatainak sorsa -

A MAV Vasúttervező Üzemi 
Vállalatnál - alhol nagyjelen
tőségű tervezési munka folyik 
- az újítási mozgalom is szép 
sikereket ért el. A vállalat dol
gozói számos javaslatot nyújta
nak be a tervezői munka meg
gyorsítására, a termelékenység 
növelésére és az önköltség 
csökkentésére. Mi sem bizonyít
ja ezt jobban. mint az, hogy a 
vállalat megalakulása óta az 
újítási javaslatok több mint 
700 OOO forint megtakarítást 
erednnényeztek. Nagymérték
ben járult ez hozzá ahhoz, hogy 
az egy munkaórára esó ter
melési érték a vállalatnál kő.. 
zel 20 százalékkal emelkedett 
az elmúlt évben. 

11.z eddigi eredmények arra 
ösztönözJhetnék a vállalat dol-
2ozóit, hogy a jövőben még na
gyobb lendülettel vegyenek 
részt az újítási mozgalomban, 
még nagyobb eredményeket ér
jenek el. A MAV Vasúttervezó 
Üzemi Vállalat újítói között 
mégis az utóbbi időben dl<.ed
vetlenedés mutatkozik atmiatt, 
hogy a vasúti főosztály egyes 
sza!kosztályaí a felterjesztett 
javasLatokat hosszadalmasan 
intézik. 

A vállalat 1955. évi április hó 
l-én kapott meg például egy 
elfogadó határozatot Gy. 240-
9265/954. 9. C. szám alatt az 
I/9. szakosztálytól, amelyet 
1954. december 22-én terjesz
tettek fel. Ez a levél 100 napig 
volt úton a Sztálin úttól a 
Széchenyi-rakpartig. Ez a pél
da azonban talán nem is a leg
jellemzőbb. mert, sajnos, van
nak újítások, amelyek elinté-

zése még ennél is jóval több 
időbe kerül. 

Plugor Sándor műszaki főta
nác:soo, a Va.súttervező ÜV dol
gozója - 1953-ban nyújtott be 
egy -újítási javaslatot az I ·9. 
szakosztályhoz. A javaslatot 
azonban a 9. szakosztály Gy. 
279-1070/1953. 9. C. szám alatt 
csak 1955. április hó 6-án küld
te át a MAV Vasúttervező 
üzemi Vállalathoz elblrálás 
céljából. Ebben az esetben az 
illetékesség megállapítása te
hát két esztendőt vett igénybe. 
Soroljunk még né41ány példát. 
A Vasúttervező ÜV az 
1041/1954. Vt. újítási javasla
tot l!lfi4. március 31-én. az 
1049/1954, Vt. újítási javasla
tot pedig 1954. április 15-én 
terjesztette fel az 119. szakosz
tályhoz elbírálás céljából. Az
óta már eltelt jónéhány hónap, 
de az írásbeli és szóbeli sürge
tése'k ellenére sem kaptunk vá
laszt a 9. sza/kosztálytól az újí
tások sorsáról és vajon ki tud
ná azt megmondani, hogy az 
aktákká változott újítások ki
nek az asztalfiókjában alsza
nak? 

Hogy tévedés ne essék. nem 
kell azt gondolni, 'hogy csak a 
9. szakosztálynál tart ilyen so
káig az újítások elintézése. Az 
I 5. szakosztálynál is előfordul 
ilyen eset. Hozzájuk 1953. no
vember 6-án 1073/1953. Vt. 
szám alatt terjesztett fel a vál
lalat egy újítási javaslatot. Az
óta kétszer is sürgettük. de en
nek ellenére nem érkezett a 
mai napig sem válasz. Az I '6. 
6ZakosztAlyhoz 1954. április 
8-án 1043/1954, Vt, szám alatt 

terjesztett fel vállalatunk egy 
újítási javaslatot. És hasonlóan 
a másik két szakosztályhoz, itt 
sem történt azóta sem intézke
dés, de még választ sem ad
tak az újítás ügyében. 

Az Újítók Lapja 1955. évi már
cius hó 5-i számában Kamiuti 
Jenő vezérigazgatóhelyettes 
elvtárs kritikát gyakorolt az ál
lamvasúti újítások ügyintézé
sével kapcsolatban. Az a véle
ményünk, ha az újítási javas
latokkal foglalkozó felelős ve
zetők áttanulmányoznák ezt a 
cikket. akkor bizonyára Jobban 
törekednének arra, hogy meg
gyorsítsá!k az újítások elbírá
lását, amely felbecsüllhetetlen 
hasznot jelentene népgazdasá. 
gunk számára és nagyban elő
segítené a vasúti önköltség 
csökkentését is. 

Füredy Jenö, 

a Vasúttervező ÜV dolgozója 

Helyreigazítás 

Lapunk 17. számában Furcsa 
vállalás címmel cikk jelent 
meg. A cikkben közölt terme
lési adatok elértés folytán té
vesen jelentek meg, és emiatt 
az állomás dolgozóinak mun
kája helytelen megvilágításba 
került. A tervszámoknak kö
zölt adatok valójában az állo
más élüzem-szintjének követel
ményei voltak. Az állomás dol
gozói a tervet teljesítették, és 
május 1 tiszteletére vállalták, 
hogy minden cél':itúzésnél el
érik az élüzem--szintet, 

A beérkezett talpfát előbh 
nagyság szerint osztályozzák. 
aztán pántolják, majd krapa
csolják. A kapacsológép a sin 
helyén méretszerinti mélység
re koptatja a fát. Amikor eir 
zel készen vannak, a talpfát 
kengyelkocsikra rakják, s be
tólják a telítőhengerbe. 

A telítőhenger hosszú vas
kazán, ahol erci6 nyomással 
bepréselik a fa szálai közé a 
felr,ielegített olajat, amely 
egyrés2.t gombaölő. másrészt 
vlzmentesítő. A nyomás után 
vákuummal visszanyerik az 
olai egyrés�t. 

Néhámy óra alatt a telítő-

Ujabban a talpfákon és vil
lanyoszlopokon kívül bánya
fát, szőlőkarót, 5 más mező
gazdasági faanyagot is telít� 
nek a fatelítő üzemek. 

Büszkék lehetünk a magyar 
fatelítésre. fatelítő telepe:n.k 
munkájára, mert népgazdasá
gunlt egyik legfontosabb anya
J;!lának, a fának tartósításával 
évről évre hatalmas értékű 
anyag elpusztulásával járó 
veszteségektől mentesítik or
szágunkat. 

VONAL VIZSGA.LA TON 

Horkai László, az eresH pályamesteri szakasz vezet,5 pályames
tero a vonalbejárás során , naqy qonddal vlzsqálja a pálya állapotát. 

(Ferkfs Emil felv.) 
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JOBB EGYÜTTMÜKÖDÉST 

- A Miskolci Járómúja.ví- - Jól sikerült DISZ-gyülés' 

LEHET JO' DISZ ÉLETET TEREMTENI 
Igazgatóságunk fiatalsága 

lelkesen vesz részt a terv tel
jesítéséért, a DISZ Központi 
Vezetősége vándorzászlajának 
elnyeréséért folyó versenyben. 
A felszabadulási műszak, a 
kulturális seregszemle és 
most. május elsejére, valamint 
a DISZ II. kongresszusára 
való készülődés szemléltetően 
példázza ezt a lelkesedést. En
nek tulajdonítható, hogy az 
utóbbi időben majd csak vala
mennyi alapszervezetünk 
munkájában javulás észl,elhe
tő. Különösen szembetűnő a 
Veszprém-külsói és a tapolcai 
fütóház, valamint a celldömöl.
i.i DISZ-szervezet életében be
állt változás, 

gel együtt azonban nagyszerű 
DISZ-é!etet teremtettek. A 
DISZ-vezetóség szinte napon
ként beszéli meg tapasztala
tait és határozza meg az adott 
helyzetnek megfelelően, hogy 
ki mit csináljon, hogyan dol
gozzon. 

Vajon igaz az, hogy ezeken a 
helyeken nem érdekli semmi 
a fiatalokat? Nem lehet ezt 
mondani. A valóság az, hogy 
az ott dolgozó fiatalok több
sége közömbös, mert a veze
tőség is !közömbös a fiatalok 
és a. szervezet iránt. Lehetne 
ezeken a helyeken is ered
ményt elérni csak akarat, 
szív és lelkesedés kellene hoz
zá. Olyan akarat és olyan lel
kesedés, mint amilyen a 

Veszprém-külsói fűtőház DISZ
szervezetében van. Ha hozzá
jult hasonlóan foglalkoznak a 
fiatalokkal. akkor meg lehet 
javítani mindenütt a DISZ
szen·ezet életét. 

A szolnoki mozdony!elvlgyázó 
átszólt Abonyba és kérte az ot• 
tani szolgálattevőt. hogy ért�slt• 
sék Babcsán Béla Cűtőt szolgalat· 

tó békebizottsága nyerte a vá- tarto$.tak a Landler Jenő Jár
rosi békebirottság vándorzász- műjavító fiataljai. Annak 
laját a IV. magyar békekong- örömére, hogy az üzem e_lnyer
resszus előkészítésében vég- te a Minisztertanács __ vandor
zett jó munkája jutalmául. zászlaját és ismét éluze� lett

i - Több mint 60 tagja van a 

I 

a fiatalok ugyancsak unnep1 
Budapest-Ferencváros állomá- gyűlést tartottak. Az lil��en el
son alakított Kölcsönös Segítő határozták, hogy legkozelebb 
Takarékpénztárnak. A tagok megkezdik tea-esttel �bek?
eddig 8000 forintot takarítot- tött összejövetelek tartasát es 
tak meg. labdarúgó-mérkőz_és_e_k • . re_n-

- Díszes albumot küldtek a dezését a többi iarmuiav1tó 
Komszomolnak a nagykanizsai fiataljruval. Az üres, unalmas estékre 

kultúrműsorokat szervez Ba
logh Irén kultúrfelelős és Ma
yer Julianna szervezőtitkár. 
Ezeken az estéken sok fiatal 
vesz részt és mindenki jól ér
zi magát, jól szórakozik. A fia
talok ·azonban nemcsak szóra
kozni jönnek össze. Minden 
DISZ-taa jól tanul és résztvesz 
a mun!kaversenyben. A DISZ
nek komoly része van abban, 
hogy például a fűtőházi fiók
műhely átlageredménye 120-
130 százalék. A DISZ-csoport
vezetők patronáló munkával 
elér�ék azt. hogy már több 
hónapja nincs 100 százalékon 
alul teljesítő dolgozó. Termé
szetesen ezekhez az eredmé
nyekhez hozzájárul az is, hogy 
a DISZ-szervezet titkára 
Dombai elvtárs, csoportvezető, 
maga is 160-170 százalékos 
eredményt ér el. 

tételre. Az abonyi rendelkezi) dü
hösen !elelte: - Nem ér•del<el -
s 1ecsapta a kagylót. Amikor kér: 
dezték a rendelkező szolgálatt_evo 
nevét, a1, abony1flk ne� nyilat
koztak. Ez Is együttműkodésl -
de nem kérünk belőle. 

fútőház fiataljai. A szép fény- _ Utazás az űrben címmel 
képfelvételekkel és rajrokkal 

érdekes csillagászati előadás díszített album a nagykani-
lesz május 20-án 17 órakor a 

zsai DISZ-fiatalok termelési, 
vasutasszakszervezet Benczur 

kulturális és sporteredményeit 
utca 41. szám alatti székházá� mutatja be. ban. Az előadást a Társadalom-- Uj játszóterek épülnek, a 
és Természettudományi Ismeré"iek új felszerelést kapnak 
retterjesztő Társulat rendezéSztálinvárosban. A játszóterek 
sében Halászovich Rezsó tafelszereléséből a fűtőház dol-
nár MAV-dolgozó tartja. Az gozói is kiveszik részüket: áp-
érdekes, népszerű, tudományos rilis 4-re hintákat, tornaszere-
előadásra felhívjuk a vasutas ANYACBÖSÉC CSENCEREN ket készítettek társadalmi 
dolgozók figyelmét. A vezefóség törodjön 

a fiatalok minden 

problémáj6val 

Igaz az - amire sok helyen 
panaszkodnak - hog_y a fiata
lok egy része faluról jár be 
munkahelyére és emiatt ne
héz őket bevonni a DISZ
munkába. De ha ezt elismer
jük, akkor el kell ismerni azt 
is, hogy ezek a fiatalok csak 
a rossz DISZ-szervezettől hú
zódoznak és sz-ívesen vesznek 
részt olyan. DISZ-szervezet 
munkájában, ahol szórakozni, 
tanulni és dolaozni lehet. És 

ha itt tartunk, meg kell mon
dani azt is. hogy elképzelhe
tetlen jó DISZ-élet a mozgal
mi szervek és a szolgálati ue
zetők segítsége nélkül. Ez is 
fontos tanulsága a veszprémi 
és a többi jól dolgozó DISZ
szervezetek tapasztalatainak. 
Pedig még gyakran tapasz
taljuk, hogy egyes szolgálati 
vezetők lebecsülik a DISZ
szervezeteket, nem sokat tö
rődnek a fiatalok Hgyes-bajos 
dolgaival. A szakvonali veze
tőknek is meg kell érteniök, 
hogy nem elég beszélni. ha
nem tettekkel kell segíteni az 
ifjúság nevelését. 

Csengeren laktanya épült. Any
nyira épltették. hogy közel 12 DO? 
rorinttal több anyagot vetelezteK 

munkában. 
_ Aranykoszorús jelvénnyel - 3468 sztrájk volt a múlt 

és oklevéllel tüntette ki a Ma- évben az Egyesült Allamok
gyar-Szovjet Társaság elnök- ban hivatalos adatok szerint. 
sége Mészáros Pál elvtársat, a A ;ztrájkokban 1 560 OOO em
Vasúti Tudományos Kutató ln- ber vett részt. A munkabe
tézet munkatársát, a magyar szüntetés következtében 22 
-szovjet barátság ápolása te- millió 600 OOO munkanap esett 
rén kifejtett jó munkájáért. ki a termelésből. 

Sokat beszéltünk már arról, 
hogyan teremtsünk igazán tar
talmas és színvonalas szerve
zeti életet. Hogy ez egyre in
kább valóra válik, erre ad vá
laszt az előbb említett DISZ
szervezetek élete. Veszprém
külső fütőházról korábban 
úgy beszéltek, mint a szom
bathelvi igazgatóság büntető
helyéről. Most az itt dolgozó 
munlkásdk 90 százaléka fiatal 
és DISZ-tag. Elmondhatjuk, 
hogy örülhetnek azok az elv
társak, akik ilyen lelkes és 
tettrekész ifjúmunkások :közé 
kerültek dolgozni. Dombai Jó
zsef elvtárs. a DISZ-szervezet 
titkára ismeri a fütőház vala
mennyi fiatalját, tisztában 
van azok ügyes-bajos dolgai
·val. Egymagában mégsem ér
hetett volna el különösebb 
eredményt. A DISZ-vezetőség-

A vezetőségi ülések és tag
gyűlések rendszeressége, a 
párt- és szakvonali vezetés se
gítése is nagymértékben hoz
zájárul ahhoz, hogy ez a 
DISZ-szervezet jól dolgozik és 
a. tagdíjfizetés is már több 
hónapja 100 százalékos. 

A közömbösség hatása 

Miért mondtam el mindezt? 
Mert több helyen hallottam 
már olyan hangokat: nem le
het DISZ-életet teremteni. 
!gy beszél többek között Pápa 
állomás és fűtőház, valamint 
Csorna állomás DISZ titkára. Márton János 

S P O RT 
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A Ceglédi Törekvés Sportkör fény• és árnyoldalai 
A klvülről sem valami tetsze

tős. belül pedig a legszeré
nyebb lgén;reket Is csak alig . ki· 
elég1t6 helyiségben ez a felirat 
fogadja a látogatót: 

,.A Ceglédi Törekvés SK -klub• 
helyisége". 

Egy lróasztal, körülötte szé• 
kel<. a talon neves sportolók 
fényképei és egy v.ersenynaptár 
a faoszlopokkal aláducolt helyi· 
ség összberendezése. A szfn bi
zony nem valami vendégmaras�
taló. Az össz-szakosztáJy vezetol 
ülés részvevöit azonban m1nd
ez - legalább Is látszólag -
nem nagyon zavarja. 

Az értekezlet - űgy tűnik -
klnötte hagyományos „gyermek
betegségét". nem nyúlik hosszú· 
ra. Részvevői lelkes sportembe· 
rek, akik szinte perceken belül 
vállalják a május elsejei ünnep
ség szervezéséből reájuk eső fel
adatot. S amennyire ebből követ
keztetni lehet. Cegléden az Idén 
Is nagy sikere lesz a sportolók 
felvonulásának. 

A szakosztályi ülés után a ve
Eetök egyrésze átkisér bennün• 
ket egy inásil< helyiségbe, amely 
ugyan valamivel nagyobb az elö 
zönél, de sivársága és klubhelyi
ségbeli alkalmatlansága azonos 
falszomszédJával. 

A beszélgetés közben fetemll· 
tett helyi sportsikerek és ered 
mények azonban tűlnónek a 

klubhely!ségen '".  s fényük 
bearanyozza a rozoga ralakat, 
melyek bizony Igen méltatlanok 
Cegléd sportolóinak hírnevéhez. 

Az a sportrajongó. akt a ha
gyományokat tiszteletben tartja, 
Cegléd városát szlvébe zárhatja. 
Ezt a f!;zeretet az annaktdej�én 
ott szárnyait bontogató. s azota 
vtlághlrné"Te szert tett Szopd! 
István. Csordás György, Gál Jo• 
zso!. Kenéz Béla. Soltész József 
stb. már rég megszerezte. 

Az Idő kereke azonban hala�. 
búcsúzzunk el mt is a szep 
hagyományoktól és nézzünk bát· 
ran szembe a jelennel. 

A városnak két nagy sport· 
köre van: a Törekvés és az li:p.1-
tök. Minőségben és mennyiség• 
ben a Törekvés versenyzői mesz.. 
sze élenjárnak. A Törekvés tizen
két szakosztályának több mmt 
400 aktlv sportolója van. A Jeg• 
több szakosztály Igen eredmé• 
nyesen mfikódlk. A legnevesel,
bek a birkózók. Gál József vt
lágbaJnok, Kenéz Béla. Soltész 
József és Balla István nevét or· 
szágszerte tsmerfü;, De hamar?" 
san megismerkedik a sportvllag 
a fiatal Igen tehetséges Reznák 
József ,;evével is. A női és térti 
asztallteniszezl!l< az NB 1.-ben 

küzdenek. A nagy népszerűség
nek örvendő tekecsapat ország
szerte hlres. Hétvégenként kö
zel 50 ceglédi természetjáró Jár• 
Ja az országot. 

A legnépszerűbb sportág ter
mészetesen Itt is a labdarűgás. 
Az első csapat a tavaly! NB 11 
küzdelmeiben Is bebl;mnyítotla 
életerósségét, s jó eredményeit 
az idén is többezer Törekvés 
szurkoló ragadja örömmel. Szép 
eredményeket ért el a másodlk 
csapat, sőt az i!júsági gárda Is 
jó hirnévnek örvend a megye• 
ben. 

Egyre nagyobb figyelmet U· 
demló eredményeket érnek el az 
atléták is. Közülilk Iegneve.. 
sebbek és legtehetségesebbek a 
középtávfutó Grlgor Júlia, a rö
vldtáv!utó és ugró Dobi Ilona. a 
hosszűtávfutó Gregus J�nos és 
a vágtázó Kiss Béla. De nemcsak 
az em!l'.ett szakosztályok, ha
nem úgyszólván valamennyi 
szakosztály lelkesen és Jól dolgo
zik. 

De nézzük csak meg ldcs!t 
jobban az eredményei< mögött a 
hiányosságokat Is. 

Legtöbb baj a sportteleppel_ és 
a sportolásra alkalmas hely1sé· 
gekkel van A Törekvés S K -nak 
nincs saját · pályája. A közel 4000 
réröhelyes sporttelep a város tu
lajdona. a Törekvés ,SK csak bé,:• 
ló. Ez a .,viszony' sok sűrlo
dást okoz. A gondnok. _Tóth Ist· 
ván, .Jó szakember. de tuiságosan 
szeszélyes, sót néha d1!rva is. 
Megtörtént hogy egy fure „té
vedt" atlétát "arculütéssel •. re 
nyltett"' me,R'. A sértett azóta is 
kerüli a pálya környékét. Tóth 
István a m�rközések r!On��zésé· 
nek 1döpontjában 1s donto sze
mély. Egyeduralma két baj';fkl 
pont elvesztéséhez .. Juttatta a 
Törekvés második csapatát. Az 
öltözök beosztása Is helytelen. A 
lánvoknak a Cérfl öl lözöl,ön l<;e• 
resztül kell áthaladnlok saJát 
helviségűkbe. Ezt bizony a veze· 
töség. a sportolók. de nem utol
sósorban a szülők nem veszik 
szivesen. 

:;( teremhez kötött sportágak
nál még rosszabb a helyzet. 
Nincs megrelelö edzési. verseny
zési lehetőség. A legtöbb birkó
zó· ökölvlvó- és asztalitenlsz
ve�senyt a „Városi Vigadó" 
nagytermében bo�••n'ftják le. de 
ez sem áll mindig a versenyzők 
rendelkezésére. A teremhiány 
súlyos anyagi károkat !s oko
zott. A közel 20 OOO forintot érő 
bfrkózószll;,yei például a gon
datlan kezelés mtatt tönkre
ment. 

A bajokat Jól látják Cegléden 
t�. segíteni azonban nehezen tud
nak rajta. Ml ennek az oka? El
sősorban az. hogy nincs meg a 
kellő kapcsolat a tömegszerveze
tek, a p6rt, a DISZ és a sporto
lók között - ezeket Pécsi Sán• 
dor űB-elnök és 0. Nagy Józso! 
MDP aglt.-prop. titkár Is !gy lát• 
ja. A sportolók pedig sz!vesen 
közelednének az irányításban és 
vezetésben Jártas tömegszerveze· 
tek felé. de azokat Cegléc;len 
megtalálni bizony nem kis fel
adat. 

A labdarúgócsapat középhát
védje, az Ifjúsági válogatott Pin
tér Imre is ezen a véleményen 
van. 

- Mnnkahelyemen nem egy 
alkatommal Igyekeztem a DISZ 
és a sportolók között a kapcsola
tot meg.Javítani, de ez csak ne
hezen sikerül. 

Zsikal József állomásrónök 
nem kedveli, nem támogatja a 
Törekvés SK munkáját. Kineve
zése óta mindössze egy-két al· 
!<alommal jelent meg a pályán 
és a sporttal való kapcsolatát 
csak az angol magyar mér'-:özé�
sel kapcsolatban kívánta !elvenni. 
S mivel nem kapott Jegyet -
tgy válaszolt: 

- No Jó. amilyenek a sporto• 
Jók hozzám, olyan leszek hozzá
juk én is. 

Hát ml tagadás, az állomásfő
nök •• tartja a szavát". 

A sportolók pedig nemcsak a 
pályán elért eredményeik ré
vén, hanem a munkahelyükön 
végzett jó munkájuk alapján Is 
többet érdemelnének. Fodor Ist
ván. Darányi Miklós és Marton 
Mihály labdarúgók a „kiváló 
dolgozó' . cimre pályáznak. Ke• 
néz Béla Cűtöházl lakatost a ki· 
váló vasntas cfmre terjesztették 
rei. A !elsöbb támogatás hiánya 
mellett természetesen az ts cso
dálatos. hovy a minőségi sport 
ilyen eredményeket tud elérni 
Cegléden. De az már leküzdhe
tetlen akadályokkal találja ma
gát szembe. aki a tömegsport te
rén is hasonló eredményeket 
klván elérni. 

A sportolók melletti kiállás hi
ányát mutatja az Is. hogy a 
sportkör a mai napig sem ka
pott egy meg!elelő klubhelyisé
get. A Ceglédi Törekvés sporto
lói. akik ez év június 19-én ün• 
neplik sportkörUk 20 éves Jubl· 
leumát, megérdemelnék, hogy 
működésükhöz méltóan támogas
sák őket. 

(mécs) 

hozzá mint amenn,i szükséges. 
Hogy ' ez miért kellett? - rem:;J
jük hamarosan választ kapunk 
rá. 

Mészáros elvtárs az elmúlt 
három év alatt a magyar
szovjet barátsági hónapok al
kalmával több mint 50 elő
adást tartott a szovjet vasuta
sok munkamódszereiről és a 
szovjet tapasztalatok átvételé
ről. 

- A nagykanizsai DISZ-fia-
talok színjátszói szórakoztató 
műsort adtak a kanizsai nyug
díjas csoport tagjainak, ápri
lis 23-án, a vasutasszakszer
vezet fennállásának 10. év
fordulója alkalmából. 

- �vente kétmillió ember 
rokkan meg üzemi baleset kö-

- A romániai Magyar FiLm,- vetkeztében az Eg)'.esült Al
hét !kapcsán több ma1711ar fi!-

1 
lamo�ba� - ismeri be �gy 

met vetítenek Bukarestben így amerikai folyóirat. A hal:1los 
a Fel a fejjel, tn és a. n�gy- kimenetelű balesetek szarna 

LAKASCSERE 
Budapest. Sztálin út 88. szá"'I 

alatti kétszobás szolgálati Iakaso
mat elcserélném hasonló budai 
szolgálati varr:r mvgánlakással, l�
hetöleg he!i)·en. Klucsl-:ó Béláne, 
Sztálin út '88. Telefon : 155-
099/49. 

�d. IV., Ciém utca 5. szám alatt 
kétszoba-konyhás. eloszobáJ., ny1� 
tett-verandás. kertes lakasornB:t 
hasonló budalért (lehetőleg a Déh
pálvaudvar közelében), esetleg 
budapesti bellerületlért elcserél• 
ném. Sz6csné. Telefon : 34-96, 
vagy 355 - 144/32. 

Szombathely, Lenin utca 27. 
szám alatti kétszobás, komfortos, 
nem szolgálati lakásomat elcserél · 
ném szélces!"chérvári, budapesti, 
vagy veszprémi hasonlóért, eset• 
leg komfortnélküli nem szolgálati 
lakásért. J':rtekeznl . Szombathe}Y, 
Lenin utca 27., földszint bal. KU• 
korelly Károly. apá,m, 2x2 néha 5, tletjel, A 15 000. 

bűvös s;ú;k, A kékvércsé!k er
dejében, a Bajnokaink a víz 

------o-o�------

alatt című filmeket. 
- Dokumentumfi1met készí

tenek a Budapesti Helyiipari 
Vásárról. 

- A ca-nnesi filmfesztivál 
áp1·ilis 25-től május 11-ig tart. 
1\1ag,;arország - az előző érte
s·!téssel szemben - a Liliomfi 
�ímú színes játékfilmmel és az 
Aggtelek című színes népszerű
tudományos fitmmel vesz részt 
a fesztiválon. 

- Az Amerikai Légió közbe
lépésére egy pensylvániai fő

iskola nem vetíthette le Chap
lin néhány régi filmjét. A Lé
gió szerint 0.1-iaplin az utóbbi 
években „Amerikaellenes ma
gatartást tanúsított'·. 

- A japán Filmszövetség 
jelentéséből kitűnik, hogy ja
pán lakosságának a fele életé
ben még egyetlen filmet sem 
látott. 

Birálataink nyomában 
.,Kí a iudas ?0 címmél la

punk február 21-i számában 
megírtuk, hogy a nagykanizsai 
raktárban felépített modern 
fürdőben nincs meglcgvízszol
gáltatás. Azóta megkezdték a 
kazán elkészítését, s a felsze
relés március hónapban meg
történt. 

,,Ökölvívás'• cím alatt már
cius 28-i számunkban szóvá
tettük, hogy a Nyugati-pálya
udvar egyik várótermének 
előcsarnokában ökölvívó edzé
seket tartanak. A budapesti 
igazgatóság értesítette szer
kesztőségünket, hogy többé 
nem engedélyezi a váróter
mek előcsarnokát ilyen célra 
felhasználni. 

„Ennek sincs teteje'' cim 
alatt március 28-i szamunk-

ban megírtuk, hogy az eszter
gomi felvételi épület teteJéröl 
húsz négyzetméternyi terüle
ten hiányzik a pala. Aprilis 
l-én értesítették szerkesztő
ségünket, hogy a felvételi 

_
épü

let tetejét palával befedtek. 
Minden jó lenne, csak 4 

sá; . . . " című cikkünkben meg
írtuk hogy a miskolci napközi 
ottho�t sártenger veszi körül. 
A cikk megjelenése után sala
kot teregettek szét az óvoda 
előtti úton. Meg kell monda
nunk, hogy ez a megoldás 
nem oldotta meg teljesen a 
panaszt. Tudniillik salalu;zó
rás után az út mintegy fél 
méterrel magasabb lett, mrnt 
az óvoda udvarának szintje 
és így most, ha esik az eső, az 
útról a víz befolyik az udvar
ra és ott képez sártengert. 

···"········ ·············································································································-

KERESZTREJTVENY VII. 
Vizszln(es, 1. Május 1. 12. Nó

gató szó. 13. Lámpuvédö. 14 .  
Verdi opera. 15. Róka mással
hangzói. 16. Ez oroszul. 18. Má
zol. 19. Kevert jel. 20. Izzó. 2 1 .  
Tojásból verik. 22. Sőt, d e  nincs 
közepe. 23. Végnélkül tör. 24. ózd 
betüi keverYe. 25. Emelése kü
lönösen a tehervonatoknál fon• 
tos. (!olytatúsa a 20. !üggőlege�
ben). 30. Vissza. Lichtenstein !o
városa. 32. Pompás, gyönyörű. 

34. Perzsia. 35. Becézett leán�•
név. 37. Két szó: római pénz -
vissza: kis patak. 38. Fürdőhely. 
40. YLO. 41 .  Végre keverve. 42. 
Cirkusz. 44. Középkorl alak. 4ö. 
Sir. 48. Albán pénz. 49. Az épl
tőanyag . .  50. Halfajta. 5 1 .  Gyere• 
kek. 55. Európai !óváros. 57. A 
felszabadulási serleq nyertese. 
60. Rejt keYerve. 62. IEE. 63. 
RTAP. 65. Május elsején is hall
ható. 

Füqqöieqes: 1. A szocializmus 
épitésének alapfeltétele (a 16. 
kockába kettősbetü). 2. ,\Uall 
köröm. 3. Szibériai folyó. 4. 
NY!lás. 5. Ez alatt fészkel a 
teC:ske. 6. A tanrend ezekbót 
áll. 7. Különleges iskola. 8. Af'.· 
rlkal fOIYó. 9. I'értlnév. 10. ldo
határozóSzó. 1 1 .  �rehát - idegen 
szóval. 17. Budapest egyil< kerü• 
Jelére. 20. Nyalánkság. ::l6. Peda• 
gógus. 27. S -el maró Co!yadek. 
28. Klmondott betű. 29. Jugosz• 
láv válogatott labdarúgó. 31. 
Parancsolója. 33. Indok. 36. 
Olasz névelő. 39. ÉgtáJ. 41.  l!yen 
eszköz is van. 43. Rovat az adat· 
kérő lapon. 45. Majdnem okirat. 
47 Kettő római számmal. 50. 
Vigyázó. 52. Vissza: fuvarozó 
vállalat. 53. Ház körül terül el. 
54. Régi űrmérték fonetikusan. 
55 Allat. 56. Napszak. 58. Visz
sza: egy németül. 59. Magot hint. 
6 1 .  Személyes névmás. 64. Idő
határozó rag. 

Beküldendő: vízszintes 1 .. 25 ... 
57., Cüggöleges 1. A helyes meg
fejték között könyveket sorso
lunk ki. Beküldési határidő: má• 
jus 1 1 .  (Cim: .. Szocialista Yastl• 
tért'· szerkeszt6sége, Budapest. 
VI.. Sztálin út 83.) 

A VI-os számú keresztrejtvény 
helyes megfejtése: Népvagyon 
védelme. Terhelési szakasz. A 
menetsebesség. Lipcsei konre
rencla. Tarifa. 

Könyvet nyertek: Kovácsi Fe• 
renc intéz6. Pécel állomás. Ko· 
vács Julianna tanuló, Kaba. Vö
rösmarty út 9 Adám 1!:va fólr. 
kez.. Miskolc. Igazgatóság. Ba
i,oly Dezsőné, Botykapeterd. 
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A május elsejeÍ verseny lendiiletével 

az éves ie•·v ieljesÍiéséért 
.A húsz budapesti üzem felhívása nyomán 

A húsz budapesti nagyüzem 
felhívása, amely az éves terv 
túlteljesítésére szólítja fel az 
ország üzemeinek dolgozóit, va
larnin t a SZOT elnökségének a 
felhívással kapcsolatban hozott 
határozata a vasúti üzemeknél 
is élénk vissmangra talált. 
Alig néhány nappal a felhívás 
és a határozat közzététele után 
a vasúton megindultak a csat
lakozások a budapesti üzemek 

kezdeményezéséhez. Az éves 
terv túlteljesítéséért indított 
harcban Budapest-Ferencváros 
csomópont, az Eszaki J á:rmií,ja
vító VV, Budapest-Kel.eti fűtő
ház és a Szonibathelvi Jármű
javító VV dolgozói járnak elől 
jó példával. 

zel együtt a vállalás teljes ösz_ 
szege 2 050 OOO forint. 

rinttal csökkentik, 3000 tonna 
szenet takarítanak meg. a moz.. 
donyok időszakos javítási ter• 
vét pedig 10 nappal a határidő 
előtt befejezik A villa.= 
ü.Zemrész 20 OOO kilométerrel es 
30 OOO százelegytonna kilométer
rel teljesít többet a tervezett
nél. Az önJl,..öltség 5 százalékos 
csöklkentése ·mell.ett az idósza,
kos javítási tervet 4 nappal ha,. 
tárilló előtt befejezik. A motor
üzemrészt 1() OOO kilométerrel 
és 8000 százelegytonna kilomé
terrel növeli teljesítményét. 
őnlköltségét 5 százalékkal csök• 
kenti és 12 OOO kilogramm haj. 
tóanyagot takarít meg. 

A z  ünnep nem múlt el 
nvomtalanul. Nemcsak 

a szívekben él tovább az em
léke azoknak a szívében. akik 
ott iehettek a budapesti Sztá
lin téren felvonulók tömött 
soraiban, akik boldog örömm!!l 
vonultak fel új, szocialista va
rosaink napfényben fürdő út
jain, akik kedves kis váro
suk. vagy falujuk utcáit és 
tereit díszítették a virágok 
ezerszínű tavaszi pompá-
jával nemcsak millió 
és millió szívben él tovább 
tizenegyedik S7.abad maJU· 
sunk emléke, hanem fé
nyes valóságként él tovább a 
májusi ünnep tiszteletére el
ért eredményekben, lelkesítő 
munkasikerekben. 

A felszabadulási verseny 
lelkesedéstől izzó talajából 
nőtt ki a mi leggyönyörűbb 
májusfánk. amelynek legszebb 
díszei a teljesített vállalások, 
a valóra váltott ígéretek. Jó 
lett volna, ha mi, vasutasok a 
május clseiei felvonulásra ma
gunkkal vihettűk volna ezt a 
szimbolikus májusfát és a 
Sztálin szobornál felmutathat
tuk volna pá1·t1.mk és álla
munk vezetőinek, a felvonu
lók boldog tömegének, az egész 
magyar népnek. Mert a vas�t 
dolgozói becsülettel megáll!ak 
helyüket a milliók lelkes ver
senvében. beváltották adott 
sza�'Ukat. Legna11sobb vasúti 
csomópontunk dolgozói elnyer
ték a felszabadulási serleget, 
nyolc szolgálati helyünk érde
melte ki a miniszter és a 
szakszervezeti közpant vándor
zászla,iát. összesen nyolcvan
két szolgálati hely nyerte el 
az élüzem címet. A szocialista 
munkaversenyek megindulása 
óta nem volt még példa rá, 
hogy egy vasúti csomóp0nt
nál valamennyi szolgálati ág 
egy időben nyerte volna el az 
élüzem dmet. Most egyszerre 
két csomóp0ntnál ünnepelték 

valamennyi szolgálati ág dol
gozói az élüzem-· vatást: Fe
rencvárosban és Szolnokon. S 
az élenjáró szolgálati helyek 
első negyedévi eredményeik 
után tovább !okozták munka
sikereiket, de igyekeztek 
nyomdokaikba lépni a kisebb 
szolgálati helyek is. 

t\ két nagy ünnep között. 
... felszabadulásunk tize

dik évfordulója és május el
seje között a vasút e.1;ész te
rületén tovább terebélyese
dett a versenymozgalom, s ez 
éreztette kedvező hatását vas
úti forgalmunk egészénél. de 

különösképpen a menetrend- osz1 forgalomba. Az össze
szerinti közlekedésnél. Apri- kapcsolt mozgalom eddigi, a 
!is folyamán már tehervona- tizenegy kísérleti vonalon 
taink 42,5 százaléka közleke- megmutatkozó tapasztalatai 
dett menetrend szerint, míg az azt bizonyítják, hogy a moz
előző hónapban csak 34,9 szá- galom a gazdaságos szállítás 
zalékuk, nem is szólva arról. legbiztosabb segítője, mert 
hogy januárban csak 26,3 szá- mindenütt emelkedett a vona
zaléka volt pontos a tehervo- tok terhelése és a mozdonyok 

natoknak. Ugyancsak javult teljesítménye. 
a személyszállító- és munkás- Továbbra is igen fontos fel
vonatok menetrendszerínti adatunk a munkás- és sze
közlekedése. A személyszállító mélyszállító vonatok késésé
vonatoknak márciusban még nek csökkentése. A javuló 
23,4 százaléka késett, április- eredmények még nem tehet
ban már csak 10,7 százaléka. nek senkit sem elégedetté. in
A munkásvonatok 11 .9-es ké- kább szolgáljanak fil-'(yelmez
sési százalékát áprilisban si- tetésül : jó együttműködéssel. 
kerűlt 7.9 százalékra csökken- JO munkával még jobb 
teni. A menetrendszerinti köz- eredményeket kell elérnünk 
lekedés javulása számos más és el is lehet érnünk. A ter
tényezőre is kihatott. Igy pél- vek adósságmentes teljesíté
dáuJ sokat javult a mozdo- séért folyó versenyszakasz a 
nyolc kihasználása, csökkent a vasútnál magába f<>!'(lalja a 
gépre várások száma. Márci- nyári, megnövekedő ut·- sfor
usban még 1206 esetben volt galmat. valamint a hatalmas 
gépre várás, áprilisban ez már őszi áruforgalmat. A személy-
420-ra csökkent. A kocsifor- szállító vonatok menetrend
duló-idő is az első negyedévi szerinti közlekedése az alapja 
4 5-5 napos átlagról 4 napra a kulturált utazásnak. Az uta• 
csökkent. zás körülményeinek további 

Az eredmények kétségtele- javításával. a menetrend még 
nűl jelentősek. a százalékos szigorúbb betartásával kell 
számokat tekintve is, de még hozzájárulnunk, hogy a dolgo
inkább akkor, ha azt a tény- zók üdülése, pihenése még 
beli következtetést vonjuk le kellemesebb legyen. 
belőlük, hogy dolgozóink egy-

A 1 • t„ k · · k k.. · t termelékenysél! eme ese, séges ore vesene ·ozeppon - az önköltség csökkenté-iában a Közp0nti Vezetőség se, 11 féléves és éves ten·ek március 4-i határozatának te!- teljesítése _ mint az elűző jes érvényre juttatása áll. Az versenyszakasz eredményei önköltség csökkentése. az világosan mutatták - el sem anyagtakarékosság, a féléves 
képzelhető másként, mint nem és az éves terv adósságmentes lanyhuló, hanem szélesedő teljesítése, sőt túlteljesítése versenymunkával. A Központi dolgozóink fő törekvése. Vezetőség határozata megEzért küzdenek most tovább valósításának legfőbb alapja a vasutas dolgozók. a felsza- a dolgozók egységes. szervebadulási serleg büszke tulaj- zett versenye. Az eddigiek sodonosaitól kezdve a legkisebb rán vasutas dolgozóink helytszolgálati helyig, ezért tesz- állásukkal bebizonyították. nek újabb és újabb vállalása- hogy a vasút előtt álló felada

kat - a húsz budapesti ipari tok megoldására megvan minvállalat példája nyomán - az den lehetőség. ts vannak 
éves terv túlteljesítéséért, a példamutató, jó pártszerveze
szállítás gazdaságosabbá téte- teink, a magukat ténylegesen 
léért. a verseny gazdáinak tekintő 

Most az egyik legfontosabb üzemi bizottságaink, fegyel-
feladatunk. hogy tovább mezett és fegyelmet tartani 

fejlesszük az összekapcsolt tudó szakvonali vezetőink. 
mozgalmat. Június elsejével Egy pillanatra sem szabad ki
országosan. valamennyi vona- engedni kezükböl az eddigi 
Ion bevezetésre kerül ez a eredményeket. nem szabad 
mozgalom. mert el kell érni. engedniök, hogy Janyhulion a 
hogy minél több mozdonyt le- május elsejei verseny lelkes 
hessen a nyári hónap0kban lendülete. A vasutas dolgozók 
letétbe helyezni. Az őszi. vár- tízezrei a jövőben még nyo
hatóan rendkívül nagy arányú matékosabban kérik a felsőbb 
forgalomra alap0san fel kell párt-, szakszervezeti és szak
készülni, s a felkészülés alap- vonali szervek segítségét lel
ja. hogy mozdonyaink szeP-

1 
kes munkaver�enyükhöz. 

temberre kifogástalan állapot- újabb sikerek eléréséhez, éves 
ban kapcsolódjanak be az tervük túlteljesítéséhez. 

A menetrendsier1nti közlekedés 
továhhi javít.ását tartják szem elöti 

a Keleti-fűtöhái oolgozói 
A Jtel.eti-fútőház dolg0zó1 

csatlakozva a fővárosi üzemek. 
felhívásához vállalták a menet
rendszerinti közlekedés további 
javítását. Ennek érdekében a 
második nev.,,edévben a gőz
üzemrész 30 OOO kilométerrel és 
50 OOO százelegytonna kilomé
terrel többet teljesít az előírt
nál. Az önköltséget 100 000 fo-

__ .. _ ... ._ _____ _ 

ferena"áros fokoua erif esritéseit 
A gyönyörű felszabadulási 

serleg, amelyet a ferencvárosi 
csomópont dolgozói alig egy 
bete vettek át a felszabadulási 

A félévi terv teljesítéséért folytatott harc 

eseményeiből 
A BÉKE ÚTI ALUWARó 

ll:P1TÉSE 

versenyben elért kiváló ered- fokozott iramban folyik. A Hid
ményeik Jutalmául, nem oko- építési Főnökség dolgozói 
zott önelégültséget. A húsz bu- anyaghiánnyal küzdve végzik 
dapesti üzem példáján felbuz- ezt az országos jelentőségű 
dulva a csomópont mindhárom munkát. Az anyaghiány elle
szolgálati ága fokozza erőfeszí- z_ié:e si�erült biztosítan;?k �z 
téseit a félévi és az évi tervek ep1tkeze_s _programszermti . elo
minél sikeresebb teljesítése ér- rehaladásat. A dolgozók 1gye-

, - . nök szakszerú irány1tása bizto-dekében. 

1 

kezete és Bor� IAjos fő:i:nér-

t :1_z 1�
I

�t 
do�go� � .:onat- síték arra, hogy a munkát hae,u': es1 erv . 6 a E: �s. 8 t '  időre befeJ· ezik. kocsitartózkodás1 egységtdo 5 ar 

sz�ék�. a koC;5ikif:u�! terv KEZDETI LEMARADÁS 7 szazalekos tulte]jes,tesével 
segít'.k  eló ezt. A fútö1r.áz dol
gozói vállalták, hogy a máso
dik negyedévben 3000 tonna sze
net takarítanak meg, az ö.s.sze
kapcsolt mozgalomban pedig " 
második negyedév folyamán 
225 OOO tonna túlsúlyt továb
bítanak. Ezeknek a teljesítmé
nyeknek segítségével globálb 
önköltségűket 5 százaléitirnl 
csökkentik. A pályafenntartási 
dolgozók arra tettek fogadal
mat, hogy az élüzemfeltételeket 
a második negyedévben nem
csak göngyölítve, hanem na. 
vonta is teljesítik. 

Decemlier 15-re befejezi éri te1Tét 
íll Északi Jánnüjavító 

hátráltatja második negyedévi 
tervünk teljesítését a Hámán 
Kató Fűtőházban. A lemaradás 
a mozdony-kilométerterv, a 
száz elegytonna-kilométer terv 
és a túlsúlytovábbításban je
lentke7ik. Pedig mozdony
parkunk kifogástalan állapot
ban van, a forgalmat minden 
tekintetben ki tudnánk elégí
teni. A baj az. hogy nincs ele
gendő kocsibefutás az állomá
sokra, s ennek hiányában ápri
lisi tervünk teljesítése 100 szá
zalék alatt maradt. Dolgozóink 
mindent elkövetnek, hogy a le
maradást behozzák. amennyi
ben rajtuk múlik. Fődi Sándor 
mozdonyvezető április első két 
dekádjában 15 tonna szenet ta
karított meg, útbáth Sándor 
mozdonyvezető és brigádja áP
rilis 24-én, az 5181-es számú 
vonatnál 738 tonna túlsúlyt to
vábbított. Számos más ilyen 
eredmény reményt nyújt arra. 
d1ogy második negyedévi ter
vünket sikerül majd teljesíte
nünk. (Gálik Sándor l.evelé
ből.) 

A TAVASZI PALYA:f:P!T:f:SI 
MUNKALATOK 

Nyaka Gyula segédkezelő és 
fútője a májusi versenyben 210 
mázsa szenet takarított meg_ 

AZ AUTÓS KIRAKÓ
BRIGADOK VERSENYÉBEN 
Hargitt.ai Jenő, Budapest-Nyu. 
gati pályaudvaron dolgozó bri
gádja 177 százalékos teljesít
ményt ért el. Ugyanitt kiváló 
munkát végez Zöldi János ki
rakóbrigádja 169 és Fülöp Ist
ván pon�-kirakóbrigádja 167 
százalékos teljesítménnyel. 

1 352 PERC RÖVID MENETET, 
CSI-NALTAK 

Bódog György mozdonyvezetö1 Molnár István és Horvá1lh II, 
Ferenc fűtők, a nagykaI)iZSai 
fűtőház dolgozói az első ne-, 
gyedév folyamán. Szénmegta-, 
karításban 123 százalékos ered
ményt értek el. A Bódog
brigád a második félévre is 
olyan vállalásokat tett, ame
lyek méltók az előző negyedév
ben elért eredményeilhez. A 
nagykanizsai forgalmi dolgo.. 
zók a személyvonatok menet
rendszerinti közlekedtetését 
1 10, a fajlagos kocsimozgatási 
terv 123, a kocsikifutási terv 
125 százalékos teljesítésével 
l1arcolnak a félévi terv felada� 
tainak maradéktalan elvégzé� 
séért. 

A 424.029-es 166 felesleges 
kilométere és az önköltségcsökkentQ 

------------------------

Az �szaki Jármű;tivít6 OV
nél a VI. osztály dolgozói kez
deményezték az éves terv túl
teljesítéséért indított harcot. 
Versenyre hívták az üzem va
lamennyi osztályát az önkölt
ség csökkentésének fokozása 
érdekében. Az osztályok dol
gozói egyhangúlag elfogadták a 
VI. osztály versenykihívását és 
röpgyúléseiken megfogadták, 
úgy dolgozna..'<:, hogy a válla
lat túlteljesítse az élüzemszln
tet és éves tervét december 
15-ig befejezze. Az fszaki dol
gozói felszólították a többi jár• 
műjavító dolgozóit, ők is csat
lakozzanak a 20 budapesti 
nagyüzem felhívásához. 

jól haladnak. Több pályafenn
tartási főnökség dolgozói értek 
el kimagasló eredményeket. 
Vincze Lajos pályamunkás Bu._ 
dapest-Ferencváros pályafenn
tartási főnökség I. pályames
teri szakaszának dolgozója vá
gánycserélésnél átlag 127 szá
zalékos teljesítménnyel tűnt ki. 
A sátoraljaújhelyi VIII. pálya. 
mesteri szakaszon a Petőfi ifi
brigád Nagy István előmunkás 
vezetésével 138 százalékos tel
jesítménnyel jár élen. Ugyan
csak jó munkát végzett a diós
győri pályafenntartás! főnök
ségnél Kovács László és bri
gádja. Kitérőlerakásnál 128, 
síncsere munkánál pedig 130 
százalékos eredményt értek el. 
Hasonló teljesítménnyel büsz_ 
kélkedhet Munkácsi József és 
brigádja is. 

Aprllis 21-én a 424.029-es szá, 
mú mozdonyt kísértem. Azzal 
a rendelkezéssel indultunk el 
Ferencváros-fűtéiházból, hogy 
Komáromon keresztül Bodajk. 
ra megyünk gépmenetben és 
ott kapunk vonatot. Ferenc„ 
városban két székesfehérvá11 
géppel egyesítettek, Kelenföl• 
dön pedig szétosztottak, ,s 
411.426-os és a 328.636-os ha
zatérő gépek elmentek Székes-
fehérvár felé. 

Készen áll az ujpesti vasúti híd 
Az elmúlt héten tartották 

meg az újpesti vasúti Duna
híd kikötöági részén, illetve a 
Népsziget és Óbuda közötti ré
szén a terlhelési próbát. 

Két összekapcsolt 424-es mOZ
dony haladt te! a hídra. Min
den hídnyilás közepén tíz perc
re megálltak a gépek. Míg a 
mozdonyok álltak, a mérnökök 

Teherpróba az új hídon 
(S.rm;inn István felv� 

különböző műszerek segítségé
vel mérték a vasszerkezet le
hajlását és a hídsaruk elmo:>
dulását. 

A réginél er&ebb híd feszül 
a Dunán, hiszen az előírtnál 
jóval kisebb a vasszerkezet le
hajlása. Ezután következett az 
úgynevezett dinamikus próba. 
A mozdonyok 15, majd 40 kilo
méteres sebességgel robogta!t 
át a hídon. A dinamikus pró
bával a híd kilengését mérték. 
Az eredmény kitűnő. A híd si
keresen kiállta a próbát. 

Készen áll tehát az új híd, 
mely az építők nagyszerú mun
káját hirdeti. A hídépítők és 
a pályafenntartás dolgozó, 
mellett meg kell emlékezni a 
távközlő- és biztosítóberende
zési szolgálat kiváló munkájá
ról is. A biztosítóberendezési 
szolgálat Angyalföld és Aquin
cum elágaz.ásában új berende
zést létesített, hogy elősegítse 
d budapest-<iorog-esztergomi 
vonal forgalmának biztonságos 
lebonyolítását. A híd ünnepé
lyes átadása május 21-én les7, 

Tiifih mint kétmimó forint értékű 
túlblljesit.ési vállalás 

A Szombathelyi Járműjavító 
Vv dolgozói röpgyűléseiken 
nagy lelkesedéssel határozták 
e]. úgy dolgoznak, hogy éves 
tervüket december 12-re befe

jezzék. Ennek érdel'.<ében efüa
tározták: termelékenységüket 4 
százalékkal emelik. A munka 
végzésénél mindig szem előtt 
tartják a takaréikosságot és ön
költsé!(csökkentési tervüket 5 
százalékkal túlteljesítik. Három 
darab gőzmozdony nagyjavítá
sát, 10 darab gőzmozdony kö
zépjavítását, 250 teherkocsi 
nagyjavítását. 200 darab teher_ 
kocsi középjavítását végzik el 
terven felül. A túlteljesítés ér
téke 1 800 OOO forint. Ezenkívül 
250 OOO forint értékű alkatrészt 
gyártanak még terven felül, ez-

Mi, Ferencvárosból kilenc 
órakor indultunk, Komáromba 
érkeztünk 12�kor, Komáromból 
indultunk 13,45-kor, Moha• 
rakodóra érkeztünk 18.35-kor, 

Az a kérdésünk, miért kel• 
lett ezt a 166 kilométeres utat 
megtenni a gépnek, mikor 
Székesfehérváron keresztül fe
leannyi úton, feleannyi idővel 
oda tudtunk volna jutni, gé-, pünk nem csinált volna ekkora 
üres menetet, s az elegy t,o 
előbb ért volna rendeltetési he. 
lyére. Onköltségcsökkentést 
akarunk, márpedig az ilyen 
helytelen intézkedések ezt nem 

A PÉCSI FOTOHAZ segítik elő. Még megjegyzem, 
DOLGOZÓI hogy egy vonat a 411 .011-es . . , • számú géppel jóval ut.ánunk a máJus ! tisztel1;tére elert indult Budapest-Soroksári út• e:edmény';1ket tovabb fokoz- ró!, mégis előbb érkezett Szézak; Arato z;:er_enc mozdonY:'e- kesfehérváron keresztül Moha�eto, J szoc1�s.ta mu!lka hose 

I 

rakodóra, illetve Boda.ikra, es fűto1 vonatia1kat atlagooan mint mi a gépmenetűnkkel 130 százalékos túlsúllyal továb-
bítják. Da-razs�z Ferenc ifi- Lócsel János 
brigádja átlagosi,n 126 százalé- Kossuth-diias kos túlsúl7továbbítást ér el. utazó mozdonyfélvigyáZ6 
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2 8ZOCIALISTA VASO°ftltT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Zárófogla lkozás Budapest-Józsefváros politikai iskoláján 
T!zim ülnek a teremben Bu

dapest-Józsefváros állomás 
politikai iskolá.iának zárófog
lalkozásán. ünnepélyes a han
g;ulat: a propagandista. Kiss 
István elvtárs asztalát piros 
drapéria borítja. virágok díszí
tik. Mellette ül a párttitkár, 
Patkovszki Béla elvtárs; egy 
könyvben lapozgat, melyet a 
foglalkozás végén a politikai 
iskola legszorgalmasabb hall
gatójának nyújt majd át. 

ünnepélyes a hangulat. de 
nvoma sincs •• izaalomnak", 
jól tudják az elvtársak, hogy 
ez nem „vizsaa0 hanem záró
fog.lallrnzás, ahol azonban szá
mot adnak szorl!almukról. fei
lőclésükről. Talán e//Y kicsit 
mel!fontoltabban, lassabban 
beszélnek a hozzászólók. mint 
más foglalkozáson szoktak. de 

ez természetes is ilYenkor. 
A hallgatók feleletei azt bi

zonyítják, hogy az elvtársak 
megértették: mit sem ér az 
oluan tanulás. mely az elmé
letet elu.akítja a ®akorlat
tól. a való élettö!. Minden fel
S7.ólalónál megvan a törek-vés 
arra, hogy feleletét az állomá
son tapasztaltakkal kapesolja 
össze. Amikor a pártfegye
lemról besrelnek, S. elvtárs 
nevét említik tanulságul. aki 
vétett a kommunista magatar
tás szervezeti szabályzatban 
is rögzített törvénye ellen. 
Amikor a párthatározatok 
végrehajtásáról van szó 
szóbakerülnek azok az elvtár
sak, akik nem végeznek párt
munkát, nem járnak el tag
p:vűlésre. nem mutatnak a 
munkáhan kommunista oéldát. 

A III. pártkongresszus 
anyagát vitatiák az elvtársak 
s tanulságul a Köz1>onti Veze
tősér, márciusi határozatát is 
elemzik. a jobboldali eLha.ilás 
veszélyét. melynek kihatásait 
a józsefvárosi pályaudvaron is 
érezni lehetett és lehet 
nem egy kérdésben ma is. 
De éppen ezért hasznos 
ez a vita. Akik itt ülnek: 
Kovács, Simon, Gerendó, Hor
tobágyi elvtárs és a töb
biek, a foglalkozás után már 
világosan látiák maid. ho\·á 
vezetett volna a jobboldali el
hajlás. ha Jldöben nem tária 
fel a Közpcnti Vezetőség. És 
ez segíti őket ahhoz is. hogy 
a maguk területén eredmP.
nvesen harcolianak a iobbol
dali veszély megnyilvánulásai 
ellen. 

Nem hangzanak el nagy 
szavak, egyszerű emberek 
mondják el véleményüket 
egyszeru módon. De látni. ér
tik az anyagot. szeretettel ta
nulmányozták és készek arra. 
hogy a tanultak szellemében 
végezzék munkájukat. És ez 
a lel!főbb, ez a legnagyobb 
eredménye a Kiss elvtárs vP
zette politikai iskola II. tan
folyamának. 

Véget ért az idei év utolsó 
foglalkozása, de az elvtársak 
már most arra készülnek, 
hoau a következő oktatási év
oen manasabb tokon tanulmá
nuozzák a marxizmus-le
ninizmus ala1>jait. Ezt segíti 
elő a foglalkozást követő 
munkaértekezlet. Kiss elvtárs
nak minden hallgató munká
járól van mondanivalója. 
Márton elvtársat szorgalmá
ért dicséri. Bene Ernőt j{> 
je�zeteiért. De nem hagyja 
szó nélkül azt sem. hogy Ko
vác., József egyszer-egyszer 
nem készült fel a foglalkozás-

tási év kezdetéir, tanulmá- mennyiük nevében köszöni sék Patlcovszki párttitkár elv-
ra. Azt tanácsolja: az új oktar 

l 
Hortobáaui elvtárs vala- elvtársak. De azért ne felejt-

nuozza át azokat az anuaao- meg Kiss elvtársnak. hogy társ szavait, aki a bizonyítvá
kat, amelyeket kevésbé ér- elősegítette számukra a mar- nyok kiosztása után ezeket 

tett mea a foalalkozáson. xizmus-leninizmus alapjai- mondotta: solrot tanultunk, 
A hallgatóknak is van mon- nak megismerését. Nagyjelen- sokat fejlődtünk. de azért 

danlvalójuk. Simon elvtárs a töségü volt ez mi11dnyájuk mér, nem vaauunk marxisták. 
pártvezetőségnek köszöni, hogy életében. Kovács József elv- méa naa11on sokat kell tanul
pártonkívüli létére lehetővé társ ezt a gondolatot !gy fe- nunk c.hhoz, hoay izia-véria 
tették számára a foglalkozá- jezi ki : .. vallásos ember vol- kommunistá.kká váljunk, min
sok láto2atását. .,Megll1Jőzöd- tam és horm ma ismerem a den kérdésben helyes marxis
tem arról - mondja -. hogy fejlődés íaazi moz(latóerőit. ta-leninista álláspontot fog
ió szakmai munkát csak az ho1111 máskép1> látom az életet. 

l 
laljunk el. A következö okta

vér,ezhet, aki 1>olitikailar, is azt a 1>olitikai foalalkozások- tási évben ezen az úton ha
kér>zett. viláaosan látja maaa nak köszönhetem." ladunk majd megint egy lé-
e!ótt a célt." Valóban sokat fejlődtek az pést előre. 

A dézsmálások elleni harc 

minden vasutas érdeke 
Az aktívaértekezletek tanulságai 

A társadalmi tulajdon vé
delméről, az árudézsmálások 
elleni küzdelem fokozása ér
dekében az elmúlt hetekben 
az ország valamennyi vasút
igazgatósági székhelyén és 
nagyobb csomópontján a vas
út politikai osztályok irányíttá,
sával aktívaértekezleteket tar
tottak. A nagyobb értekezlete
ken a vasutas tömegszerveze
tek és a szakvonali vezetők 
meUett megjelentek a közle
kedési bíróság és ügyészség, 
valamint a vasúti rendőrség 
képviselői is. 

A tanácskozásokon a kom
munista és pártonkívüli vas
utasok egyaránt kifejezésre 
juttatták: véglegesen fel kell 
számolni a szégyenletes vasúti 
dézsmálásokat! A dé=nál.ás 
okozta károk nemcsak a vas,
utas dolgozók be<:sületét sér
t ik, hanem nehezítik, akadá
lyozzák a vasutasok életszín
vonalának emelését is. A lo
pások ott következnek be -
mutattak rá az előadók és fel
s�ólalók - ahol elnézőek, 
ébertelenek a vezetők és dol
gozó/e, ahol nem tartják be az 
utasításokat, ahol laza a mun
kafegyelem és az ellenő-rzés. 

Jogosan bírálták a vasuta
sok Mi.>kolcon, Debrecenben 
és Budapesten az igazgatósá
gokat, mert azok nem elég ön
kritikusan vetették fel ellcöve
tett mulasztásaikat. melyek 
szintén hozzájárultak a dézs,
málások szaporodásához. Ha
sc,nló bírálat érte a közlekedési 
bíróság és az ügyészség kép-

viselőit, mert a leleplezett bű
nösök folelő.sregrevonása sok
s20r ho.siszú ideig húzódik. 
Mezólak állomás forgalmi 
szolgálattevőjét például, aki 
motoralkatrészeket lopott, kö
zel nyolc hónapja leplezték le, 

de máig sem állították bíró
ság elé. Helyes lenne - mond
ták a felszólalók -, ha a tár
gyalásokat lehetőség szerint, a 
tett színhelyén a doLgozók 
előtt folytatnák le. 

Sok dézsmáló azzal védeke
zLlc, hogy .,életkörülményei'' 
miatt lopott. Helyesen muta
tott rá Ruttkovszky elvtárs, a 
miskolci fűtőház üzemi bizott
ságának elnöke, hogy ez az ál
litás nem telel meg a való.ság
nak, mert például Süveges 
András fűtőházi munkásnak, 
akit nemrégen lepleztek le, 
tizenkét hold földje és lovai 
voltak. Ki hi&zi el róla, hogy 
,,életkörülményei kényszerítet
ték" a lopásra? 

Liberalizmus. elnézés a me
legágya a dézsmálásoknak. 
Zalaegerszegen 1320 gyümöl
csösláda eltűnését például csak 
két hónap multán jelentették. 
A szerencsi pályafenntar.tás1 
főnökségnél lelepleztek egy 
talpfa-lopót, de a területi bi
zottság elmulasztotta a fele
lósségrevonúst. Az ilyen elné
ző magatartás és nem az „élet
körülmény" az, mely szinte 
csábit a búnre. 

Előfordul, hogy lopás miatt 
elítélt dolgozót büntetése le
tciltése után ugyanarra a hely

re helyezik vissza, ahol a 

bűnt elkövette és ahol az el
lenőrzés lazasága miatt ismét 
dézsmálást követ el. Máshol a 
leleplezett tolva.jt felelősség
revonás helyett más :szolgálati 
helyre helyezik, ahol nem is
merik előző munkahelyén 
elkövetett bűnét. Igy aztán 
felbátorodnak a tolvajok és új 
helyükön folytatják a népva
gyon dé?..smálását. 

Megelégedéssel fogadták a 
dolgozók azt a bejelentést, 
hogy a jövöben felelősségre 
vonják azokat is, akik tudnak 
a lopásokról, de nem leplezik 
le a népvagyon fosztogatóit. 

Fontos tanulsága volt az 
aktívaértekezleteknek, hogy 
rámutatott arra: fokpzni keil 
a szocialista tulajdon védel
me érdekében a párt- és DISZ
szervezetek, a vasutas ÜB-k 
és a szakvonali szervek felvi
lágosító munkáját. El kell ér
ni. hogy a becsületes dolgozók 
között ne találja helyét a tol
vaj. olyan légkör alakuljon ki 
a kommunisták példamutatása 
nyomán, amely hazánk, épülő 
szocialista vasútunk és vasuta
saink jóléte növelésének ellen
ségeként tekinti a dézsmáló
kat. 

A társadalmi tulajdon vé
delméröl szóló aktívaértekez
letek elérték célJukat. Sokezer 
dolgozó látja ma már világo
sabban : a dézsmálók, foszto
gatók az életszínvonal emelé
sének ellenségei, az ellenük 
folytatott kíméletlen harc 
minden vasutas bP.csületbell 
kötelessége, személyes érdeke. 

Oktassuk a forgalmi dolgozókat 
a különböző fékberendezések helyes kezelésére 

A vasút eredményes és biz-
, 

kája is nehéz, amelyek lépést 
tonságos forgalmának feltéte- tartanak a fejlődéssel. azoké 
le, hogy a végrehajtó szolgálat pedig_ amelyek elmaradnak -
dolgozói a munkakörük ellá- még nehezebb. 
tásához szilkséges tennivaló- El kell ismerni : a forgalmi 
kat alaposan ismerjék. Fontos oktatást végzők munkája is 
ez azért is. mert ezekkel meg- megnehezedett a vasút műsza
könnyebbül, meggyorsul, cél- ki és technikai fejlődése kö
irányosabbá v:ílik a munka. vetkeztében. A forgalmi dol-

A dolgozók iM11.eretének ál- gozók szolgálatuk el.látása 
Zandó gyarapítását h.elyes és közben mind töl:b olyan mun
jól szervezett oktatással kell kamozzanatot v�geznek, ame
biztosítani. A tapasztalatok lyek bizonyos mértékig már 
sajnos azt mutatják. hogy okta- műszaki jellegűek. E2<:k, �alt 
tásunk - és különösen for- nem azokat a vonatk1seroket 
galmi szakoktatásunk - sok értjük, akik tanfolyamszerű 
helyen megrekedt, nehezen �-űsza� k(képzésben része
tudják előrelendíteni. Figye- sultek es nunt vonatlakatosok 
lemreméltó ez azért is. mert dolgoznak, hanem azokat,. ak1�
azoknak a területeknek a mun- nek feladatuk van a fekpro-

bák megtartásánál, a raksúly-
-�--�--�--�� váltók kezelésénél, egyéb be

és a féiktuskó megrúgásával, -
mert ez nem elégséges -, ha
nem megnézik a fékorsót is, 
hogy nincs-e akadálya az in
tenzív fékhatás kifejtésének. 

Nem ilyen egyszerű a lég
fékek jó működéséről meggyő
ződni, de nem is túl nehéz. Azt 
minden vonatkísérőnek tud
nia kell, hogy a vél!z.fékváltó 
kötelező kipróbálása pillana
tok alatt elvégezhető és nem is 
jár nagy levegőveszteséggel. 
Persze ehhez ismerni kell mű
ködését és elhelyezését. 

Hány balesetet lehetett 
volna elhárítani.  ha a vész
fékváltó a. kritikus pilla-
natban működött volna. 

A NAGY SER EGSZEMLÉN 
rendezések működtetésénél és 
mindenhol, ahol tevékenysé
gilk kapcsolatban van műszaki 
berendezésekkel. 

Nem működött, mert használ
hatóságáról nem győződtek meg 
kellő időben. Há11y vonat köz
lekedik megfékezetlenül azért, 
mert a vonatvezető a műkö
dési szelep váltójának helyes 

A békéért kUzdó népek naqy seregszemléjén. május else!én e 
vasutas dolgozók ezrei meneteltek, hoqy h!tet . teqyenek a kl lenc
szilzmll llós béketábor, a proletár nemzetkö�lseg Ugye mellett. Ké
pünkön a felvonuló vasutasok eqy csoportlát látjuk Indulás el6tt. 

(Németh Gyula felv.) 

A forgalmi oktatókra nagy állását nem ismeri és fékezett feladat hárul. Egyrészt: maguk- elegybe számítja az olyan konak is bő ismeretekkel kell csi súlyát, amelynek légfékberendekezniök a műszaki tenné- rendezését a fékezésből klik;zetü, de mégis forgalmi jel- tatták. 
!egű munkafolyamatok terü- Mindezeken túl sok olyan !etén. másrészt : ezek ismere- jelens-éget ismerünk., amellyel tében úgy kell végezniük az itt hely hiányában nem foglaloktatást, hogy a dolgozók ne kozhatunk, de az oktatásokon csak mechanikusan végezzék annál inkább - ami mind mu-köteles.<;égüket. hanem tatja a forgalmi személyzet mű-

tudják is, hogy egy-egy szaki ismereteinek a hiányát. 
munka.mozzanat miért Legyen hát az oktatási szol-

szükséges, gálatnak szív- és becsületbeli 
annak milyen műszaki kihatá- ügye az, hogy minden forgal
sai vannak. mi dolgozó elsajátítsa a szük-

A szükséges műszaki isme- séges műszaki ismereteket, 
retek birtokában a forga!mi mert ezzel is nagymértékben 
dolgozók bátrabban végzik hozzá lehet járulni a munka 
munkájukat. Nem bizonytalan- termelé�en;v.ségének . emel�s� 
kodnak, amikor valamelyik hez, az onkoltség csokkentese-
berendezés műkódését ki kell 

l 
hez. . , 

próbálni. Nem elégszenek meg Fehérván Jozsef, 
például a kézifék behúzásával a FEO vezetője 
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A testvéri országok vasutasa inak 

'lláius elsejei üd.vözletei 

111 
t� n���

et

��: 
zetközi ünnepe 
alkalmából a 
testvéri ors:bá: 
gok vasutasa1 

, mcleghangú le-� • velekben és táv-
iratokban fejezték ki jókíván
ságaikat a magyar vasutasok
nak. 

A Szovjetunió közlekedés
ügyi minisztériuma politikai 
osztályának vezetője, Gavril 
Csumacsenko elvtárs Bognár 
Imre elvtárshoz, a vasút poli
tikai főosztály vezetőjéhez in
tézett levelet a szovjet vas
utasok nevében. 

A nemzetközi munk.ásosz
tá.Í� május elsejei nagy ünne
pének alkalmából a szovjet 
vasutasok a maauar vasuta
soknak és az egész mag·11ar 
népnek testvéri üdvözletüket 
küldik és továbbra i3 a nem
zeti jólétet és kultúra emelke
dését kívánják a né1> boldo
gulásáért. a szocializmusért 
vívott harcban. A szovjet vas
utasok, a nagy Szovjetunió 
összes többi dolgozójával 
eguütt a dicső Kommunista 
Párt és a kormány mögé tö
mörülve foaadják május else
jét. a nemzetközi szolidaritás. 
a testvériséa napját, mely únu 

között - a n.emzetJközi mun• 
kásosztály harci napján, an
Mk a ikiizdelemnek a jegyében, 
amelyet mi, a washingtoni há
borús gyújtogatók agresszív 
politikája, az újjáéledő német 
imperializmus és militarizmus, 
valamint a párizsi háborús 
szerzödések ellen !közösen foly
tatunk. Tudjuk, hogy a hábo
rús uszítók mindent meakisé
relnelk, hogy a dolgozdktól a 
hatalmat, a népektöl pedig a 
szabadságot is-mét e!'l,egyék. 
Amilyen bizonyos az, hogy nem 
súkerül a munkásosztály szívé
ből és agyából a proletár nem
zetköziség gondolatát kiölni, 
olyan biztos az is, hogy a béke, 
a demo'krácia és a szocializmus 
legyőzhetetlen tábora, amely
nek élén a nagy Szovjetumó 
áll, az imperialista rahlók 
kezéből kiüti az újabb há
ború gyújtófá!k,lyáját. A ma
gyar vasutasoknak. tovó.bb· 
bi nagy sikereiket !kívánunk a 
szocializmus építésében és kö
telezzwk magunlkat arra, hogy 
a népek !közötti barátságot még 
jobban megszitá.rditjuk és hOí}1J 
e barátsághoz mindig méltóak
nalk bizonyulunk. 

Ugyancsak 
� 'orró elvtársi 

'. üdvözletét tol
mácsolta Jozef 
Holár, a Cseh• 
szlovák Köz
társaság köz. 

a szovjet. mint az egész világ 
denwkratikUs dolgozó népé
nek újabb sikerekhez és mun-
kagyózelmelchez nyújt kölcsö
nös eröt és növeli táborunkat, 

lekedésügyi 
miniszterhe

lyettese, a vas• 
út politikai fő

igazgatóság vezetője, a román 
a békéért folytatott harcunk
ban az újabb háborúra uszí
tólckal szemben. 

A szovjet vasutasok nevé
ben szíveskedjék átadni üd
vözletünket és jókívánságain
kat magyar vasutas barátaink
nak és a szocializmus építésé
hez további sikereket kivá
nunl(.'' 

vasutasok nevében Gingyila 
Vaszile elvtárs. a politikai osz
tály fönöke és Puzon elvtárs, 
a Lengyel Allamvasútak poli• 
tikai főigazgatóságának veze
tője. Puzon elvtárs levelében 
hangsúlyozza: ,,A magyar és 
lengyel vasutascik a«izös fel• 

Robert Menzel elvtárs, a Né- adata, hogy a vasúti szállítás 
met Demokratikus Köztársaság teljesítöképességét állandóan 
közlekedésügyi miniszterhe- emeljék, ami biztosítja orszá
lyettese, a politikai igazgató.sá.g gaink h.atalmuit és védeurni ere• 
vezetöje á politikai igazgató- jét. A két nép vasutasainal: 
ság munkatársainak, a Deut- minden erejii!k.et arra 'kell for
sdhe I_(eic.hbah� párts;i:ervez1:tei 

I 
ditanio� hopY_ �2: évről éi,-re 

funkc1onariusarnak es tagia1- nbvekvo szallitást felad.atdkat 
nak szívélyes üdvözletét tol- teljesitsék. Segítenünk 'kell vas
mácsolta Bognár elvtárs sze- utasainkat - irja -. hoU11 al
mélyén keresztül a magyar vas- Urotó kezdeményezésüket és ere
utasoknak. jüket a szakmai és poliUkai 

- űdvözöljüJk önöket ked- szint állandó emetésével fejt• 
ves barátain,k - írja többek h.essélk ki. 

szov JETI.Jl\'IÓ 

A vasutak életéből 

Az omszki körzethet tarto
zó Barabinszk mű�za-ki kocsi
szolgálati főnökség dolgozói a 
Krasznilj-lim.ániak példája 
nyomán folytatják a kisorozás 
nélküli kocsijavítást. Kerék
párokat, csapágyakat, tartókat, 
önműködő féktartófejeket cse
ré1nek ki kisorozás nélkül. 
Uyen módon az utóbbi két 
hónapban 719 kocsit javítottak 
meg. A dolgozók jól és gyor
san végzik munkájukat: egy 
négytengelyes kocsi csapágyát 
például 25 perc alatt cserélik 
ki. Ezt annak köszönhetik, 
hogy anyagtartalékot szerez
tek be. kijavították szerszá
maikat. az emelöszerkezete
ket és minden dolgozó ismeri 
a reá váró munkát. 

Jf. 

tvi tervükön felül 50 OOO 
vagon áru berakását vállalták 

a tomszki körzet vasútasaL A.7, 
elmúlt esztendőben - 1950-
hez viszonyítva - 35 száza• 
lékkal emelkedett a darabáru• 
val megrakott vagonok száma. 
Azóta az utazási sebességet 7 
kilométerrel. az alapsebessé
get 1.4 kilométerrel, a vonatok 
átlagos terhe'.ését, 140 tonná
val emelték. 

* 

Az odesszai vasutasok vál• 
lalták, hogy a szállítótartályo
kat ezentúl irányvonatokkal 
továbbítják. A vasútügyi mi
nisztérium üdvözölte az UJ 
kezdeményezést és biztooítot
ta a teherpályaudvar dolgo
zóit, hogy kezdeményezésüket 
az egész swvjet vasúti háló
zatra kíterieteztik. 

Kép a Szov jefunióból 

-�-�� ·\•:·"'·· ... "r.""" ... ;..,, �: .;.Y:-�é)��-::�• 
.. . ... 

Az 1 -4-4-2 tipusú új szovjet tehermozdony nyolctenqelyes szer• 
kocsival. 

(Foto Aqentu.tvo), 
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A tennelékenység. emelésének módszerei 
a vontatási szolgálatnál 

Felszabadu lási serleg átadá si ünnepség 
a ferencvárosi csomóponton 

A szocialista termelés amikor a mozdony javításra volságot fut le, hanem az, ha Április 30-án délelőtt 10 
a mozdony hooszú távon nagy órakor s7.ép ünnepség kereté-gazdaságosságát a növekvő áll le. 

ben adták át a felszabadulási terhelést továbbít. Tehát a verseny során legjobb erednapi elegytonookilométer a ményt elért ferencvárosi vasdöntő. úti csomópont dolgozó:nak a 

termelékenység fejezi ki. Erre A termelékenység növelése 
kell törekednie a vontatási érdekében a szénszerelés foly
szolgálatnak is. De mit tehet tonosságát is feltétlenül bizto• 
a vontatási szolgálat a növek- sítani kell; legyen a fűtőház
vő termelékenység érdekében? ná! p. o, tartalék felvonómo-

Az összekapcsolt mozgalom felszabadulási serleget és az 
elődje, a „pendli-rendszer", ez- élüzemmel járó vándorzászlót. 
ideig jól bevált a villamos- Az ünnepségen megjelent 
mozdonyoknál, de kevésbé a Hidas István elvtárs, az MDP 
gőzmozdonyoknál. Ennek oka Politikai Bizottságának tag
az volt, hogy a gőzmozdony ja, a M inisztertanács elnök
minden vonat után bejár a helyettese. Bebrits Lajos elv
fűtőházba szerelllli és annak társ, az MDP Központi V�
kijárását sem a forgalom, tőségének póttagja, közleke-

Elsósorban döntően befolyá· tor, tartalék drótkötél stb. A 
solja a termelékenységet a jobb kihasználást célozza az 
fajlagos szénfogyasztás. Min- új, most bevezetett változó il
den erővel arra kell törekedni, letmény-bérezési rendszer is, 
hogy csökkentsük a szénfo- mely nem a gózmozdonyon el
gyasztást, illetve gazdaságosan töltött időt, hanem a k ilomé
égessilk el a szenet. Ez nem terteljesítményt díjazza. 
.könnyű feladat. Az utóbbi 
években a vasút szénellátása, 
különösen az ősz végén és a 
tél folyamán rendkívül mos
toha volt. 

Tapasztalataink szerint, ha 
a szénkészlet hat nap alá 
csökken, a szénfogyasztás már 
rendkívül gazdaságtalanná vá
lik. Örvendetes. hogy a leg
utóbbi télen ezen a téren ja
vulás történt és ez kedvező 
volt a fajlagos szénfogyasztás
ra is. A vontatási szolgálat a 
fajlagos szénfogyasztást még 
az átvett szén minőségi ellen
őrzésével, a széntárolás és a 
szénkezelés javításával, a gé
pek jó állapotban való tartá· 
sával, ennek érdekében az újí
tások bevezetésével. valamint 
az utazó személyzet oktatásá
val és ösztönző szénnormati
vákka! is előmozdíthatja. 

Jobban hasmáljuk ki a mozdonyokat 

Siüntessük ·meg az ácsorgást 
dés... és postaügyi minis:zater, sem a vontatás nem túlságo- Bognár Imre elvtárs, a vasút san erőltette. politikai íöosztály vezetője, 

A forgalmi szolgálat is nagy. A most megvalósított moz- Gáspár Sándor elvtárs, a 
mértékben segítheti a jobb galom abban különbözik a Vasutas Dolgozók SzakBzerve
mozdonykihasználást, ha nem „pendlitöl", hogy a forgalmat zetének elnöke, Csanádi 
ácsorogtatja a mozdonyokat a is érdekeltté teszi a rendelke- György elvtárs. MA V vezér
vonalon és a jelzóknél, annál zésre álló mozdonyok gyors igazgató. Németh József elv
is inkállb. mert ezzel a szénta- forgatásában. társ, MAV vezérigazgatóhe
karékosságot is előmozdítja. A termelékenység növelését, Jyettes, Kamuti Jenő elvtárs, 
Egyetlen 1500 tonnás 40 kilo· illetve az önköltség csökkenté- MA V vez.érigazgatóhe!yettes, 
méter sebességgel haladó vo- sét szolgálja a villamosítás és a vasút több vezetője és a 
nat megállítása 60-70 ltilo· a dieselesítiis is. Sajnos, hogy különböző szervezetek képvi-
gramm többletfogyasztást a haladó vontatási nemek tér- selói. 
okoz. 'd ' A szépen feldíszített terem ho 1tása hazánkban csak !as- színpada előtt külön erre a A mozdonyjavítások jobb san történhet, mert igen nagy célra készített emelvényen megszervezésével is növeljük a összeget követel az átállás. helyezték el a felszabadulási mozdonykihasználást. Különös Mégis a prototípµsok nagyré- serleget, melyet négy szolgáfontossá,gú. a minőségi munka, sze már üzemben van és az lati ág dolgozóinak képvisemert az ismétlődő javítások eddigi eredmények kedvezők- löi őriztek. Mikor az elnöknagymértlikben lerontják a nek mondhatók, ség tagjai elfog]altáok helyü
forduló sebességet. A vontatá- A felsoroltak azok a fonto- ket a színpadon, a zenekar 
si műhelyekben a darabbére- sabb m6dszerek, melyekkel a eljátszotta a Himnuszt, majd 
zés megszüntet.ése előnyösen t t · · 1 ál t h "á 1 Huszár József elvtárs, a fe-von a asi szo g a ozzaJ ru • rencvárosi fu"to"ha'z  sza'--ze�befolyásolja majd a javítás hat pártunk és kormányunk v·ezeti· bi·zo�-•gan· ak e""tnök· •e minóségét és ez a felhasznált élk't" · ih t lék •= c 1 uzese ez, a erme eny- megnyitotta az ünne""""get .;., anyagot is csökkenti. mert a · .. 1 · -h I ..,.,__ -A termelékenység emelésé- seg nove eoc ez. smerve a felkérte Bebrits Lajos elvtár-

nél igen döntő a mozdonyok gond05 javításnál kevesebb vontatási dolgozók munka- sat, hogy tartsa meg ünnepi 
jobb kihasználása. Ennek ér· anyag szükséges. kés2.sé.gét, lelltesedését, min- beszédét. 
dekében felülvizsgálják a moz- Jobb mozdonykihasználást den reményünk megvan arra, A miniszter méltatta a fe
donyiordulókat, ami lehető- kívánunk elérni az összekap- hogy a vontatás dolgozói szí- rencvárooi csomópont dolgo
vé teszi a mozdony-megtaka- csolt mozgalom segítségével is. vós és kitartó munkával el- zóinak a felszabadulási ver
rítást. Helyes szervezéssel Népgazdasági szempontból érik a kitűzött cé1t : az egy seny során elért kiváló ered
meg kell rövidíteni a fütőházi ugyanis nem az a ga7.daságos, száz elegytonna-kilométerre eső ményeit, külön-külön szolgá-
tartózkodást és csak mosás ha egy mozdony néhány kocsi- költség állandó csökk�ntését. lati áganként foglalkozotit a 
miatt mozdonyt nem szabad val sok kilométert és na.gy Vághegyl Károly, forgalom, a vontatás és a pá-
leállitani, Masni akkor kell, elegysúllyal eret.leg rövid tá- a 7. szakosztály dolgozója lyafenntatitás dolgozóinalk 

Hidas lstviin elvtár1 beszél a serleq átadási ünnepséqen. 
(Kovács Géza felv.) 

nagyszerű teljesítményeivel és 
jövőbeni feladataival. 

A SZOT képviseletében 
Gáspá1' Sándor elvtárs mon
dott beszédet. Hangsúlyozta. 
hogy a ferencvárosi vasuta
sok méltán érdemlik meg ezt 
a nagy kitüntet.és!, a munka 
elismerését jelentö felsza
badulási serleget, hiszen a 
csomópont valamennyi szol
gálati ága elérte az élüzem
szintet és nehéz munkakörü\;
mények között oldotta meg a 
rá háruló súlyos feladatokat. 

Hidas István elvtárs, az MDP 
Politikai Bizottságának tagja, 
a Minisztertanács elnökhe
lyettese, a párt Központi Ve
zetősége és a MinisztertanáC\5 
üdvözletét tolmácsolta a fe
rencvárosi vasúti csomópont 
dolgozói számára. Méltatta a 
ferencvárosi vasutasoknak a 
fel.szabadulás óta kifejtett 
nagyszerű munkáját. megem
lékezett arról, hogy Ferencv,á,.. 
ro.� volt az az üzem az or
szágban, mely elsőnek kapta 
meg a Munka Vörös Zá5z!6 

11:rdemrendet, innen indult el 
a nagyfontosságú ötszáz kilo
méteres mozgalom és ennek a 
csomópontnak dolgozói min
denkor, az elmúlt tíz eszten• 
dó alatt tanújelét adták an
nak, hogy számíthat rájuk a 
párt. a dolgozó nép. 

Ezután került sor a felsza• 
badulási serleg átadására. 
Bebrits Lajos elvtárs a Mi
nisztertanács, Gáspár Sándor 
elvtárs a SZOT képviseleté
ben átn)<Újtották a serleget 
és a vándorzászlót. A csomó
pont dolgozói nevében Ud• 

varhelyi István, a ferencvá
rosi állomás vezetője köszön• 
te meg a felszabadulási ser
leget és a zászlót, s fogadal• 
mat tett valamennyi szolgá
lati ág dolgozói nevében az 
eddigi eredmények növelésére. 
a félévi terv idő előtti te!jesí• 
tésére. 

A le1kes hangúlatú ünnei>
ség végén a több mint nyolc• 
vanezer forint pénzjutalmat 
szétosztottá:k a csomópont leg
jobb dolgozói között. 

------------------ --------9'-19'-' ________ _ 

,,A párosversenynek nagy része van abban, 
hogy élüzemek lettünk" 

Egy állomás útja a „mélyponttól" az élüzemig 
Egyetlen állomásnak isem \ sokkal csatlakozzunk a ver

könnyű elérni az élüzem-címet, senyhez. Dolgozóin!<: egysége
de különösen nehéz volt ez se'n tették meg vállalásaikat, 
Rákospalota-Újpestnek. Emlé- 9.melyek közül nem egy az él· 
kezetes. milyen zavart okozott üzem-szint felett volt. 

Janlkó László kereskedelmi hl• 
vatalnok, Hargitai Géza és Ja• 
kabos Antal raktárnokok lel
kes versenye, a szakszervezeti 
bizalmiak. mint Nagy Katalin, 
Dévai Eszter. Dragács Ferenc 
körültekintő versenyszervezó 
munkája, de valamennyi dol
gozó összefogása, lelkessége 
meghozta az eredményt. Az 
élüzem-dmet pedig nem en
gedjük ki a kezünkből, folytat
juk a harcot terveink teljesí
téséért, hogy a „mélypontról" 
elindult állomásunk a legjob,. 
bak között maradjon. 

Egy-egy versenyszakasz 
mindig új tapasztalatokkal 
gazdagítja részvevőit. Ilyen ta
pasztalatként szűrték le most 
Budapest-Keleti fűtőházban, a 
felszabadulási verseny és az 
első negyedévi terv sikeres be
fejezése után, hogy a páros
verseny ezuttal is hatékony 
lendítóje volt a versenynek és 
nagy része van abban, hogy a 
fií.tőház elnyerte az élüzem cí
met. 

A felszabadulási verseny 
második hónapjában tört�nt, 
hogy a 424-073-as gép sze
mélyzete. Besze Jenő moz
donyvezető és Klein János 
mozdonyvezető brigádja páros
versenyre hívta a többi moz
donybrigádot, a vasutas napig 
szóló időtartammal. A szén
megtakarítás növelését , a javí
tási költség csökkentését, a 
mosási ki lométer terv és a ki
lométer terv túlteljesítését, a 
vonatok késés nélküli továb
bítását, az oktatásokon való 
pontos részvételt, a szolgálat
képtelenség. a baleset elkerü· 
lését és a mozdonytisztaságot 
tűzték ki a verseny feltéte-
leiül� Nyolc 424-es és két 301-es 
gép személyzete fogadta el a 
versenykihívást. Ös<;zesen 22 
1Jrigád 66 taggal kezdett pá-

rosversenybe, tehát az utazó
személyzet tekintélues része. 

Ilyen körülmények közölt 
alig indult meg a verseny, 
egyszeriben javulni kezdett az 
általuk továbbított vonatok 
menetrendszerinti közlekedése, 
a t isztaságtól még szebben ra
gyogtak a mozdonyok, csök
kent a javítási költség. De Ieg
feltünóbb volt az oktatások 
látogatottságának megnöveke• 
dése. Eli\zöleg meglehetősen 
foghíjasok voltak az oktató
terem padsorai. sokan még a 
havi kötelező négy oktatá�on 
sem jelentek meg. Most? Foga
rasi Ferenc oktatóti.sztnek örül 
a lelke, amikor végignéz a z.sú.
fo!t padsorokon. Hián}·zó úgy
szólván alig akad, de sokan 
va,nnak, akik a kötelező havi 4 
oktatáson kívül még 3-4 okta
táson megjelennek. Bokor K. 
László és Lengyel Árpád moz
donyvezetők például havonta 
10-12 oktatáson vesznek részt 
és éberen ügyelnek arra, ho(l1/ 
brigádjuk tagjai se maradja
nak el. De így van ezzel a 
párosversen}•ben résztvevő va
lamennyi mozdonyvezető. A 
páros vetélkedésnek ugyanis 
külön versenytáblája van a fű
tőházban s göngyölített pont
ért ék szerint naponta !eltün
tetik rajta a verseny állását. 

·tta· vaiakinek nincs me·g a kö
telező havi 4 okta,tá a, ezt a 
versenytábla azonnal jelzi, s a 
mulasztók brigádja lejjebb 
csúszik a versenyben. Ezért 
ha ,,aJaki elmarad, igyekszik 
pótolni. Igy például Tusor Já
nos mozdonyvezető, aki nem 
tudott megjelenni a kötelező 
negyedik oktatáson, egyénileg 
külön órán pótolta mu!asztá
sát, hogu brigádja te ne ma
radjon. 

Az oktatások szorgalmas lá
togatása persze nemcsak az 
oktatási versenytényezők, ha
nem a többi versenytényező 
eredményeit is. általában az 
egész munkát javítja. 

Igy van ez a mozdonyjavítá
si költségnél is. A verseny el
ső hónapjában például néhány 
brigád túllépte az előirányzott 
javitási költséget. Ezek a túllé
pésnek megfelelő számú rossz 
pontot kaptak és szégyenszem
re alaposan lemaradtak a ver
senyben. A következő hónap
ban már nem Is volt rossz 
pontja senkinek, sót az utolsó 
helyezett pontszáma !s 54 jó
pontot, tehát elég magas pont
számot tett ki. 

Az eredmém•eken felbuzdúl
va a részvevők mél( nagyobb 
lelkesedéssel folytatják a ver
senyt, hocy a vasutas napra 
az eddigieknél is jobb ered-

az állomás életében, s 1;1ily�n A verseny várakozáson felüli rossz fényt vetett az egesz al- lendülettel indult és szinte lomásra a két év előtti nagy- hétről hétre fokozódott A forarányú déz_smál� lelepl_ezése, galmi szolgálattevők, Hortobá• a11;ely 8:Z allomas a'."kor1 s::e• gyi István, Gógh Ferenc, Kamely,:etenek _ nagy „res�t érn;1- n!zsai József, Szombat János és tette. , De 1'.1as korulmenyek 1� brigádja!k, Balogh Gyula toakadalyoztak a munkát, am, latásvezetö Hurik János Korteljesen érthető egy olyan ál- mm Ferell� Galambos Ferenc lomáson, amelyiken beszélni Lehóczki Ferenc kocsirende� sem lehetett munkafegyelem- zők Berta János Szüc.s Pál 
ró!. MaÍmos József ' váltókezelők: Bodnár Béla állomásfőnök 

Az új állomásvezetóségnek, ------------------
az állomásfőnöknek, a kereske-
delmi ál!omásfönök-l1elyettes
nek. a pártszervezet és az üze
mi bizottság vezetőinek nem 
volt könnyű feladat az állomás 
megtépázott becsületét helyre
állítani. megteremteni, aztán 
megszilárdítani a munkafeg�•el
met és fokozni a termelékeny
séget. 

A jól dolgozó üzemorvos 
a szocial izmus építésének harcosa 

- A fűtőház ka-
1 

is, hogy gyűlöli a ló1osokat, a 
'1uja mellett hazugokat, akik hallatlan szí
ibla hívja fel nészi képességeikkel igyekez-

1 dolgozók fi- nek megtéveszteni szolgálati 
-,yelmét: mikor vezetőjüket, munkatársaikat 
is merre talál· és orvosukat. Pákh György 
ható az üzem· azt tartja, hogy le kell leplez· 
orvos, A jó ni a munkakerülőket, mert 

üzemorvos a dolgozók tanács- nem szabad élvezniök azt a 
adója, egészségük őre, seg{tó- ,segítséget, amit a beteg dol
je. Érthető, hogy a becsületes gozóknak nyujt népj államunk. 
vasutas dolgozók örömmel üd- Ezért nincs például a fűtóház
vözölték évekkel ezelőtt az ban már az a „beteg'', aki 
üzemorvosi rendelők létesíté- magánsebésznél gipszbe köt
sét és ebben újabb kifejezóit tette egyik kezét, s csak az
látták az emberrel való töró- után ment az üzemorvoshoz 
désnek, a szerető gondosko- .,beteget jelenteni''. 
dá.snak. Az alkohol rabjai ellen is 

�..,,'-'-�--�'-'""""'""'____._ ménveket érjenek el. Jelenleg 

Az első feladat az volt, hogy 
a pártszervezet és az üzemi 
bizottsái( kiépítse új bizalmi 
hálózatát. Mozgósítani kellett 
a dolgozókat a taggyűlésekre, 
a termelési értekezletekre, 
mégpedig úgy, hogy ne csak 
megjelenjenek azokon, hanem 
bátran mondjanak bírálatot, 
egységesen küzdjenek a mun
ka megjavításáért. Kezdetben 
ez bizony ne!he7.en ment - a 
dolgozók az elözö időszakban 
még attól is elszoktak, hogy az 
összejöveteleken megjelenje
nek, nem41ogy a hangjukat ifi 
hallassák. 

Amikor a JO üzemorvos eredményesen vette fel a har
munkáját jellemezzük, önkén- cot. Mindezt józan felvilágo
telenül is a görög Homéros sító munkával szeretettel 
Iliasz e. eposzára gondolunk, emberismerettel 'érte el. A leg� 
amelyben a költő így jellemzi kitűnőbb együttműködéssel 
az orvosokat: dolgozik a pártszervezettel, az 

Jól segítette a ferencvárosiak versenyét 
a 424-242 sorozatszámú qép 
személyzete, Lengyel Arpád és De nem adtuk fel a harcot. 
Trifán László mozdonyvezetők Szívós felvilágosító munkát vé. 

geztek a legjobb népnevelők, briqád.ia áll első heh•en a vPr- a legjobb szakszervezeti bizalsenyben 213.2 ponttal. Ők miak, 5 lassan élettel teltek 
nyerték a felszabadulási ver- meg az összejövetelek, értekez. 
senyt. Második Kosztolányi tetek. Ma már elmondhatjuk, 
Elemér és Beke István moz- hogy csaknem valamennyi sza
donyvezetők brigádja (424- badnapos dolgozónk részt vesz 
120) 155.2 ponttal, harmadik a a rendezvényeken, értékes hoz. 
Varga János és Tusor János zászólásokkal, javaslatokkal 
brigád 131.2 ponttal. A Var- igyekeznek javítani a munkát. 
gáék 424--093 sorozatszámú Látják, hogy javaslataik nem 
gépe ugyanekkor országos ne- hangzanak el hasztalanul. A 
gyedik lett a tisztasági ver- vezetőség a lehetőség szerint a 
senyben. igazgatósági viszony- legtöbb problémát már saját 
latban pedig első. Szénmegta- hatáskörében megoldja, a töb
karításban a Len=el brigád bieket pedig haladéktalanul a 

�, felsőbb szervek tudomására 
vezet : május l-ig 34 tonna sze- hozza. 
net takarított meg. Minden dolgozónk érzi ma 

A párosverseny kittinó ered- már, hogy egy alkotó közösség 
ményeit látva most a 328 és a tagja, munkáját értékelik és 

Mendre József, a Jobbpart1 körvas<lt menetlrányftóJa kltUnill munká- 442·es sorozatú gépek brigád- megbecsülik. Ez volt a jó ver
val „qltette Budape•t-Ferencv.tros csomópont dolqozólnak verse- jai ts be akarnak kapcsolódni senyszellem kialakulásának az 
nyét a fe1s�abadulá.sl verseny és mllszak során. Az átállítós qépek a versen,1be, ho!!V a oáros ver- alapja. Az idén, a felszabadut1�p1 kllometertel]esitményét a vállalt 45 kilométerrel azemben 50 sengé!I lendftó erejét fokozott lási verseny indulásakor már kilométerre teljesítette és tervszer(! irányltással növelte a quritóra 

j , fékb �llíth ák fél • ,; 1 , ·ke ettnek láttuk az időt érkezö kocsik számát. mer en „ ass a e, , e er z . . , . . 
(Kováce Géza felv.) tervteljesítés szolgálatába. hogy rn1 IS kunagasló vallala-

,,Mert hiszen egy orvos vete- üzemi bizottságe'al és a szak
kedhet száz daliával. Nyit- szolgálati vezetőkkel. Ismeri az 
vesszőt ha kivág, s orvosszert embereket, körülményeiket, 
hint a sebekre." :es mégin- családjukat, ügyes-bajos dol
kább ezeknek a soroknak az ga!kat. Ugy érzi. hogy vala
igazsága jut eszünkbe, mikor mennyien az ö meghitt kö-é
szembe kerülünk Pákh György. hez, családjához tartoznak, ő 
gyel, a dorogi üzemorvOBsal, is felelős értük. 
aki lelkiismeretes, áldozatos 
munkájával százak és ezrek 
egészségét adja vissza, áltftja 
őket egészségesen csatasorba a 
munka frontján. 

Pákh György 1950. óta or
vosa, barátja a dorogi vas
utasoknak. Gondja van a dol
gozó emberre, kocslrendezóre, 
mozdonyvezetóre, fűtőre, jegy
vizsgálóra egyaránt. K.ltűnó 
orvos és nagyszerű emberis
merő. Jól tudja, hogy minden 
gyógyult vasutassal újabb ka
tonát nyer népi államunk 
va�úti frontszakasza. 

Emberszeretetét mutatja az 

A nól fürdő, a ventillátorral 
ellátott fémöntöfülke a fűtő
házban, a mozdonymúhely 
padlózatának cementezése, az 
üzemi konyha létesítése, a fű ... 
tóháztető újraborításának 
szorgalmazásában, oroszlánré_ 
sze van neki is. 

A Pákh Györgyhöz hasonló 
üzemorvosok lelkes, sz1vos, 
odaadó munkával azon dol
goznak. hogy a munka min
dennapi hőseinek egészségét 
óvják, egyre alacsonyabbra 
szorítsák a termelésből kieső 
napokat, 
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Feilődik a S.ztahanov-mo.zgalom Hogyan tartják be a ko llektív szerződést az Északi Járműjavítóban ? 
Több mint egy éve, hogy világosító munkával magya-

1 A pártszervezeteknek és az A kollektív szerződés az való hivatkozással nem !készült kakörülmények a szoc
éb

iális be--
a szocialista munkave~=y ázzák d 1 'kn k üzem alkotmánya. A benne le- el, felépítésére a vállalatveze- ruházások következt en ja-•=u r meg a o gozo a a üzemi bizottságoknak segíte- é · b UJ alapokra helyezéséről a1 , fektetett kötelezettségvállalá- tés az idei kollektív szerződ s- vultak. Vé11eredmen11 en te• 
szóló mirusztertanácsi és 

mozg om jelent
ős

egét
, moz- niök kell a szakvezetést szta- sok szerint él, termel az üzem. ben ismét kötelezte magát, hát a múltévi !kollektív szerző-

SZOT határozatnak a vasút 
go�ítsák őket a . versenyr; �s ha-novista iskolák és körök 1 . , óvatosságból - talán kissé túl- dés elérte célját, teljesítése ál-

t 1 tén adJanak meg mmden segítse- Nézzük meg, !hogyan te Jes1- zott óvatosságból _ meg!,ehe- talá.nossá,gban jól silkerü!t. e�ü _e való végrehajtásáról get a szakmai vezetőknek a megszervezésében i\S, hogy a tik a kollektív szerződést egyik tősen hosszú, október 31_i ha- A márciusban megköt.ött idei. szolo utasítás megjelent. Az versenyben minél több sztaha- sztahanovistá!k bővíthessék legjelentősebb üzemün�ben, az tá.ridőre. kollektív szerződés teljesítésé-utasítás a többi között szabá- novista »kitermeléséhez". Az tudásukat, új ismeretekre te- Északi JMműjavító VV-ben. nek körvonalai még csak lyozta a sztahanovista kitünte- üzemi bizottságok gondoskod- hessenek szert s alkalmassá Harmadik kollektív szerződé- Hiba volt még az is - és ez most bontakoznak. de máris tések adományozását is. Esze- janak a sztahanovisták népsze- váljanak tudásuk minél szé- sét kötötte meg idén az Északi részben az üzemi bizottság ro- több vállalás teljesítésérő1 tarint az a dolgozó, aki az elő- ,-üsítésérőZ. Az egyes szolgá- lesebbkörű átadására. Vala- Járműjavító. Az idei szerző- vására ínható -. hogy a dolgo- núSkodna,k. Az idei szerződés írt feltételeket egy hónapon át 1 t· h ly k . d d 1 0- dést, az előző évek hibáin okul- zók nem foglalkozta'k eléggé a gondonkodi"k a tavaly 35 OOO a 1 e e en mm en ° goz men:ny1· sztah��ovis· ta't, kiválo' · "''· l H"b lt k 11 kt' őd ' l, nan J 
teljesíti, elnyeri a sztalumovis- tudja, kik azok, akik legjob- =• va, készitett.:.: e . , a vo az o e iv szerz esse forint !költséggel rendbehozott ta címet. Azt a sztahanovista ban . végzik munkájukat, is- dolgozót be kell vonni a pat- előző szerződések>ben, hogy kérték számon ikellő időben a 

siófoki vállalati üdülő további dolgozót, aki az előírt feltéte- merjék eredményeiket, hogy a ronálá.si, munkamódszerát- olyan vállalások és határidők vállalások teljesítését. A szer- szépitéséről, !kényelmesebbé téleket három hónapon át folya- termelési értekezleteken ezek- adási mozgalomba. A szakszer- is szerepeltek bennük, ame- ződés egyes pontjainak végre- telérőL 16 OOO forintot irányoz
matosan telJ·esíti, sztahanovis- lyeknek teljesítésére az üzem hajtásáról szóló beszámolók tak erre elő, ebből az összeg
+- oklevéllel kel l  kitu·· ntetn1·. 

nek az ismereteknek birtoká- vezet feladata gondoskodni ar- vezetőinek és dolgozóinak nem nem voltalk mindig elég alapo- bo"l 3500 for1·ntot már el is köl-.., ban dönthessenek a sztahano- ról is: magu'k a sztahanovi!S- k 1 lt t k · f ltárt h"'bák kiküszö.. A hat hónapon át teljesítő. el- vista cím adományozásáról, llák, kiváló dolgozók kezdemé-
volt befolyásu . I yen vo a a-

�l
! E;8 a e ln '1 tv 't· töttek, és az üdülő teljesen 

nyeri a „Kiváló dolgozó" cí- vagy v1·sszavonas· áro'l, J·avasla- nyezze"k a patr·ona"l"'"t, a mun- valyi szerződésben az edzmml_- .. esere -�em _a v
b

_ a
t
a
t 

, eze es, rendbeihozva várja a vállalat 
= helyi öltöző-mosdó. amelynek sem az uzem1 1zo sag nem , , d 1 • •t Jel met és jelvényt, valamint a tot tehessenek sztahanovista kamódszerátadást. Ha ezt meg- elkészítése a munkálatokkal tett meg mindent. Ennek elJe- pihenni v

agyo O gozo, · en-
szolgálati főnök és az üzemi 1 1 d 1 • , • t tős kulturális beruházás a lkul-ok evé , ,,kiváló o gozo' , teszik, legközelebb a Sztaba- megbízott külső vállalat a,nyag- nére a vállalat múlt évi terv, e , th film t·t· be d bizottság közös okfavelét. A lé'k turot on ve I o ren e-vagy „a szakma kiváló do!- nov-mozgalom még nagyobb gal és munlkaerővel való ellá-

, 
december 15-ig 104,28 száza ·- h 1 , feltételeket egy éven át folya,- gozója" kitüntetések odaítélé- arányú fejlődéséről számolha- tásától függött. Az öltöző-mos- ra teljesítette, az üzem terme- zésé�eké 
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e-
matosan telJ"esíto" sztahanov;�- . . ked tt letesit se 1 onnt "'o ts g-= sére. tunk be. dó anyag- és munkaerőhiányra lekenysege nóve · e , a mun- M gf 1 1- d kodik ta elnyeri „A szakma kiváló ____________________ ..,._____________________ 

gel. e e e oen gon os & 
dolgozója„ címet, jelvényt és kollektív szerwdés a könyvtár 
díszoklevelet, ezenkívül fél- és egyéb kulturális intézmé-
havi keresetének megfelelő Hány kiló aktából lesz a szemétgyűjtö" edény? ��.ci��:s:�ő� 

i
siefj��� pénzjutalomban részesüL Aki 

ütemterv szerint szintén meg. további hathónapo,s folyama- Miután e földön semmi sem 1956 végére megkapja a segéd- számadását terheli. Ha azonban gatóság) megejti a minőségi és kezdődött, 
tos teljesítést ér el, tetjes ,,örök", ez alól a Sztálin út 83. házfelügyelő. és a szemétgyűjtő ebből az anyagból szemétgyűjtő mennyiségi átvételt. Ezután A dolgozók vállalták a szerhavi keresetének összegével számú vasutas ház iszemétgyűj- edény megkezdheti „pályafutá.. edény lesz, akkor ez már „álló- számadásba veszik az edénye- ződésben az 1955_ évi terv túl• 
kell jutalmazni. tő edényei sem kivételek. Réges- sát". eszköz", melynek beszerzéséhez ket, majd az Anyagellátási teljesítését. Ez a vállalás a ter-Azzal, hogy új feltételeket régen még újak voltak a sze- Egy év még az emberek éle- a felsőbb szervek engedélye Igazgatóságtól megkapott ren-

veknek az év elejétől való állapítottak meg, a kiváló dol- métgyűjtő edények és a segéd- tében sem túl nagy idő. Igy szükséges. deletre átszállítják az Épület- egyenletes, jó teljesítését teszi . gozóknál bevezették a kötelező házfelügyelők szorgalmasan tehát ezt a picinyke esztendőt Igy tehát a meglévő anyagból fenntartási Főnökségnek, amely szü!kségessé. Ebből a szempontjutalmazást, a vasút terül.etén adogathatták fel bennük a Köz.. a segédlházfelügyelő még csak meglévő munkaerővel egy hen- kiadja a szakasznak, vagyis ból az eddigi tervteljesítés nem 
is fellendült a Sztahanov-moz- tisztasági Vállalat kocsijára a kivárná valalhogy, de a kihor- ger alakú „á�T,óes2'közt" a sza- visszakerül az edény oda, ahol mindenben siJkerült, mert az 
galom, egy esztendő alatt naponta összegyűlt szemetet. dásra váró szemét türelmetlen- kasz csak a köve!tlkezöképpen pár héttel ezelőtt a veder még első negyedévben a dolgozók az 
10 857 dolgozó lett sztahano- Egy szép napon azonban meg- kedik és - joggal. A hiba még_ formálhat: ar,yag volt, de egy szép napon évi vállaláshoz képest lema,-ad
vista. Vagyis annyi, amennyi jelent az edényen az első, majd sem. az egy esztendőben van, Leltárszaporítási engedélyt két szakmunkás segítségével taJk az önkö!tségcs&klkentési, a 
azelőtt három év alatt. ,,A a többi lyuk is. Foltozás, javí- hanem abban, hogy az illetéke- kér az Épü!etjenntartási Fő- .,állóeszközzé" változott. Ezután minőségi és a járműjavítási 
szakma kiváló dolgozója" jel- tás következett mindaddig, sek már három év óta nem gon- niikségen, az igazgatóság II. a régen várt szemétgyűjtő tervvel. Az önköltséget az első 
vényt 2313 dolgozó kapta meg, amíg lehetett. de egyszer csak doskodtak a szemétveder „elő- osztályán keresztül a. 6. sw!k- edényt megkaphatja a Sztálin neg

yedévben a 96 százalékra 
jelvényes kitüntetésben és folt hátára került a folt. Itt zetes pótlásáról". Allítólag osztálytól. A 6. szakosztály „ki- út 83. számú vasutas lakóház. vállalt leszorítással szemben 
pénzjutalomban 216 dolgozó került kapcsolatba a szemét- azért. mert szemét):(yűjtéí edény hasít" egy részt a beruházási Az igazság kedvéért még ír- csupán 99,14 százalékra 
részesült. gyűjtő edény az adminisztrá- készítését egy vállalat sem vál- hiteiből, majd felszólítja az juk meg azt, hogy a központi sikerült lenyomni, a minő-

A vasút Sztahanov-mozgal- cióval, mert a meglévő rossz !alja_ Anyagellátási Igazgatóságot a szertár szabálytalanul ugyan, ség 0,2 százalékos javítása he-
ma fejlődik. Ebben az évben szemétgyűjtő edényt újra kicse_ A ház lakóbizottsága tehát új kltári tárgy beszerzésére. Az de valószínűleg eltekint majd lyett csak 0,118 százalékkal ja
arra kell törekedni, hogy a rélni csak a következőképpen irányban próbálkozott, amely a AnyageUátá.si Igazgatósáj meg- attól, hogy az edényt szállitsák vult a minőség, a járműjavitá
fejlődés még nagyobb, még lelhet: , 

• 
,,saját hatáskörben való pótlás rendelőlevelet ad az pül,et- és ilyenformán majd csak az si tervnél pedig a 104 százalé-

' le bb k .. - legyen. Ehhez A cse;ret 19�6-ra „be kell_ t�r: melletti selejtezés" nevet kao- fenn.tartási Főnökségnek, hogy akták fognak vándorolni. De kos vállalást csak 103,08 szá-sze_ se oru .. 
, veztetni'·, és lha a berulhazas1 hatná. a szakasz a saját anyagából, sa- ha ez megtörténik, hangsúlyoz_ zalékra sikerült teljesíteni. elsos?rba°: az sz�kseges, hogy hitelből nem húzzák ki, akkor Véletlenül megtudtuk, hogy ját munkaerejével, a saját -ré- ni kell, szabálytalanságot kö- Ugyanelkikor azonban a terme• a muszaki 1;e�etes fokozottab- 1956 márciusára jóváhagyják a az Épületfenntartási Főnökség_ szére szükséges edényt elkészít- vetnek el. Lékenységi terv 105,50 százaléba.n kapc�olod3on be a _ve·rseny- 1 hitelt. Na már most, ha a hitel hez tartozó pályamesteri sza- se, és a 'költségeket szá:mlázza Arról talán nem is kell be- �cos, és a termelési terv 108,23 be; Fol_yianak_ bele Jobban , a megv'.,ln, akkor keresni kell egy kasznak van nélhány olyan bá- a megadott s:zámuwsztály meg- szélni, !hogy m ennyi időbe telik százalékos teljesítése túlszárm':8�a�, vezet�k a ;'erse!1Y ,ira- ,,1,egyartó" vállalatot, amely el- doglemeze, amely alkalmas sze- adott számlacsoportjánale ter- az aktálmak ez a vándorlása és nyalja az ennél a két tényezö-n
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arról se, hogy amíg a ván- n�l
l
eJJ�rán:yzott 102 száza.lélro1 

, et a ·ozpon 1 szer h • z_ sza ·asz sza un ·aso a 1s a , - dorlás tart ,  addig a !házban val a...,.,t. előfeltételeit � minden le�ető után a szemétgyüjtők már csak rendelkezik, akik az edényt el munkás egy nap alatt elkészít- _gyűlik a szemét és ez nem ép- Minden jel arra mutat azon• módon segítsek a dolgozokat a következő utat teszilc meg: a tudnák készíteni. Látszólag 1,e- heti. Na niár most. amikor kesz pen kellemes a ház lakóinak. ban, hogy a második negyed• 
a sztahanovista szint elér�sé- szertár elküldi az igénylő fő- hát nincs hiba: van anyag. van az edény, a vedreket beszállít- Segítsé„et kérünk. hogyan le- évben és a továbbiak lolyamán 
ben. nökségnek. Az igénylő főnökség muakás és mindkettő ugyanott, ják a központi szertárnak, mert hc•tne szemétgyűjtő vederhez nem lesz lemaradás, mert az 

A Sztahanov-mozgalom fej- számadásba veszi és elkönyveli, ahonnan a szemétgyújtő edényt az állóeszköz csak a szertáron jutni minden huzavona nélkül. üzemi bizottság és a vállalat• 
1esztésében jelentős szerepük mint állóeszközt (ugyanis a ve- ki kellene adni a háznak. De keresztül jufüat el a főnök- vezetés együttes vállalásai, 
van az üzemi bizottságoknak der népgazdasági vagyon s mint a dolog nem ilyen egyszerű. séghez. A szertár (ha nem az Farkas Zsigmond, amelyeknek végrehajtása fo-
és a pártszervezeteknek. A ilyent kel! nyilvántartani). Ez- Az anyag ugyanis .. anyag", anyagvizsgáló főnökség, vagy a Sztálin út 83. számú ház Jyamatban van, gondoskodnak 
pártszervezetek politikai fel• után - ha minden jól megy - amely így a szakasz szertár- éppen az Anyagellátási Igaz- lal/-wbizottságának tagja a verseny fejlesztéséről 
\'�''""""'''�\\�\.\�\�1,1�'-'-"""' '-'"-"""'-'�''�''�""-""'''�''"""""'''"""""'''�\\."'-"'-""''"""""\\.�,1.�,,'-""'"' .. '"'"""t.'"-"Y"\''�''�"'�"�"'-""""�''"'-""'''""'"'"""''� 

Az elmúlt napokban került 
átdolgozásra a MÁV területén 
az utazószemélyzet (mozdony
és vonatkíséreti személyzet) 
változó illetménye, az úgyne
vezett vonatprémium. 

Az utaz.ószemélyzet vonatpr.émiumáról hez juthat. A havi 280 forint 
normálteljesítmény felett a 
fenti kilométerpénz kétszerese 
jár. 

A vonatprémium bevezetése 
óta eltelt idő tapasztalatai azt 
mutatták, hogy a vonatpré
mium a jelenlegi túlóra és 
készenléti díjazás mellett nem 
felelt meg azoknak a követel
ményeknek, amelyet a beveze
tés alkalmával megvalósítani 
terveztünk. Nem eléggé ösz
tönzi a vonat- és mozdonysze
mélyzetet a vonat menetrend
szerű közlekedésének biztosí
tására. 

Ennek alapján tehát szűk· 
ségessé vált - a termelékeny
ség emelése és az önköltség 
csökkentése érdekében - a vo
nat- és mozdonyszemélyzet vo
natprémiumának, teljesítményi 
órapénzénel,, túlmunka és ké
szenléti díjazásának olyan 

alapvető megváltoztatása, 
amely a dolgozókat 

a menetrend vastörvényé
nek betartására ösztönzi, a 
dolgozók egyéni érdekeit 

és a vasútüzem, ezen keresztül 
a népgazdaság érdekeit is a 
legmesszebbmenően figyelem• 
be veszi. 

Az a dolgozó, aki több vo
natkilométert teljesít, az job
ban keres, viszont aki kevés 
kilométert teljesít, nagy szol
gálati óraszám mellett, az rosz
szabbul jár. Az általános vasút
üzemi érdek mellett tehát 
most már a mozdony- és vo
natszemélyzetnek is fokozot
tabb érdeke, hogy minél keve
sebb idő alatt tegyenek meg 
több kilométert. Jobban töre
kedjenek a menetrendszerű 
közlekedésre, amelynek meg
valósításával a Központi Veze
tőség III. 4-i határozatának a 

A darabaru küldemenyek gyors tovííbbítasaért 

Hatvan ál lomás kereskedelmi főnökségénél dolgozik Galgóczi Járos 
sztahanovista átmenesztő raktárnok, aki qondos és J.cörültel<.in 'ő  
&zolgálatáva1 Jár élen. Jó munká/á".al se9ít1 a Kossuth-árumozdil� 
briqád tevékenységét. Ennek köszönheto, hoqy a briqád a fe,
szabadulási műszakban 1 46 százalékos eredményt ért el, átlagos 

teljesítménye pedig 1 10 százalék. 
(Kovács Géza felv.) 

vasúton való végrehajtását 
nagymértékben elősegíthetik. 

Az új bérezési rendszer 
lő vonása, hogy a vonat• 
prémiumot felváltja a kilo-

méterpénz, 
mely magasabb, mint a vonat
prémium, mivel a túlórának 
egy bizonyos hányadát is ma
gában foglalja. A 210 óra kö
telező szolgálati időn túl a dol
gozók úgynevezett szolgálati 
óraátalányban is részésülnek. 

Az 1955. május l-én életbe
lépett rendelettel a vonatpré
miumrendszer. a túlmunka
díjazás és készenléti díjazás 
helyett olyan elszámolási rend
szer lépett életbe, amelyben 

az elszá.molás alapjá.t első
sorban az elért kilométer-

teljesítmény képezi. 
A vonat- és mozdonyszemély
zet új teljesítményi díjazásá
nak felépítése a következő: 

A dolgozók részére a kisza
bott normálteljesítményig ;i 
rendeletben megadott alapkilo
méterpénzt, a kiszabott nor
málteljesítményen felül meg
emelt kilométerpénzt kell el
számolni. A megemelt kilomé
terpénz az alapkilométerpénz 
kétszerese, mely magában fog
lalja az eddig fizetett túlóra
hányad nagyobb részét is. Nor
málteljesítmény alatt általában 
a kötelező munkaidő alatt tel
jesíthető kilométerteljesít
ményt kell érteni. 

A havi normálteljesítmény 
mértéke munkakörönként: 
vonatvezető 280. jegyvizsgáló 
240, vonatfékező 220, mozdony
vezető 280, mozdonyfűtö 240 
forint. 

A 210 órát meghaladó szol
gálati időn túl a vonatszemély
zet részére óránként meghatá
rozott szolgálati óraátalányt 
kell fizetni. 

A mozdony. és vonatsze
mélyzet részére ez munkakö
rönként egységes, független az 

alap- és munkaköri bér nagy• 
sáfo.ától, Például vonatvezető
nel 1,10 forint, mozdonyveze
tőnél 1,20 forint, jegyvizsgáló
nál és fűtőnél 1 forint, vonat
fékezőnél 0,90 forint. 

A vonatszemélyzet vonatpré
miumát. havi 210 órán felül 
teljesített munkaóráira járó ed
digi túlmunkadíjazást, vala
"mint 

a készenléti szolgálatra já
ró eddigi díjazást a meg
emelt kilométerpénz és a 
szolgálati óraátalány magá,-

ban foglalja, 
tehát részükre a jövőben a 
megemelt kilométerpénz és a 
szolgálati óraátalány képezi a 
változó illetményt. 

Ezenkívül a szénprémium, 
túlsúlyos prerruum, baleset
mentességi prémium stb. to
vábbra is érvényben marad. 

Az Új rendszerben, ha az 
utazó dolgozó állomási szolgá
latot lát el, munkanaponként 
8 órával csökkentik a szolgá
lati idejét és vonatvezető, moz
donyvezető 11 forint, jegyvizs
gáló, mozdonyfűtő 9 forint, fé
kezőnek 8 forinttal csökkentik 
a normálteljesítmény értékét. 
Ez azt jelenti, hogy egy vonat
vezető 5 nap állomási szolgá
laton volt, akkor 5x11=55 fo
rint, levonva 280 forintból, ma
rad 225 forint, ezenfelül min
den kilométer le-, feljelentke
zés kétszeres összeggel számít. 
A szolgálati óraátalány pedig 
előzőhöz hasonlóan már 170 
óra után jár a dolgozó részé
re. Az önköltségi utazásért bár
melyik sebességű vonaton a 
szolgálati óraátalányon kívül 2 
fillér jár kilométerenként. 

Az új rendszerben a hasznos 
teljesitményeken van a hang
súly . Például egy mozdonyve
zető részére: 

Debrecen-Budapest között 
közlekedő 1705/1710. számú vo
natért a vonatprémium 36,80 
forint volt, Az új kilométer-

pénz alapján 43,96 forint, vagy
is a múltban több mint egy
órai késés kellett ahhoz, hogy 
ezt a keresetet elérjék. 

Nyíregyháza-Szerencs vo
nalon közlekedő 2311/2328. szá
mú vonatoknál a vonatpré
mium 8,20 forint volt, az új 
kilométerpénz 16,87 forint lesz. 

Püspökladány-Szolnok kö
zött közlekedő 1777/1766. szá
mú vonatnál a vonatprémium 
a múltban 20,40 forint volt, az 
új kilométerpénz 33,34 forint 
lesz, vagyis több mint 2 órai 
késés kellett a régi rendszer
ben, hogy a kereset a jelenle
givel azonos Jegyen. A fenti 
példákból látható. hogy az új 
rendszer előnye az, ha a dol
gozó fokozza teljesítményét, az 
eddigiekhez képest kevesebb 
idő alatt ugyanannyi, vagy 
azonos idö alatt több kereset-

Tehát a vonatszemélyzet 
az új kilométerpénzes pré
miumrendszerben megta
lálja. azokat a rejtett tar-

talékokat, 
amelyeket a régi bérezés hely
telen volta miatt ezideig még 
nem tárt fel, és ezeket a ter• 
melékenység és a menetrend
szerű közlekedés céljára ked• 
vezően felhasználja, az önkölt
ség ezáltal csökken. rövidebb 
lesz az állásidő. a dolgozó több 
pihenőt tölthet családja köré
ben és emelkedni fog a kere• 
sete. 

A termelékenyebb munka, a 
gazdaságos szállítás meghozza 
népgazdasági szinten a vasutas 
dolgozók életszínvonalának to• 
vábbi emelését, a szebb, jobb 
és kultúráltabb élet megterem-
tését. ÁRVAI JOZSEF 

Jöhet egy újabb fogás! 

A Szolnoki Járműjavító Ozemi étkezdéJét szívesen ke ·esik fel • dolgozók. A leves után a dolqozók tréfásan megjegyzik: jöhet az 
újabb fogás! Bö és ízletes ételek„ vidámság, derü - együttesen se-

qitlk a szolnokiak lendületes munkáját. 
(Kovács Géza felv.) 
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Kisbér állomás többre képes Egyenletes termelés 
terveh teljesítéséneh alapja Kisbéren, a budapesti Igaz- kihasználás 89 százalékos volt. 

gatóság határállomásán nagy A felszabadulási versenyben 
a forgalom. Egyszerre fut be jelentósen megjavultak az 
két személyvonat és alig ha- eredmények . A fenti sorrend
ladnak ki, máris szénnel teli ben 103, 107. 100 százalékos 
kocsisort húz be egy újabb eredményt értek el és áru
mozdony. A kis állomásnak szállítási tonnatervüket 120 
nagy a felelőssége. Oroszlány, i.zázalékra teljesítették. 
Balinka, Dudar, Pusztavám A számokat nézve biztatóak 
szénszállítmányalt, Bodajk az eredmények, szemmel lát-
bauxit-küldeményeit, a Ba- ható a javulás. De vajon csak 
kony rönkfált, négy állami ennyi telik a kúbéri vasuta
gazdaság, két termelószövetke- soktól? Nem lehetne úgy dol· 
zet és számos más üzem gozni, hogy többet törlesszenek 
áruit továbbítják az állomás- a múlt évi lemaradás adóssá
ról. E követelményeknek nem gaiból? Vizsgáljuk meg kó· 
könnyű megfelelni. 1954 utol- zelebbról, ml van a számok 
só negyedében le is maradtak : 

1 

mögött, milyen a hangulat, a 
a fajlagos kocsimozgatás 76, munkakedv, a munkafegyelem 
a kocsiitartózkodás 83, a kocsi- Kisbéren. 

ltli van a szamok mögött ? 

i:;rdemes lapozgatni az állo
más feiügyeleti könyvében. 
Március l-én az ellenőrzés 
megállapította. hogy az élőállat
fal és romlandó árukkal rakott 
kocstkat az adott utasítástól el
térően, nem a személyvonattal 
továbbítják. (Ezen a vonalon 
nincs gyorstehervonat és emiatt 
kellene az éló és romlandó kül

deményeket személyvonattal to. 
vábbítani.) A vonatelemzéseket 
Qyakran nem veszik fel az állo
máson. 

A bejegy:zés súlyos hibára 
hívja fel a figyelmet. A lassú 
szállítás miatt az élő állatok
nak nagy a súlyvesztesége és 
igen sok áru megromlik. Ezek
után azt várnank, hogy a mu-

lasztás feltárása után kijavítot
ták a hibát. Nem e'� történt!  
Április 26-án szinte szó szerint 
ugyanez a szöveg került a fel
ügyeleti könyvbe. A mulasztás 
azt árulja el, hogy az állomáson 
nem harcolnak következetesen 
a párt Központi Vezetősége ha
tározatának véorehajtásáé rt. 
Hisz a súlyveszteség és az áru
romlás megszüntetése. az or
szág árualapjának gyarapítá
sát a dolgozók jobb és olcsóbb 
ellátását biztosítja. Az önkölt

séi: csökkentéséért sem folyik 

következetro harc. Sok esetben 

ren&kívül lassú az átmeneti ele
gyek továbbítása és (11/akori a 
kocsik beá!litá.sának elhúzódá
sa i..1. Különösen sok mulasztás 
terheli e hibák elkövetésében 

Horváth László forgalmi szol
gálattevöt. 

Horváth Lá&zló egyszerúen 
nem hajlandó végrehajtani az 

állomásfönök utasításait. Ha 
nincsenek a „sal'kában", fele
lótlen munkát végez. Előfordult 
már, hogy mulasztása miatt 40 
-50 órát álltak a kocsik. Az 
ilyen magatartás megengedhe
tetlen. Kár. hogy erre nem fi
gyelt még feJ a budapesti igaz.. 
gatóság_ 

Horváth Liiszló magatartása 
kihat az állomás dolgozóinak 

munkafegyelmére is. Emiatt la
za az állomáson a fegyelem, 
ezért nem javították ki többek 
kö7.ött azokat a hibákat, ame
lyeket felfedett a felügyeleti 
köllYV. 

a 
Tapasztal atok a Szolnoki .Jármi'iJavítóban • 

Elmúlt május elseje, lezaj
lott az élüzemavató ünnep
ség, érthetó. hogy o'.yanféle 
érzéssel léptünk be a Szolno
ki Járműjavító kapuján : ün
nepek utáni hangulatot ta
liálunk. Szögezzük le mindjárt: 
részben volt csak igazunk. A 
két úgynevezett termelóosz
tályt. a kocsi- és a mozdony
osztályt járva, meg kellett ál
lapítani, hogy a kocsiosztá
lyon semmit sem vesztett len
dületéből a verseny. 

Az elhatározásnak szilárd 
alapja van a kocsiosztályon, 
különösen a VII. B-ben . Több 
mint fél éve nem volt o[yan 

dekád, amelyben ne teljesí
tette volna, vagy ne teljesí
tette volna túl tíznapos terv
elóiré.nyzatát. Az osztályon a 
legkedvezőbb a munkaidő ki
használása, a járműjavító 
egyetlen o'yan osztálya, amely 
túlóra né!kül dolgozik.. A ko
csiosztál v az elsó negyedév
ben egyetlen határidő módosí
tást sem kért, vagyis a vál
lalt időre mim:len kocsit vitiz
szaadott a forgalomnak. 

A mozdonyosztály tervtelje
sítésének tanulmányozásával 
már hosszabb idöt kell tölte
nünk, mert nem olyan köny
nyü tiszta képet kapnunk. A 
tervosztály nagy, �zíne5 gra
fikonjáról ugyan el.só pilla-

natban meg lehet állapítani, 
l 

dolgozói Is �a�ké':á te�té.lt a 
hogy a mozdonyosztály az év 20 budapesti ipar� . �•allalat 
első négy hónapjában wg felhívását és a maJUSl ter
e(111szer sem tel;esitette melési értekezleteken vé_IIa
eOJ1en.etesen a wvét. lásokat szándékoznak tenru az 

A mozdonyosztály a gra- éves terv túlteljesítésére. Már 
fikon tanúsága s:rerint, a április közepén műszaki 1com
hó-nap elején sohasem ad ki plexbri.gádck alakultak vala
kész mozdonyt, annál inkább mennyi osztálycn a t�;,.noló
dívik a hónapvégi -roha.m- giai, a müsz.akl osztályoK, va
munka, de nem ritka a ha- !amint a pártszervezetek és 
táridó megho.51'5zabbítás sem. üzemi bizottságok bevo 1ásá
Az eddigi négy hónapban ösz.- val. A brigádok feladata, '\iogy 
szesen tizenkétszer kért és eléíl,egítsék az éves tervek !el
kapott határidó-módosítást jesítésére tett vállalások meg• 
az osztály -, anyaghiányra valósítását, megteremtsék a 
hivatkozva. hosszúlejáratú verseny felté-

Az is szembeötlő, hogy a teleit. 
mozdonyosztályon legtöbb a Ezeknek a brigádoknak a 
túlórJ. ilyenformán ez az kezébe van tehát letéve � 
osztály emeli a legnagyobb egész járműjavító évi tervé
arányban a vállalat önk.öl�é- nek sikere, vagy kudarca. A 
gét. Az egyenetlen termelés komplexbrigádok - jóhisze
megneheziti a vállalat pénz- műen feltételezzük - tudatá
ügyi gazdálkodását is. mert ban is vannak felelósségük• 
nem egyszer a bérfizetési na- nek s lelkiismeretes, alapos 
pokon kénytelenek hitelt munkával, a tervek egyenletes 
igénybevenni, U!lyanis az el- teljesítése font06Ságának tuda• 
késett megrendelések miatt, tában készítik elő az évi terv 
nem folynak be idóben a sikerét, segítik hozzá a dolgo
munkák díjai . De az egyenet- zókat ahhoz, hoizy megtar�ák 
len tervte:jesítés. a határidó- élüzern címüket, sót elhoz2lék 
módosítások igen érzékenyen a Landlerböl a Miniszterta
érinHk a fútóházakat is, ame- nács és a SZOT vándorzász
lyek türelmetlenül, de haszta- laját. Mert ez a törekvése, vá
lan vári4k mozdonyai.k „ha- gya most a Szolnoki Jármü-
zatéréséf'. javító minden dolgozójának. 

A Szolnoki Járműjavító még a mozdonyosztályon is, 

A7, ország állomásai tisztasá
gi versenyben vannak egymás
sal. Talán ezért annyira szem
beötló, amint kergeti a szél a 

papírdarabokat. szalma töre
ket és egyéb hulladékokat a 
v:i�ánvok között és a rako
dókon. A tisztasággal - úgy
látszik - hadilábon állnak itt. 
Nézzük a munkaversenyt. A 
m&ius 1-i vállalásoknak sehol 
sem lelni írásos nyomát, pe
dig állítólag a legutóbbi ter
melési értekezleten erröl volt 
szó. Varua László fónök elv
társ azt állltja, hogy (elaján• 
lották: tartják az első negyed
év eredményeit. Viszont Ma
darász Antal párttitkár szerint 
a túlteljesítésre tettek fogadal
mat. Ez az utóbbi lett volna 
helyes, azonban a valóság az, 
hogy a dolgozók nem tudják, 
tettek-e vállalást, és ha tettek 
- milyent? 

Biztosítani kell a part ,•ezetciszcrep4!t 
-------------------------

Igy sikkad el a verseny, ha 
nem rögzítik a felajánlásokat, 
ha négy nappal május elseje 
előtt még az április 2-i ered
ményeket hirdeti a versenv
tábla. De talán többet mond a 

faliújság, keressük meg. 
A faliújság üvegtáblája mö

gött a budapesti politikai osz
tál v közel két hón ap előtti 
"Villáma·• az egyetlen „cikk". 
Ezek után �•aion mit tudnak a 
versenyról a párt- és szakszet"
vezeti bizalmiak? Szomoru a 
felelet: annyit. mint a (aliúi
ság vagy a versenytábla! €s 
tegyük m� ehhez hozzá, hogy 
az április havi teljesítmények
ről az állomásfönök elvtárs 
i.em tud felvilágosítást adni, 
mert nincs dekádonkénti ér
tékelés, 

Az állomáson mutatkozó hi
bák ellen nem tud a pártszer
vezet sem eredményesen har
colni. A pártszervezet belsó 
élete meggyengült, a kommu
nisták példamutatása. aktivitá
sa erósen visszaesett az utóbbi 
másfél évben. Néhány éve ez a 
pártszervezet erós, tekintélyes 
volt. Mostani gyengesége egye
nes kövdkezménye annak a 
káros politikának, amelyet a 
i,árton belüli jobboldali elhajlók 
érvén11esítette:k. Kisbéren is 
háttérbe szorult a párt vezető
szerepe, hangja elgyengült é:t 
emiaL\ megerősödött a munka
fegyelernlazitók, a lógósok 
hangja. Következményét mi 
sem bizonyítja jobban. mint 
az 1954. év utolsó negyedének 
gyenge teljesítménye. 

1955-ben - különösen a már
ciusi párthatározat után - ja
vultak a termelési eredmények . 
De ez az állomás többre képes. 
Ha !következetes harcot kezde
nek a hibák ellen, elérhetik az 
élüzem szintet is. Ehhez a7.on
ban a pártszervezet tekintélyét 
kell elsósorban helyreállítani, 
biztosítani !kell minden terüle
ten a párt vezető szerepét. Erós 
pártszervezet tud csak eredmé
nyes harcot folytatni a munka
fegyelem megszilárdításáért. 
az állomásfőnök tekintélyének 

helyreállításáért. és ezzel 
eg,,ütt utasításainak betartá
sáért. amely alapja annak, 
hogy Ki bér állomáson meg• 
szűnjenek a hibák és - az el
következendő hónapok munká
jának eredményeként - túltel
jesítsék féléves tervüket. 

Bánki Gé7.a 

PÁRTTAG : 1 6  ÉVES KORA ÓTA 
AMIKOR 18 'tVES KORA-

1 
Mert a tüntetésben való részvé_ 

, 
párt csak illegálisan működhe

BAN elóször átlépte a kassai tel nem volt kockázat nélkül. tett, még a szakszervezetet is 
,nunkásotthon küszöbét, megle- Bár a párt Szlovákiában, így betiltották, a kommunistákat, 
hetósen idegenül érezte magát. , Kassán is legálisan működött szervezett munkásokat tömegé
A kis ipari tanuló nem is igen - a választáson 9800 szavai.a- vel tették az utcára. Ne1<em 
értette, miról beszélnek az tot kapott a kommunista párt szerencsém volt, mert a mo� 
,,öreg" munkások, akik közül - mégis minden tüntetés, párt. donyvezetókre szükségük volt, 
nem egy már 1919 óta részt vett megmozdulás rendőrrohammal így csak azzal büntettek, hogy 
a munkásmozgalomban. Igy hát végződött. A nagytőke és bé- áthelyeztek a kisebb, bánrévei 
eleinte csak a szórakozásokban rencei, meg a szociáldemokra- fútóházhoz. Bánrévén is foly
vett ré!ozt, táncos összejövetele- ták gondosan ügyeltek arra, tattam illegális pártmunkámat, 
ken, a teke-játszmákban, a mű- hogy letörjék a kommunista tö- jelenlegi apósommal Mag Já
kedvelő előadásokon . De egy. megek megmozdulásait. Ekkor nossal együtt, aki 19Í9-es kom
szer, jórészt véletlenül, jelen is így történt :  Hajesz Tih�T>Jér munista, K-ruppa Béla kocsi
volt egy elöadáson. Az előadót rP.ndó'.kardt?l sebesülten_ k-� �lt rendezővel, aki jelenleg a 
Szlovákia Kommunista Pártja a kap1tánysagra, ahol mmdJart néphadsereg tisztje és má
küldte az otthonba. A fiú fogé- beírták a „fekete listára". Az sokkal. Munkánk egyik 
kony lelkébe úgy vésődtek be llier utcai pártközpontban pe- legfóbb eredménye. hogy a 
az elóadó szavai, mint a viasz- dig állandó lett a razziázás. nyilas-német fenyegetések 
ba. SOK EMLtKET tud elmo1'- ellenére sem volt hajlandó 

M� már r:,.emcsak a 
dani ezekról az idókról Hajesz senki nyugatra menni a bán-

munkasotthonba Jart, h_anem Tíhamtér, akivel most a bánré- révei fűtőházból. 
-------------------------

mmd -�ya�!1bban _vett reszt a ve1 fútőházban beszélgetünk, A FELSZABADULÁS párt, osszeJC>v�telem. És itt, az mozdonyfelvigyázói asztala UTAN ezekkel az elvtársakkal 

A gócponti könyvtárak munkájának eddigi eredményei 
�lvtársak kozot� egy percig s�m mellPtt.. együtt azonnal megszerveztük erezte ma!lát_ . idegennek. Mm-

_ A k mlékböl I f • Bánrévén a kommunista pár-den problemaJuk méa a gon- so e a eg e . 
A vasutas dolgozók kulturá
lis igényei minden vonatko
zásban megnövekedtek, de 
különösen nagy gyarapodást 
mulat a könyvtárak olvasóinak 
száma. A nagy érdeklődéssel a 

vasúti könyvtárak nem tud
tak megfelelően lépést tartani, 
voltak olyan kis könyvtárak, 
amelyeknek szerény könyv
állományát a dolgozók már ki
olvasták, megfeleló anyagi fe
dezet hiányában azonban a 

könyvtár nem tudott új köny
veket beszerezni. 

A könyvtál'rnunka megjaví
tása, a dolgozók jobb könyv
ellátása tette szükségessé a 
gócpont! kön11vtárok szerve
zését. A gócponti könyvtár fel
adata, hogy a körzetéhez tar
tozó kis szolgálati helyeket el
lássa könyvvel. A gócponti 
kcnyvtáraknak sokkal több le
hetö...<égük van arra, hogy ál
hr,dóan gyarapítsák könyvál
lományukat, a többi között a 

b/akszervezeti központ kultúr
nev<!lési osztályától is rendsze
res 1ámogatást kapnak. 

A budapesti terüle'i blzutt
SJg 35 gócponti k.önyvtá1' fel• 
ailítását határozta el. Az első 

ne�·edévben öt hel11en már 
I területi bizottság célja, hogy a 

meg is kezdte múkódesét. Ed- területén lévő összes gócponti 
digi munkájuk még magán vi- könyvtárak a december 3-i ha
se,1 a kezdet nehézségeit. de táridő előtt, m.ár november 
mor eredményekrol is lehet 30-i.g megkezdjék a munkát. A 
bes1élni. , gócponti könyvtára knak érté-

dolataik is közösek " voltak lejthetetlenebb, amikor talál- tot, s -�ár 1945 Január ele�én 
M. 

d · k · k t ., , 1 bé ·  koztam a ,zovjet komszomolís- taggyulest tartottunk. Bánreve m egy1 u . ?t oriz e zse_ • tákkal - mondja. - 1936-ban lakosságának mintegy 85 száza-
1>:n . Szlov�k1a . Kommumsta a Kassai Atlétikai Klub meghí- léka vasutas, tényleges vagy 
PartJa \agkonyvet. vására Kassára jöttek a Kom- nyugdíjas, az első kommunista A m�g maJdnerri_ gyermek szomol ifjú atlétái. párttagok is mind vasutasok 
„tanonc er;e a tagkonyvre volt . . voltak. 1946-ban a bánrévei 

A ferencvár�i kultúrotthon- kes segítséget nyujt a Könyv
ban lévő gócponti könyvtár, tárellátó Vall.al.at, amely köz
amely az elsők között alakult vetlen kapcsolatot tart a 
meg, már elérte azt, hogy kön�vtáros�kkal, s az újonnan 

250-nel emelkedett olvasóinak megJelent es _nehezeb�n . be-
száma Természetesen ez még szerezhetó konyveket 1s b1zlo
csak kezdeti eredmény, de sítja a yas.uti gócponti könyv
mutatja - a többi gócponti tarak reszere. 

a legbüszkebb. Gyakran elóvet- A part módJát ejtet'.e• hogy pártbizottság titkára lettem. Je-le a szlovák nyelvű könyvccs- megmutassam a 5�ovJet elv- lenleg a bánrévei fútöház pártk�t. ,.A tag neve: ,Ha;esz Tiha- társa�nak az „ ugyneveze,tt titkára vagyok. Büszke 
mer . ., Párttagságanak kelte: kassai _.,dzsungelt , a Hernad vagyok rá és örülök, hogy 1�31 - olvasta százszor is. Ak_ me)1:etb_ nyomortel_epet, a n:un. pán unk nem feledkezett kor _is ebbö] a könyvecskéböl kan�lkuhek_ és a f?ldmunkasok me& régi harcosairól, nemrégimeritett erot, amikor 1932-ben lakonegyedet. �or ez a ha- ben kiváló vasutas" kitünteel�zör vett részt tüntetésben. tóságok tudo1;1ásara Jutott, _a tés�� részesültem. Ebben a fú kom;'zomollstákat azonnal ki- tőház �gész munkájának ;_ ut�':_ltottá,k, azok ellen .. �ig, megbecsülését is látom. A leg�1k _veluk _voltak !l „koz�rs�- utóbbi hónapokig magam · sag erdeke1t veszelyezteto k1- m n 
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könyvtárhoz hasonlóan , 
hogy a dolgozók már felismer
ték előnyeit. A gócponti 
könyvtárak felállítása lehetó
vé tette, hogy rendszeresebbé 
váljon a könyvtármunkával 
foglalkozó aktívák továbbkép
zése. A könyvtárosok - egy
részük függetlenített -, rend
szeresen értekezletet tartanak 
a fiókkönyvtárak vezetői szá
mára. Ilyen továbbképzés fo
lyik Budapest Keleti és Nyu
gati állomáson és a ferencvá
rosi kultúrotthonban. 

A második negyedévben a 
budapesti igazgatóság terüle
tén újabb tiz gócponti könyv
tár kezdi meg működését. A 

(Kov�, Géza felv.) 

r··········;;·;:4;··;·:··;·;·A·;··········· Az ő ünnepük ez o; má;/tui '1'11• 
sárnap - de ezen a no:pon mind
nyá3unk szívében még melegebb 
lobogással ég a szeretet, a há'a 
láng;a. Az anyák ünnepén gyengék 
és fénytelenek a szavak ahhoz, hogy 
ugyanolyan melegen, ugyanolyan 
csillogó tisztasággal, ugyanolyan 
mély .1zeretettel csendüljenek, aho

� 
� � 1 

gyan az édesanyák szólnak gyermekeikhez. A .1zat:ak 
gyengék, de a tettek kifejezőek. A szocializmus épitésé
n.ek nagyszerű tetteit tu.d;a dolgozó népünk állama ün
nepi a;ándékként átnyujtani minden édesanyának. 

Es az éde.mnyák is büszkén vallhatják, hogy el&cS
-rendü részesei a szocializmus építésének. A vasúton dol
gozó nők munkája elválaszthatatlan ewségbe forr ös.1ze 
a no:gy feladatok megoldásával, az ő becsületes fe(l11el
mezett helytállásuk mindenkor a siker egyik fontos té
nyezője. 

A magyar anyák május 7-én é.! 8-án .1zavakbo:n, 
elszánt akarattal i.1 hitet tettek a bé1ce megvédé.1e mel
lett. Az anyák országo,s konferenciájáról küldték üzene
tüket a világ minden táiára, millió és millió édesanyá
nak: ,.A mi elemünk a teremt6 béke! A mi hazánk a 
béke országai" S ott lesznek a magyar anyák, köztük a 
vasutas asszonyok is az Országos Béketanács11ak nag'J• 
gyúlé.1én is, amelyet a hitleri fasizmus felett aratott 
győzelem 10. évfordulója alkalmából ren,deznek. A Szov
jetunió h6si harcai tiz évi-el ezelőtt zúzták szét a hitleri 

:.:
::=:.• fenevadat - most, tíz évvel később is a Szovjetunió 

és az általa vezetett béketábor ereje az egyedüli bizto-
síték arra, hogy meghiusulnak H!tLer utódainak a.. egész 
világot lángbaboritó tervei. A ma(l11ar anyák ;ól tud;ák 
mindezt. Ezért lesznek mindig a béketábor hóslelkú, ==:. gyermekeik boldog jövöjéért és bal.dag életéért küzdő 
harcosai. 

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

ránduláson", eljárás indult. ozdo yvezetó volt�. !e! eve 
Köztük ellenem is. vagyo,k mozdonyfelvigyazo . és 

hosszu tapasztalatok alapián - Hosszú munkanélkülisél( állíthatom, hogy fűtőházunk után sikerült a kassai fütóház- szúk gépállományával is megol. hoz kerülnöm, elócször szénsze- dott minden feladatot. relónek, aztán a fiókmúlhelybe. 
A fütö,házfönök szociálls gon- , 1� akarun� �ol�o�ni 
dolkodású ember volt, felfigyelt eze�tul 1s - mondJa bucsu2:_oul 
rám s lehetővé tette, hogy lete. �:"3esz elvtárs .-:• hogy ':!ronk 

gyem a mozdonyvezetői vizs-
, 

�oz �érten nu 1s . hozzá3árul
gát. 1940-ben lettem mozdony. Junk partun� márc.1us 4-1 hata... 
vezető. Horthyék felvidéki „be- rozatanak ve&reha�tásához. 
t'onulá.sa" óta a kommunista B. K. 

A 11. SZABAD MAJUS ELSÜEN 

A vasutas szakszer „ezetl tanccaoportol< n:1qy sikerrel szór•koz• 
t.tták • hllvllavölqyl naqyréten a dolgozókat. 

(Kovtc, Géza felv.) 



• SZOClALISTA VAS'OflllT 

HATALMAS ERŐ AZ I FJÚSÁG EREJE 
A FEUIZABADULASI SER- zetők pedig Vatai László ül vatás. Hasznoo lenne - álla-

1 
szervezetével. Megkérik az 

LEGGEL kitüntetett ferenc- mérnök, Katán Attila és Do- pította meg a DISZ-órjárat - tsza.kL diszeseit, hogy soron
városi csomópont munkagyó- rogi István ifi technikusok. ha a „sut"-nál egy szódáshor- kivii.L javitsák meg a fiókmü-
zelméból a DISZ II. kon- Az ,.őrjárat" íáradhatatla- dót rendszere&ltenének. Ez helu emelóit. gresszU5ára készülő fiatalok nul járja a fűtőházat és megkönnyítené a szódá7ást KEZDETI EREDMi::NYEK 
is kivették a részüket. A fú- naplójukba, majd a fútóház- (jelenleg távolról kell horda- EZEK, de biztatóak. A jövv
tóházl DISZ-szervezet a fel- fönök elé egymásután kerül- ni). mely fontos a vízkőelhá- ben még tervszerűbb lesz a 
szabadulási verseny alatt éledt nek a munka megjavítását ríras s a kazánállapot szem- DISZ-órsök munkája, mert a 
újjá és ért el figyelemre- célzó javaslatok. Pedig a fú- pontjából. fütőházfőnök és a főmérnök 
méltó eredményeket. A múlt tőház élüzem-s?inten dolgo- A fiókmúhe!yi őrjárat fel- elvtárs iránymutatása szerint 
évben a fűtőházi fiatalokról , zik! De a fiatalok még ennél fedte. hogy a termeléke-nysé- dolgoznak maJd. Felü!du
- a Lazci-n.yi és Jakab moz- , Is jobb eredményekre töre- get jelentősen emelné. ha gálják a széntárolást, a k2-
donybrigád kivételével - alig kednek és ez a cél egybeesik megjavítanák. kicserélnék a verékeket, a gépek lángbolt
Jeheteit hallani. A tagössze- a fűtőház valamennyi dolgo- !kopott kéziszerszámcka,. Nagy jait. a. konuszbeáUitásokat. 
íráskor a többszáz fiatal kö- zójának elhatározásával. lehetőség van a takarékossái;- Kutatni fogják - többek kö
zött alig akadt 60 DISZ-tag. A DISZ-ORJARATOK JA- ra az elhullott ócskavas kivá- zött - a mozdonyá-esorgások 

l\1a pedig a DISZ-szerve- Y ASLA��l kisebb-na�obb logatásánál is. Az ócskavas okait, a tolatás szerV('zését. 
zet szinte eleven lelkiismere- Jelentooéguek, de mind f1!0-'e- között sok még a jó csavar, Még nincs öt hónapja. 
te szervezöje a fútöházi fia- lemreméltó!lk:. Megállap1tot- a használható alátétlemez. hogy új élet kezdődött a fe-
taÍok versenyének. Az eltelt ták például. hogy az úgyne- A kocsijav!tó-múhely mun- rencvárosi fütőház DISZ
hónapok alatt a. taglétszám v�et� ,.sut-vágány0?1''. egy le- káját gátolja, hogy 14 emelö szervezetében. De az eredmé
megdup!ázód.ott a tagdíjfize- fúvató csatorna épttese nagy h06SZú idő óta az �szaki Já.r- nyek máris biwnyítják: ha
tés 40 százalékkal nőtt és hét segítséget nyújtana a moz- műjavítóban van Javítás vé- talmas eró az ifjúság ereje, új DISZ-brigád al.a.k.-u.lt A donyszemélyzetnek, mert a je- gett. Az őrjárat java,;;latára nagy tettekre képes a DISZ, 
versenytáblán az élenjáró do!- lenlegi k?ri.ilm�yek kö7..ö:t I most a DIS� k_:1pcsolatot te- ha segíti, mellette áll a p;h,t
gozók között már ott találni nagyon korulmenyes a lefú- remt a Jarmuiavitó DISZ- szervezet és a szakvezető. 
a diszesek nevét is. Jakab 
Gyula mozdonyvezető április 
hónapban 24,5 százaléka; szén
megtakarítást ért el és 275 
tonna túlsúlyt továbbított. 
Nagy János lakatos 35 nap
pal a határidő előtt fejezte be 
negyedéves tervét, 186 száza
lékos átlageredménnyel. minö
ségi munkával. Dache1' József 
lakatos, aki azelőtt 70--80 
százalékot teljesített. most 
158 százalékos átlageredmény. 
nyel dicsekedhet. A kocsijaví
tóban Dömsödi Pál és Far
kas Imre 127. illetve 117 szá
zalékos eredménye keltette fel 
a figyelmet. S mögöttük egy
re szorosabban állnak a fia
talok, a diszesek érnek el 
r..agyszerű eredményeket a 
DISZ II. kongresszusa tiszte
let.ére folyó versenyben. 

A MUNKAEREDMENYEK
KEL EGY1JTT megjavult a 
szervezeti élet is. Ezt nemcsak 
a tagléts�ám növekedése mu
tatja, hanem a kultúr- és 
sportmunkában elért eredmé
nyek is. DISZ-kultúrcsoport 
alakult és - bár nemigen 
dicsekedhet az ŰB anyagi tá
mogatásával - sikeresen ven
dégszerepelt a Hámá-n Kató 
fűtőházban. Három fűtőházi 
futballcsapat vív „bajnoksá
got" egymással és a lelkese

A DISZ I I .  kongresszusa tiszte letere 
A Landler Jenó Jármújaví-

1 
gyobb rendet és tisztaságot 

�ó. VIII/b. osztályának fiatal• biztosítják munkahelyeiken. A 
Jat a VISZ II. kongres.">zusa fiatalok politikai öntudatának 
tiszteletére szocialista, munka- növelése érdekében vállalják. 
versenJ/Te hívják a Magyar hogy a politikai oktatáson a 
Államvasutak valamennyi megjelenést az eddigi 75 szá
iizemének kovács fiataljait. A zalékról 90 százalékra emelik. 
VIII,'b. osztály diszesei vállal· 

A fiatalok versenyfelhívását 
örömmel üdvözölte az osztály 
múszalti \'eretósége és igéretet 
tett arra. hogy a verseny sike
réért biztosítják az eredmé
nyek eléréséhez szükséges mű
szaki feltételeket. 

ják, hogy a versenyidőszak 
alatt nem lesz igazolatlanul 
mulasztó ftatal és tovább szé
lesítik a 10 perces moz.galmat. 

A szaktudás kiszélesfté:se s 
a munka me1:javítása érdeké
ben átveszik a fiatalok az idő
sebb dolgozók sztahanovista 
módszereit. A DISZ-szerveret 
különös figyelmet !ordít az 
ipari tanulók segítésére, akik 
a közeljövőben teszik le a 
szakmunkás vizsgát. 

Az anyagtakarékosság érde
kébe-, minden munkánál, ahol 
a lehetőség megengedi, hulla· 
dékanyagot használnak fel és 
a kovács túzhelyek gond06abb 
kihasználásával, a kovácstüzek 
helyes kezelésével n.agymeny
nyLségu kovács-szenet takarí
tanak me17. A folyamatos 
munka érdekében a legna-

Június 15-re hívták össze 
a DISZ II. kongresszusát 

A DISZ Központi Vezetősége ifjúság között. Előadó: Goszto
a Dolgozó Ifjúság Szövetségé- nyi Já,nos, a DISZ Központi 
nek második kongresszusát Vezetöségének titkára. 
1955. június 15-re hívja össze. 3. A DISZ szervezeti szabály_ 

A kongresszus napirendje: zatának módosítása. Előadó: 
1. A DISZ Központi Verető- Molnár János, a DISZ Közpon. 

ségénelc beszámolója_ Előadó: ti Vezetőségének titkára. 
Sza:kali József, a DISZ Központi 

1 
4. A Központi Vezetőség és a 

Vezetőségének első titkára. Központi Revíziós Bizottság 
2. A DISZ feladatai a !alusi me1:választása. 

Május 5-töl június 5-ig 
vasgyüjtő hónap 

A Minisztertanács határo7.a-
\ 

hónapot 1955. május 5-tól jú-
tot hozott vasgyüjtó-hónap . . 
sz:ervezéséröL A , a6-gyújtő- ruu.s 5-i.g rendezik meg. (MTI) 

dést bizonyítja, (no, meg a s p o n T támogatás elégtelenségét), 
hogy a játékosok egy-egy 
meccs után két forintot firet-
nek a mez mosási költségére. 
Május 21-én a DISZ-szerve
zet kiránduliást szervez Agg
telekre és egy .,Ferencvárosi 
ismerkedési est" is szerepel 
programjukban. 

Mégegyszer a Miskolci Tö'rekvésról 
·: z 1 re a sportkör tilbb mint 3 m!l- szerkesztőség között. Ez irányú A s oclallsta Vasútért" két 

I 
korszerúsllésére és fllves!tésé-

, 
minden Törekvé•·sportk6)'. �• � 

számaban egy-egy cikk je ent 116 forintot kapott. holott a szur- tö1·ekvésünkct már Január rotynmeg a Miskolci Törekvéssel kap- kolók tábora vasárnapról vasár• ml!n egy h•ásw1kban Ismertettük 
csolalban. Bakó János szurkoló• napra 2 és 500 fű közölt mozog. Kértünk minden v_ldékl sportkört, 
val teljesen egyetérlek. azonban Ezzel szemben a llltsk�lcl Loko- 11ogy. munkájuk ko<ben felmcru!ó 
nem értek egyet a szerkesztő- ���:::t 

1�ft�t��e�t1,
a 

t��"öi: t!��:�i�
k
f�l l���,;'°�,;t. fe���;e "Mintegy két hete új mozga- ség válaszával. ték. A llliskolcl Lokomolfv rei· sunk eddig csak gyér eredményt lom indult a díszesek között. Nem redt a valóságot az, hogy szer..,ese annyira hiányos voll: hozott. E tél'en ,.úttörönek" szá

Három. DISZ-órsőt, illetve az országos elnökségnek a Buda- az Is gond_ot okozol!. hogy mit Miskolc és Veszprem. Rova• 
DISZ-őrjáratot szerveztek a pesti Törekvés nem „dédelgetett" kVii,;'!,; ;i'���\���11 i::;r/;;'

ó
,."

é
r.;i 
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�.,'I; t�rv 

m
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��tg�i�\\'; termelékenység emelése és a. gyermeke, hanem minden Torek- szerelést, a Budapesti Lckomotlv ez a terv nem nélkülözi a helytakarékosság érdekében. Az vés-csapat egyforml!n hozzátar- szertárában ugyanakkor 11arma• színi látogatásokat sem, s !gy 
őrjáratok tagjai a legjobb tozlk. Allltásalmat az alábbiak- dával állt a meleg!tó, a ru1ball• hamaroson sorrakerül Miskolc, 
ifjúmunkások. Többek között ban támasztom alá: cipő és egyéb felszerelés. \·eszprém �• egyéb sportkörök 
Lazá-nyi, Pekk, Nagy Jánosés Az átlgazolósokkal kapcsolat- sportéletének alapoaabb meg• 
Farkas Imre elvtársak a ve-

Mtg Buda
l
pestt Lokomollv né- han helyes a mcgállapltás, a baj Ismerése Is. , , ven szerepe t a csapat, pl!lyája azonban ott van, hogy amikorra Lehet hogy egy problémát a lelgazolás megtörtént, akkona felvető • levéllró téved lehet 

Külsös forgalmi szolgálattevö 

a bajnoki ldénv Is megkezdó• . ' · 
dOtt. A kiváló 'varga edzőnek hogy szerkeszlóségünk sem lát 
nem volt módja és lehetősége, minden kérd„st teljesen hcly<>
hogy a csapatát összeszoktassa. sen, de egy tény: mindkét esz• 
mert a bajnoki Idény megkezd<'· köz előbbre viszi - ha azt se eHltt két nappal még nem tiszta jó szándék vezeU -:glt �:;!�;::_ t �e�:;;f 11nJ�é�: �•aks�ervezetl sportunkab sz 
dott össze,zoknl és ezfrt vált UJ'1bb sikerek relé. Ez pedig -
szükségessé, hogy mórközésrúl kétségte!enül levelezőnek, 
mérkőzésre változta�sa az össze-- 9�erke.,�töségnek egyaránt közös áll!tást. Ezzel szemben a Buda- célja 
pe�II Törekvés 3 csapatból ,. 
legjobb Játékosokat kiválaszthat-
ta és Ilyenformán nz edzéseit Is 
Időben kezdhette el. 

A közönséggel kapcsolato• 
megállapltús részben helye•. 
azonban nem szabad elfelejteni. 
hogy Miskolcon a !<lesett f:pltök 

és a Honvéd szurkoló! Is részt 
vesznek és Igyekeznek a köz· 
kedvelt Mlskocl Törekvés csa
patát lejáratni. A baráti kör 
már korábban meo;alakult, de 
annak müködését 1953. évben az 
országos elnökség kifogásolta. 
Utána az ügy abbamaradt. Ne· 
l<ünk a klvánságunk csak az. 
hogy az országos elnökség ne 
tegyen kivételt, hanem egy mét 
cével mérjen 

Gyurkó József 
miskolci Igazgatóság 

Gyurkó J0zser levelét, mh,1 
minden olyan lrást, mely a Tö 
rekvés Sportegyesület ügyelt. s 

LAKASCSERE 
Budapest, VIII. kerulet Ke

repesi út 5. II. emeleti egy
másba nyíló összkomfortos la
kásomat elcserélném ugyan
ilyen méretű egyenértékű, kü
lönbejáratú szobákból álló la
kással Ajánlatokat a buda
pesti igazgatóság lakásügyi 
csoportjához kérek. 

Sürgősen elcserélném Bu
dapest. XX., kerület, Soroksár 
Sztálin utca 78. szám alatti két 
szoba konyhás lakásomat Deb
receni lakásért. 

Jakab Márta Hatvan állomás kOlsös forqalml szolqálattev!5Je p6ldát rajta keresztül az egyetemes ma, 
mutat dolqoió n6Uirsalnak munkában •• maqatarUsban eqyaránt. 

, 

gyar sportot _előbbre viszi. 1<>
A vonatok menetrendazerlntt lndltáút a tervhez viszonyítva 106 közöljük. Tess,ük ezt azért Is. 

százalékra teljesltl. mert minden áron szeretnénk 11 

(Kov6c1 Géza felv.) a Jó kapcsolatot megteremteni 

1 Olvasd, 
. terjeszd � 

1 NEPSZAVAT ! 

1955 MAJOS t . 

- A szocialista tulajdon vé-
1 

- A vasúti műhelyek Ipari 
delméról tart előadást május tanulóinak DISZ-bizoUsága és 
10-én. kedden 17 órakor, a az 111TH 24. számú „Kilián 
Nyugati-pályaudvar ceglédi György" Ipari Tanulóintézet 
várótermében Bebrits Lajos vezetősége május 1 tiszleleté
E>lvtárs. közlekedés- és posta- rf> kiállítást rendezett a ta
ügyi miniszter. nulók munkáiból, szakrajzai-

- '75 apróság népesíti be a hói. A __ kiállít�s bemutatja U_i
miskolci vasutasok május 3-án pest torténetet, a magyar nep 
megnyitott második korszerű �zabadság?arcát 15_14-től 18�_B
hölcsődéJét. A gyönyörűen be- 11;:. ':'al�mt a �áJu� elseJek 
rendezett bölcsőde építése tortenetet. A kiállftas megte-
1 400 OOO forintba került be- kinthető: május rn-ig naponta 
rendezésér"? és játékok beszer- 9-17 óráig az intézet IV .. Me
zésére pedig 20 OOO forintot gyeri út 4:5. sz.. alatti -helyi-
költöttek ségben. 

- A budapesti politikai osz- - A debreceni vasutas nap. 
tály ve7.ető propagandistái má közi otthon és orvosi rendelő
jus 10-én 15 órakor tartják ok- intézet elkészült és május 6-án latási évzáró ünnepségüket. A 
legjobb propagandistákat ju- iinnepélyesen adták át rendel-
talomban részesítik. tPtésének. A két nagyjelentő-

- Budapest-Keleti Fútőh4z ségü szociális intézmény meg
�ztahanovislái május 19-én mű- nyitása nagy megelégedést vál
snk1ejlesztési ankétot rendez- tott ki a debreceni dolgozók 
nek. • körében. 

-------0-0-----

Ifit◄ i il·h: • :l,idak) 
Törödjünk többet 

a tapasztalatcsere-mozgalommal 

Szeretném felhívni a figyel
met, hogy i lletékesek nem 
helveznek elég súlyt az UJt
tások széleskörű elterjesztésé
re. Ismét kénytelem vagyok a 
ma�m példájára hivatkozni, 
bár feltételezem, hogy \·annak 
más, hasonló esetek is. A vo
natok világításánál alkalma
zott újításaimat elég széles 
körben ismerik, magam is 
azon voltam. hogy ismertté 
váljanak, mert jelentős megta
karítást lehet elérni velük. 
Tehát ismerik újításaim• t -
még sem ,·eretik be azokat. 
nem tudom, milyen okok 
mi�tt. 

Véleményem szerint azon
ban az okok között első helyen 
áll az, hogv nagyon ellaposo
dott a \'asúton a tapasztalat
csere-mozgalom. Az újítók, a 
sztahanovisták nem találkoz
nak egymással. nem tudják 
megbeszé-lnt újításaikat. mun
kamódszereiket. Nagyon nagy 
szükség lenne a tapasztalatcse
re-tnozgalom felélesztésére. 
hogy mindenhova eljussanak 
az újíhlrok, az új munkamód
szerek, amelyek m�önnyi
tik a munkát, javítják a mi
nőséget és elósegítik az ön
költ.;ég csökkentését. 

Löwi Béla 
Keleti Múszaki Kocsi

szolgálat 

ldejéb2n szólunk ! 
Ismét a ,.Szocialista Vas-

útért'' szerkesztőségéhez for
dulunk Kisl:őrös állomás prob
lémáival. Két és fél évvel ez
előtt is a lap segített hoZ7.á 
bennünket a gőzfűtés bevezeté
séhez. Sajnos. rnost ismét a 
gőzfútésről akarunk panasz
kodni. A fűtési idény véget ért 
már ugyan. de mi a jövó télre 
is gondolunk. Azzal a remény
nyel írjuk sorainkat, hogy így 
talán sikerül idejében felhív
ni a figyelmet gőzfütési beren
dezésünk súlyos fogyatékossá
gaira, s talán jövő télig lesz idő 
a hibák kijavítására. 

A másik panaszunk oka: a 
forgalmi iroda betonpadlózata 

már az új állomás felépülése 
utáni első télen feltöredezett. 
néhol valóságos gödrök táton
ganak. állandóan a bokatöro\o 
veszélyével fenyegetve forgal
mi szolgálaLtevóinkct. Végül a 
harmadik panasz: az épület te
tőzete több helyen beázik. var,
nak helyiségek, ahol esernyc5 
alatt kellene dolgozni. A kis• 
kunhalasi J\,Ia.gasépítő Főnök• 
ségtőZ már többször szemügy
re vették a hibákat, de lénye
gében semmi sem történt. Nem 
akarjuk ölhetett kézzel nézni, 
hogy szép, új állomásunk épü
lete teljesen tönkremegy 
reméljük, az illetékesek, s el• 
sősorban a l\lagasépítési Fő
nökség sem akarja ezt. 

Zombori Sándor 
ŰB-elnök, Kiskőrös állomál 

Döntsék el �égre: 
jogos \agy nem jogos? 

Mi. a BEV Nagyicce--
Gödölloi vonalát látjuk el 
árammal, vagyis áramátala
ldtó alállomason do1gozó elekt
rikusok vagyunk. Munkánkat 
hlganygőztól szennyezett, 
egészségre ártalmas levegő
ben ,égezzük, ahol orvosi e!_ó
írás s7.et·int. gyakran kellene 
kezet mosni. 
· Mégis, az anyag;;zámad&tól 

kezdve, a I 3. munkavédelmi 
osztályig mindig cda igye
keznek sorolni bennünket, 
ahol nem illetnek meg a vé
leményünk szerint jogos já
randóságok. Két hónapja egy 
dekányi szappant nem kap. 
tunk. de nem kaptunk gwni• 
talpas védóbakancsot sem, 
mert az I ·3_ munkavédelmi 
osztálytól Horváth föfel
ügyeló elvlárs megtíllapítot
ta. hogy mi kapcsolótfölake
zelök vagyunk. De kérdezzük, 
hogy akkor viszont a filatori
gáti és a pesterzsébeti áramát
alakító gépház elektrikusal 
miért kaptak már hónapok· 
kal ezelőtt gumitalpú védöba• 
kancsot? &; végre. szeretnénk 
tudni azt is, hogy mik is va
gyunk mi tulajdonképpen: 
elektrikusok. vagy kapcsoló
táblakezelők? 

Egyhá>ty lstvan, elektrikus 

A 1\I{;3KABA."V I ELE. 

Pataki Ottllla 1portrepUlö, aki mAr 2� e)t6erny!5s uqrást v6qzett. Sz6kely Györqyn,vel kompresszor kezel6i munkakörben derekas.a� kiveszi részét a munkából a Budapest-Nyuqatl Kocslszolqálatl Fö-
nilkséqnél. 

(Kovács Gén felv,I 

!IZOCIALl�T-'I YASL'leRT - A 'lla•0N •tlood41y lo t Vasutuot Sutue. •eu1fn•t he<Hoolo - MNIJe�nft ,nlndm Ut>mboton Sz.erl<es,tf t "2:erkeszt6blzottság. t.aptulaJdo.,.,., 1 Mlleke!W&- k Po•ld0(IY1 'linoutfrfo:t1 L YaMIII fOoul,lJa • 1 VtoulHoll l&ab--,eae<e. l1•k-l!!Hi1: Budt Pest. VI. Sthlln nt '!11 u - f•l,ron: m-v; •i.-lll1. ◄28-.ffl. Ottml �eloa: Jtl-78. »--49. KJodóblvml: Vll„ R,iónt•tll 5t. _ 11.(Q) ptkUP. llikr• Lapnr-da. ll11d1....a, vm„ 116kk 1111,,d--. 1. Felelős nyomdavezetö: Kulcsilr MIMlr. 



A VA S Ú T I  F Ó O S Z TÁ LY É S  A VA S U TA S O K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  H E i l l A PJ A Pecze János hatvani quritásvezet6 brigádja a május elsi,Jel ver• 
sem, idején néqy nap alatt 4487 kccslt qurltott le. Azóta Is kiváló 

teljesllménnyel dolgoznak. 

XLVIII. �VFOLYAM, 20. SZ. ÁRA 40 FILLÉR 1955 MÁJUS 16. (Kovács Géza te lv .) 

A vezetők felelőssége 
M inden magyar dolgozó, 

minden becsületes ember 
szívében örömet keltett az 
első ötéves terv győzelmes be
fejezéséről kiadott jelentés. A 
tények, számok tükrében ott 
láttuk ennek a diadalnak hős 
katonáit, a dolgozó milliókat, s 
e győzelmek szervezőjét, nagy 
pártunkat. Büszkén gondolhat
tunk arra, hogy a párt zászlaja 
alatt mi vasutasok is ott küz
döttünk vállvetve a többi szak
mák hőseivel. 

Ebben a felemelő és áldoza
tos munkában az elsők között 
haladtak a párthoz, a dolgozó 
néphez hű gazdasági vezetőink. 
Az ő példamutatásuk ragadta 
magáva1 béosztottjaikat és a jó 
együttműködés eredményeként 
közülük sokan nem egyszer 
tűzték ki üzemük, szolgálati 
helyük szanbeszökő helyére a 
megtisztelő élüzem-jelvényt. 
Tisztelet és megbec.<Jülés, a dol,
gozó nép hálája és köszi:fnete 
ezért a vezetőknek! 

A küzdelem első szakasza 
lezárult, de a munka folyik to
vább. Pártunk március 4-i !ha
tározata nyilván06Ságra hozta 
az 1955-ös tervév alapvető szá
mait. A terv vasúti vonatko

zású előirán11zatai nem könY
nyiíek, de -reálisak. A vasút 
tervét nemcsak teljesíthetjük, 
de túl is szárnyalhatjuk, !la a 
vezetók - éreiv� felelősségü
ket - a kommuhista vasuta
sokkal együtt, személyes példa
mutatásukkal, lelkesedésükkel 
magukkal ragadják, fokozott 
helytállásra lelkesítik a dolgo_ 
zókat. 
Mi szükséges ahhoz, hogy a 

ve, a munka jobb megszervezé
sével teremtsenek kedvező fel
tételeket a dolgozók verseny_ 
lendületének kibontakozásához, 
a vasúti feladatok maradékta
lan, minden részletében való 
teljesítéséhez. 

.Mi!hoz, hogy a vasút dolgozói 
megfeleljenek a rájuk háruló 
feladatoknak, hogy végre tucL 
ják hajtani pártunk határoza
tait, az eddigieknél is céltuda
tooabb, eredményesebb veze
tést - szocialista vezetést -
kell biztosítani a munkában. 
Gazdasági vezetőink a termelés 
kommunista parancsnokai, 
akiknek szava - mint Lenin 
elvtárs nem egyszer !hang
súlyozta - törvény. Ezért szük
séges az, hogy a felelós vezető 
gerinces, határozott, igazságos, 
olyan ember legyen, <tid igaza 
tudatában, a párt tanítása és 
útmutat�a szellemében, min
den félelem nélkül ki mer 
állni, aká-r a népvagyan foszto
gatóiról, akár az ellenőrzés so
rán felfedett hibákról vagy a 
felduzzasztott adminisztráció 
csökkentéséről van szó. A jó 
vezető érzi felelősségét pártjá.. 
val, népével, dolgozó társaival 
szemben. Nem kerülhet hátra
húzók befolyása alá, 

A vezetőnek minden munká.. 
jához, döntéséhez igényelnie 
kell a pártszervezet irányítását, 
segítségét, útmutatását. Az a 
vezető, aki „függetleníteni" 
akarja magát a párt"zervezat 
irányításától, rossz úton jár. 
A párt a vezetők nél
külözhetetlen kalauza azon 
az úton, amely egyre fel
felé ível, amely a szocia
lizmushoz vezet. A vezetőknek 
érezniök kell a felelősséget a 
pártmegbizatások becsületes 
végrehajtásáért. :f:rezniök kell 
a felelősséget a néppel, mun
katársaikkal szemben, akiknek 
vezetőik, segítőtársaik egysze. 
mélyben. 

vasút szállítási tervét 
túlteljesíthessük, hogy 1956-ban 
megkezdhessük a vasút életé
ben is döntő változást hozó 
második ötéves tervünket? A 
terv sikere mindenekelőtt attól 
:függ, hogy vezetőink milyen A vezetés !helyes, szocialista 
eredményeket érnek el a rá- módszereit csak az való-
juk bízott üzem, szolgálati síthatja meg, aki kellő politikai 
hely, hivatal szocialista mun- és szakmai ismerettel, szilárd 
kafegyelmének megerősítésé_ jellemmel, a nép ügye iránti 
ben, mennyire sikerül törne- odaadással, példás erkölccsel 
gessé tenni a takarékosságért rendelkezik. Ezek a jó vezető 
vívott harcot, hogyan bontako- gránitszilárdságú alapjai. E fel
zik ki a selejt, a rossz minő- tételek nélkül tartós és kiemel
ségü munka elleni küzdelem. kedő sikert nem tudunk elérni. 

A vasút előtt álló szállítási Pedig bőven van feladat. A me,_ 

feladatok elvégzése attól függ, neti-end szerinti közlekedés 

hogy vezetőink megtesznek-e megteremtése, az önköltség 

minden tőlük telhetőt a szocia- csö!Qkentése, a takarékosság, a 

lista munkaverseny, az élenjáró munka termelékenységének és 
szovjet tapasztalatok elterjesz-

gazdaságosságának javítása, 

tésére, mennyire karolják fel mind, mind olyan tennivalók, 
amelyek pártunk határozataiaz újítók kezdeményezéseit, ból adódnak. Erre mozgósítani hogyan terjednek cl az élen-

járók tapasztalataL f:s nem derék v_as��asai�at a vezetók 
utolsósorban attól függ mun-

felemel_o �ot�less:ge_ . . 
kánk, harcunk kimenetele, hogy A marciu.si hata;o�at iranvtu 
dolgozóink növekvő termelési I 

a __feladatok sokas°!labar;. Meg
Jendülete, cselekvőltészsége ho_ novekedett felelosségerzettel, 
gyan párosul a gazdasági veze- h�rcosa_�• áldozatkészen kell 
tés munkájának megjavításá.. kuzdemok ezeknek a célkitúzé
val. seknek megvalásításáért. Olyan 

A vasút minden vezetőjétől lelkesedéssel és lendülettel, 
azt várja a párt, hogy az amely eddig is nagy többségük

ed_digieknél i� határozottabban nek sajátja volt, s amelyek 
é!Jenek Jogaikkal, bátrabban egész dolgozó népünk di -intézkedjenek, követeljék meg k . • • cso 
a fegyelmet, mutassanak példát 

m�n as�s.ztályunk és pártunk 
a párt- és állami határozatok elismereset, megbecsülését ki
végrehajtásában. Kiváló mű- vívták az eltelt úz esztendő 
szaki értelmiségünk:kel karölt- alatt. 

A pécsi igazgatóság patronáló munkája 
A pécsi igazgatóság II. és IV. ekéhez és 16 sztálinyechez 

osztálya, s útmutatásuk alap- zyártottak és esztergáltak al
ján a fűtőházak és a pálya- katrészeket. Hasonlóan }6 
fenntartási főnökségek mind munkát végeztek a kaposvári. 
érték*bb segítségben része- a bátaszéki, a barcsi, a nagy
lS.Ítik a mezőgazdasági üzeme- kanizsai fútőházak is. A pá
iket. ·l lvafenntartási főnökségek H 

A pécsi fűtőház fiókmúhelye t.errnelőszövetkezetnek nyújtot-
16 mezőgazdasági gépet jav!- lak jelentős támogatást. Közu
tott meg a Remény-pusztai ter- !ük is kieme1kedik az alma
rnelőszövetkezetnek, a dalman-

1 
melléki tsz-t támogató. kapos

di g!J?állo!;lást_ patronáló _dom- vári pályafenntartási fönökséi1, 
bóvar1 futőhazban pedig 21 VJII. pályamesteri szakasza. 

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

A nagykőrösiek munkájának irányító, lelkesítő ereje 
A fut6bomok szűkebb hazája 

Nagykőrös. Amerre a szem el
lát, az ember szorgalma nyo
mán ma már nyugszik a ho
mok, zöldel a vetés. gyümöl
csöt hoznak a fák. Óriási vete
ményesek, szőlők, likácosok öle
lik körül a várost. Az állomás 
úgy fekszik a szélén. mint fe
hér komondor, hosszan el
nyújtózva a ház küszöbén. 

dig késő őszig 6<l-llO kocsit r tekintélye biztosítéka a párt 
raknak meg naponta az állo- vezető szerepe érvényesülésé
máson, hogy a magyar föld és nek. Az állomásfőnök elvtárs 
ipar termékeinek jó hírét öreg- ma már örül ennek, mert lát
bítsék. ja eredményeit. De nem min

A pártszervezet 

tekiniélye 

Az aránylag kis állomás ve
zetése nagy felelősséggel jár. 

Ezen a küszöbön jut a kon- Cs. Tóth Péter intéző elvtárs 
zervgyárba a Konzervipari három éve irányítja az állo
Célgazdaság háromezer holdjá- más munikáját. Felelősségteljes 
ról a tennés: paradicsom, munkájában. a dolgozók neve
uborka, paprika, gyümölcsféle ; lésében segíti. vezeti a helyi 
a ládagyárba a román. cseh és pártszervez.,t. Igy lesz Fazeklui 
osztrák de<!zka. f:s ezen a kü- Bél,a pályamunkás még ebben 
szöbön át Jut a fővárosba, a a hónapban tagjelöltté, Bene 
kü�ö!di országokba a híres Balázs tagJelölt váltókezelő 
kaisz1 barac](, a zöldségféle, a pedig párttaggá 
ko�erv. a nagykőrösi cig:iret- A Petőfi politikai iskola 
�.asi:1pka. Mos�� vagonszamra hallgatói, az állomás fiataljai a 
onti a nagyfeJu busa salátát, 

1 

jövő ígéretei. Szücs Ambrus 
le1tar�yok�m1 ez_er liter szám.. párttitkár lelkiismeretesen töra a teJet. Jubustol keulve pe- rődik velük, A pártszervezet 

dig volt így. Cs. Tóth elvtárs 
egyeduralkodásra tört, főnöki 
tekintélyét nyersen és nyaka
san védte és a pártszervezetet 
a dolgaiba kotnyeleskedő va
lamiféle felesleges intézmény_ 
nelk érezte. Ilyen körülmények 
között per.ize nem csodálkozott 
rajta senki. mikor például az 
egyik oktatáson azzal kezdte, 
hogy „kinyírja" azokat, akik 
hibát követnek el. Pártpropa
gandista megbízatása idején is 
nyomatékkal éreztette, hogy ő 
a főnök, a kizárólagos vezető. 
A párttitkár bevonása nélkül 
beszélte meg a kereskedelmi 
főnökkel a jutalmazást és csak 
a döntésről értesítette a párt
szervezetet. 

Hova vezetett ez a rövidlá-
_________ ,_ _______ _ 

A Landler Jenő Járómü javító 
és a ferencvárof:li fűtőház szocialista szerződése 

A Landler J enó J á�6;7tújavító a fűtőházi fiólanűhely nem tud 
I 

gozói szocialista megőrzésre ÜV, �ozdo�ysze�eldejenek doL �gít�n�, soronkívül elvégzi'k a �tték át a mozdon11t és vállal
gozo1 elhatározták, 'hogy a fe- 3avitasat. A vállalás célja az, ták, hogy a kisebb javításokat 
rencv�rosi fűtőház állagába hogy a 424-036-os mozdony a saját maguk végzik el, a gé
:,�tozo 424--036 pályaszámú legrövidebb állási idővel a leg- �i. tisztán és jókarban tart
„oz�?Zd?nyt. amelyen a szerel- nain·obb teljesítményt érje el a 
de fo1av1tást végzett, .az átadás 

I 
ft'I{� TalarnennJi gépe kö

után patr01tál;ák. Ez azt jelenti, zött. 
hogy bármilyen hiba esetén, ha A ferencvárosi fűtőház dol-

A Landler Jenő Járóműjaví
tó és a ferencvárosi fú tuház 
dolgozóinak szocialista szerző
déskötése követendő példa. 

------�-----

Miért látnak mindent feketének a pirospaprika városáhan 
Ne tévesszenek meg senkit 

az állomás színes, derűt su
gárzó díszítései, a váróterem 
falán kéken és pir-06all mo
solygó tulipánok, magyar né
pi motívumok. Nem, mindez 
látszat csupán - Kalocsa-ál
lomás mindezzel csak álcázza 
a falai között terjengő sötéten-
1.á.tást. Mire alapítjuk vélemé
nyünket? Arra, hogy riport
látogatásra utaztunk a paprika 
városába és eredmények he
lyett panaszokat hallottunk, 
munkaverseny helyett panasz
versenyt találtunk. 

Annál 1s inkább el kell mon
dani mindezt, mert még a tör
téntek után sem akarjuk el
hinni, hogy Kalocsa állomá
son csak panaszv1rágok nyfi
nak. 

Egy kérdés 

- egy panasz 

Mutatóban mégis, ha nem is 
szó szerint, de lényegében ír
juk le néhány kérdésünket és 
főként a kérdésekre kapott vá
laszokat. 

- Milyenek a vonatkísérők 
teljesítményei? 

- Jók, de van egy panaszuk. 

báltuk, hogy a táblára kiírjuk 
a fegyelemlazftókat, a lemara
dókat. Mit érlünk el vele? Azt, 
hogy „titokzatos kezek" per
ceken belül letörölték a táb
lát, de olyan alaposan, hogy 
még a versenyeredményeket, a 
jól dolgozók nevét is eltüntet
ték. 

:f:s így tovább, a panaszok 
gáttalan áradata: a rakterület 
sáros, használhatatlan - az 
állomás nincs bekerítve, nagy 
az árudézsmálás veszélye - a 
kultúrcsoport, a zenekar anya
giak !hiányában nem tud meg
alakulni -, az üzemi szemlék
nél felmerülő hiányosságokat a 
pályafenntartás nem orvosol
ja - a raktári dolgozóknak 
nincs W. C.-jük. 

technikumnak, szabadidejében 
fiát készíti elő a vasútgépé
szeti technikum felvételi vizs
g;ájára. És a fűtőházban sem 
csak Várszegik dolgoznak 
ott vannak Réfl Péter, La!ka
tos • István mozdonyvezetők, 
Szvete:k Im-re és La.'katos And
rás fűtők, akik a május else
jei ve1-senyben igen jó ered
ményeket mutattak fel. Vajon 
,,titokzatos kezek" az ő nevü
ket is letörölnék a verseny
t.ábl:áról, ha végre egyszer ki
írnák az eredményeiket? 

A munka megjavítását véle
ményünk szerint úgy kell el
kezdeni, hogy a párttitkár és 
az OB-elnök - az állomás
főnökkel nem volt alkal.inunk 
találkozni - leteszik a feke
ténlátó szemüveget. Akkor 
jobban meglátják a dolgozók
ban az embert is, s panasz 
és siránkozó lemondás helyett 
más -, ha kell meggyőző, de 
ha kell erélyesebb - e.sz.kö
zökkel küz<lenek a munkafe
gyelem megszilárdításáért, a 
versenyszellem fellendítéséért, 
a munka és a munkakörülmé
nyek megjavításáért. 

tás? A nagyutőrö,iek kezdtek 
lemaradni, hibát hibára hal
moztak. Szücs elvtárs, an1ikor 
tavaly ősszel - katonai szolgá
lata után hazajött - elbeszél
getett Cs. Tóth eivtárssal. A 
fiatal. tehetséges és keménykö
tésű főnök elgondolkozott a 
hal!ottalmn és fokozatosan. de 
sokat javított magatartásán. 
Most, a március 4-i pártthatá
rozat megismerése után még 
világosabban látja hibáját. 
Látja, s meggyőződött róla a 
gyakorlati munkán keresztül 
hogy a munkásosztály pártj� 
az egész társadalom vezetője, 
ir�nyítója, lelkesítő ereje. li:s 
Toth elvtárs, ma már javasla
tokkal keresi fel a pártot és 
harcol azért, hogy érvényt sze
rezzen a pártszervezet határo
zatainak. 

Lassan megváltozott 

a helyzet 

Sok jó születik ebből. A 
múltban, nem is olyan régen, 
Papsz�z Ferenc intéző még a 
dolgozók meg,kérdezése nélkül 
„szervezte" a vállalásokat. Ma 
a 'három forgalmi és két keres• 
kedelmi brigád dolgozói élő 
vállalásokkal becsületesen küz
denek az élüzem szint elérés� 
ért. Azelőtt a váltófelvágások 
sokasága csúfította er� 
nyeiket, ma jgen ritkán fordul 
elő. 

A gazdaságosságban, az ön• 
költség csökkentésében is je
lentkezik a megváltozott hely• 
zet. Zielbauer Adáim elvtárs, 
kereskedelmi főnökhelyettes 
és munkatársai például tízez
rekkel gazdagítják népgazda
ságunkat azzal, hogy komplex• 
brigád munkával az export 
átrakós kocsikat úgy szerve
zik, hogy egy Budapesttől 
távolabbi átrakási, illetve ke
zelési helyre küldik az árut. 
A nagykőrösiek érdeme, hogy 
jó talajra talált náluk a szov
jet tömörítéses kocsimegra

kási módszer. Máris jelentke
zik az eredmény: a terv 7,8 
tonnás rakodási előirányzatá
val szemben már 9.5 tonnát 
raknak be a könnyű, terjedel
mes göngyölegű árukból. 

A nagykőrösi vasutasok fel
ismerték és látják, hogy a párt , 
vezette úton járni annyit jelent, 
mint harc árán győzelemről 
győzelemre 'haladni. Munká
juknak, új siikereiknek irányí
tó és lelkesítő ereje a párt. 
Példájuk arra figyelmeztet, 
hogy a viharokkal dacolni tudó 
faóriások sem nélkülözhetik a 
napfényt. mint ahogy a maga
biztos, jó szakmai vezetők sem 

tudnaik tart<.s eredményeket 
elérni a pártszervezetek irányí
tó és lelkesítő ereje nélkül. 

A személyvonati vonatkísérők 
Kiskőrös állomáson átalakul
nak tolatásvezetőkké, a szolgá
lati ruhájuk piszkos lesz. 

S a fűtőházban is folytató
dik a panasznap: nincs mos
dójuk - a mozdonyvezetők
nek legalább kétórás túlmun
kát okoz a hétfajta mozdony
igazolvány kitöltése - nincs 
megfelelő kútjuk, nincs a szén
,zerelónél szállítószalag - a 
dolgozók nagy része politikai
lag fejletlen, nem járnak ok
tatásra, olyan esetek fordul
nak elő, mint például Várszegi 
Ferenc mozdonyvezető esete, 
aki a békekölcsönön 10 OOO fo
rintot nyert, a legutóbbi jegy
zést mégis megtagadta - és 
így tovább. 

A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT 

Milyen a kocsikiihaszná-
lás? 

A tavasz a legrosszabb 
;;zállitási idény nálunk. Szal

Vegyek le 
a fekete szemüveget 

ma, betoncsövek - hát lehet De azt hisszük, bőséges íze
szó a kocsik jó kihasználásá- litó ez is. Még azt is elismer
röl? jük, hogy a panaszok zömük-

- Milyen a munkafegye- ben jogosak és igenis, orvos-
lem? lást követelnek az illetékesek-

- Lehet ott szilárd munka- től. De a legbántóbb az. hoii;y 
fegyelem, ahová a dolgozók Zentai And-rás párttitkár és 
egy részét büntetésül helye- Fóna.gy Gyula űB-elnök is csak 
zik? Legutóbb ide tették Rá- panaszkodnak. Még talán azt 
koore:_1de_�őról Var_ga Istvánt. sem veszik észre. hogy a dol
Me11.rogzott_ alkoholista, vere- gozók között igenis vannak, 
ke?o, bo!ran�� volt. �zer�n- , '.11tik s�eretik munkájukat, akik 
csere mar sikerült eltávolita- 1obb es jobb eredményekre 
nunk, nemcsak tőlünk, hanem törekednek. Például Aszódi 
a vasúttól is. És nálunk volt Pál forgalmi szolgálattevő aki 
Majláih János vonatkísérő, jó szakvonali munkája �el
született szélhámos. öt is eltá- lett a kalocsai gimnáziumban 
volítottuk, de cimborái még itt érettségire készül, levelező 
maradtak, Egyidőben megpró- !hallgatója a szegedi vasúti 

Herbst Mihály alvázlakatos, a Nyuqatl Műszaki Kocslszolqálat dol• 
qozója 1 56 százalékos átlaqleljesílménnyel, minőségi munkával 

HQíti a torqalom biztonságát. 
(Kovács Géza felv.) 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓi. * 

Pártszervezeteink 
szélesítsék a politikai gazdaságtan oktatását T estveri üdvözletek 

Pártunk Központi Vezetősé- állami-, gazcüuágt és tömeg
ge 1955. március 24-i - az is- szervezeti vezetők zöme még a. 
kolán kívüli pártok.tatás új legszü.kségesebb közgazdasági 

rendszeréről szóló _ határoza- l&mueteikkel aem nmdelkezik. 
'.tppen ezért a KV fontos felta különös súllyal emeli ki a adatként jelöli meg az új párt-

politikai gazdaságtan tanulásá- oktatási év előkészítésénél a 
nak fonto.sságát. Rámutat a politikai gazdaságtan tanulásá. 
határozat arra, hogy a pá1-t-, nak szélesítését. 

Minden vezetönek uüksége van kiizgazdasági ismeretekre 
A határozat s:r.ellemében a 

vasút területén is pótolni kell 
a hiányosságokat. A politikai 
osztályok. a vasutas párt.szer
vezetek az elmúlt években ke. 
vés gondot fordítottak a párt
tagság, de különösen a veze
tők politikai gazdaságtani kép
zésére. Nem folyt megfelelő 
politikai nevelőmunka, a poli
tikai gazdaságtan megszerette
tése érdekében. 1952/53-ban a 
vasutas párttagok 1,6 százalé
ka, 1953/54-ben pedig 2,3 szá
zaléka tanult politikai gazda
ságtant. 

Abban, hogy a politikai gaz. 
daságtant ilyen kevesen tanul
mányozzák, szerepet játszott az 
a helytelen nézet, amely sze
rint a politikai gazdaságtan 
száraz, unalmas, az élettől el
vonatkoztatott kérdésekkel 
foglalkozik. Emellett sok párt-, 
és tömegszervezeti funkcioná
rius azt az „elvet" vallja, hogy 
- a politikai gazdaságtant 
csak a szakmai vezetőknek keli 

tanulniok, - nekik nincs szük
ségük politikai gazdaságtani 
ismeretekre. Ahhoz, hogy a 
KV 1955. március 4-i határo
zatát, egyben a jövó évi okta
tás előkészítését végrehajthas
suk, mindenekelőtt fel kell 
számolni ezeket a nézeteket és 
széleskörű propagandát ken 
folytatni a politikai gazdaság
tan tanulmányozása érdekében. 

A marxista politikai gazda
ságtan a marxista-leninista 
elmélet nagyon fontos alkotó
része. Lenin szavai szerint: 
.,Marx elméletének legmé
lyebb, legsokoldalúbb és leg
inkább részletekbe menő iga
zolását és alkalmazását 
Marx gazdasági tanai foglal
;ák ma.gukban." Nem száraz, 
elvont anyag, hiszen sokol
dalúan, színesen mutatja be 
a tennelési, gazdasági viszo
nyokban történó változáso
kat, a haladást, melyet az 
emberiség a társadalom fejlő
dése során elért. Megtanít ar-

ra: hogyan jutott el az ember 
például a kőszerszámok hasz
nálatától egészen napjainkig, 
amikor hegyeket mozdít el a 
helyéből, folyóknak az útját 
változtatja meg, az azelőtt ret
tegett természetet a maga szol
gálatába állítja. A társadalom 
fejlődésének tanulmányozása 
alapján válik világossá ·előt
tünk az, hogy a kapitalista 
társadalom pusztulása, a szo
cialista társadalom győzelme 
törvényszerű. 

Emellett a politikai gazda
ságtan sokat segít gyakorlati 
munkánkban is. Megmutatja 
például a kapitalizmusból a 
szociali:zmusba való átmeneti 
korszak idején előttünk álló 
legfontosabb gazdaságpolitikai 
feladatokat, a szocialista iparo
-sitásnak, a mezőgazdaság sv:r 
cialista átszervezésének mód. 
szereit. Ezeknek az ismerete 

nélkül egyetlen vezető sem áll
hatja meg a helyét. 

Nem véletlen, hogy ez a kér
dés éppen napjainkban kerül 
különösen előtá·be. Plirtunk 
1955. március 4-i határozata 
rámutatott arra: olyan jobbol
dali nézetek terjed1ek el a 
pártban, mely szerint a nehéz
ipar fejlesztése nélkül is növel
hető az életszínvonal, vagy az 
a nézet. hogy a kisárutermelés 
belenóhet a szocializmusba stb. 
Ezeknek a nézeteknek az el
terjedése összefüggésben van 

Az írtisos a/ittició fontos eszköze 11 /11/iújsti/ 
Az előttünk álló feladatok 

sikeres megoldásához feltétle
nül fontos az agitáció tartal
mának megjavítása. Az agitá
ció egyik lhabásos és népszerű 
formája a faliújság. Nem túl
zás, ha azt állítjuk, hogy a 
faliújság a pártszervezetek po
li.tikai tömegmwn!kájá7llllk, a 
dolgozók eszmet nevelésének 
eITT1i!k igen fontos és hatásos 
es2!köze. A faliújság segítségé
vel pártszerű bírálattal nevel
hetJü k a dolgozókat, felfedhet
jük a termelés hibáit és moz
gósíthatunk a fogyatékosságok 
le1,üzdésére. 

Faliújság-verseny 

A faliújság Jelentőségét is
merve, a pécsi politikai osz
tály agit-prop. osztálya már 
három ízben indított faliújság. 
versenyt az igazgatóság terii
tetén lévő pártszervezetek kö
zött. 

gíti a politikai tömegmunkát 
a szállítás, feladatok megoldá� 
sát és a vasutas dolgozók neve
lését. Ezért mind jobban SZÍV• 
ügyüknek tekintették az írá
sos agitáció kiterjesztését. 

Az írásos agitáció ereje 

A felszabadulási verseny 
idején 1955. febr uár l-től áp
rilis 4-ig harmadízben indított 
az agit-prop. osztály faliújsá,g
versenyt. Ebben a versenysza
kaszban több mint 250 olyan 
ci!kk és színes rajz jelent meg, 
amelyek il!U,Szt.-áltá/k a felsza
badul.ás előtti Ma.gyarország 
és a va.sutas dolgozók a.ldkori 
helyzetét, hirdették az eltelt 
tíz év eredményeit, a vasút 
fejlődését. a dolgozók megva.l• 
tozott életét, népszerüsítették 
a Szovjetunió eredményeit. 
murokamód.szereit és ismertet
té'k a szov;et emberek életét. 
Ilyer, faliújság volt Szigetvár 
állomáson, a pécsi igazgatósá
gon és még több helyen. 

Kaposvár állomás dolgozói 
faliújságcikkek és helyi „viJlá. 
mok" felhasználásával dicsér
ték a felszabadulási versenyben 
kitűnt dolgozókat, ugyanakkor 
bírálták a hanyagokat. fegyel
mezetleneket. Lerajzolták pél
dául a legjobb tolatási brigá
dot, a „Beloia.n.niszt" és fölé 
írták: örii.1 a brigád, mert jól 
végezte munkáját. A rajz még 
serkentőbben hatott a brigád
fa és tovább javítva eredmé
nyeiket, jelentősen túlteljesí
teLték vállalásaikat. A jó példa 
a többi dolgozó eredményeire 
is kihatott. 

Rajzokkal, cikkekkel mutat
tak rá arra i,s, hogy milyen 
eredményes i. szol�álati ágak 
ió együttműködése és milyen 
hibák adódnak az együttmű
ködés elmulasztásából. A ci:k
kekben bátran bírálták a part
és szak-mai vezetők hibáit, ja
vaslatokat tette<k a hibá!k ki
javításáTa. 

Tovább a megkezdett úton 

A faliújságok segítségével 
dZ igazgatóság területén nótt 
a dolgozók aktivitása, eroso
döt! a párt vezetószerepe. a 
dolg,nókkal való kapcsolata. 
Fejlődött a bírálat, önbírálat 
�őleg az alúlról jövő bírálat: 
Javu�t a fegyelem, és ez i,s 
hozzajárult ahhoz, hogy igaz
gatóságunl< területén tizenhét 
szolgálati hely érte el az él
üzem-szintet. 

A politikai osztály az előző 
verser,yszakaszokhoz hasonló
an jutalmazta a legjobb szer
kesztő bizottságokat és cikk
írókat. 

Feladatunk az, !hogy tovább 
javítsuk az 1rasos agitáció 
eredményességét. még színe
&ebbé tegyük a faliújságokat. 
A politikai osztály az eddigi
nél is több segítséget fog nyúj
tani a pártszervezeteknek, 
hogy a faliújság, a politikai tö
megmunka fontos eszköze 
méginkább betöltse feladatát � 
párt politikájának megértetése, 
a vasutas dolgozók nevelése és 
mozgósítása terén. 

Tancsik Lajos, 
a pécsi politikai osztály 

munkatársa. 

A versenyek során a párt
szervezetek többségén.él faliú;
ság szerkesztő bizottságdk al.a
ku.ltak. akik a dolgozók bevo
násával gondoskodtak arról, 
hogy a faliújság h"i.Sonlóan a 
nyomtatott sajtóhoz, betöltse 
agitátor, szervező és propa
gandista szerepét. A faliújság
verseny megindítása előtt csak 
}cevés helyen (Pécs állomás, 
Nagl/,kanizsa fűtőház) volt fa
liújság szerltesztó bizottság. A 
faliújság-táblák többségén 
vagy nem volt cikk, vagy régi, 
elsárgult, időszerűtlen írások 
,,díszelegtek". Szigetvár állo
máson például - a verseny 
előtt - állandóan üres volt a 
tábla. Az első, 1953-ban indí
tott, faliújság-verseny során a 
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fo1!�� Máius : egeszségügyi hónap 
írója és  olvasója lett a faliú;- A Vasutas Dolgozók Szak-
ságnak. Meg is lett az eredmé- szervezetének ;avaslatára mánye: első helyezést értek el a ;us I-vel az egész vasút terülefaiiújság-versenyben. tét átfogó ú; mozgalom indult 

Az első verseny lezárásakor a dolgozók egészségének védel
három pártszervezet faliújság mére. A mozgalom célja, hogy 
szerkesztóbizott.sága oklevelet, a vasutas dolgozók egészségét 
a legjobb húsz cikkíró pedig leginkább veszélyeztető beteg
könyvjutalmat kapott a politi- ségek e!leni küzdelmet tömeg
kai osztálytól. Ezután mégin- mozgalommá. tegye. Kiszélesít
kább fokozódott a szerkesztő- sék az egészségügyi propagan
bizottságok munkakedve és dát, rendkívüli üzemszemlé
hatásaként egyre több dolgozó ken feltárják a dolgozók egész
vált az újság ,.munkatársává", ségét veszélyeztető hiányossá
kapcsolódott be a második ver- gokat, gondoskodjanak azok 
renyszakaszba. ki;avításáról. A mozgalom a 

Ebben a szakaszban egyre dolgozók egészséges életmód
inkább a tömegek hangjának ra való nevelésével is foglal
kifejezőjévé vált a faliújság. koztk. 
Szinte naponta érdeklődtek a A végső cél az, hogy a moz
szerkesztőbizottságok, hogy há. galom idővel állandóvá fejlód
nyadik helyen állnak a ver-

, 
jék. 

ság az üzemorvossal karöltve 
egészségügyi kérdések szaksze
rű. megválaszolására „Kérdezz 
- felelek" ládát rendszeresí
tettek. Az ide bedobott kérdé
sekre az üzemorvos han,gosbe• 
mondón, vagy rendsze.-es elő
adások keretében ad választ és 
felvilágosftást. Megszervezték 
a tüdő-, rák-, fog- és a véf•nvo
m�s szíí.rő-vizs17álatot. Az, hogy hany száz dolgozó egészsé
gét fogja meg6vni ez a nagy
szerű. új mozgalom, az at
tól függ, hogy üzemszerveze
teink hogyan és mtlyen eszkö
zökkel tudatosítják az egész
s_égügy fontosságát és hogy 
uzemorvosaink az egészség
ügyi hónap keretében és azon 
túl mennyire fokozzák eddig is 
dicséretes munká;ukat a dol
gozók egészségének védelmé
ben. 

senyben. Az írásos agitáció Számos üzemi bizottságunk 
komolyan segítette az ígazga- tgen. helyesen kezdte meg az 
tóság termel.ési eredményeinek egészségügyi hónap szervezé
növe[ését és hozzájárult ahhoz, sét. Mozgósították az egész- Üzemszervezeteink ismerik 
hogy a pécsi igazgatóság eb- ségügyi albizottság aktíváit, tennivalóikat, ismerik az 
ben a versenyszakaszban az akik széles körben tudatosí- egészségügyi hónap célkttúze• 
Igazgatóságok !közötti verseny- tották az egészségvédelem és a seinek nagy fontosságát en
ben. a második helyre !került. betegségek megelőzése elleni nek tudatában minden ' tólük 

A pártszervezetek a siker küzdelem jelentőségét. Buda-
1 iattán egyre jobban megértet• pest Keleti pályaudvaron a hó- telhetot tegyenek meg o.z 

fék, hogy a jó faliújság előse- MP ke'fe!ében az üzemi biZott- egészséQÜ/ll/i hónap sikeréért. 

azzal, hogy a politikai gazda
ságtan oktatáSa nem volt ki
elégítő az elmúlt évek folya
mán. Ha párttagsá.gunk 1Ul{ll/· 
része behatóall tanulmányorta 
volna a politikai gazdaságtant, 
amely eze<kre a kérdésekre vi
lágos választ ad, euket a né
zeteket sokkal hatéücon.yabban 
tudtuk volna visszaverni, ke
vesebb ká.rt okoztak volna ha
zánk fejlődésében. 

Népgazdaságunknak - ezen 
belül a közlekedés további fej. 
lesztésének - elengedhetetlen 
feltétele, hogy vezetőink is
merjék a7..okat a gazdaságpoli
tikai kérdéseket, melyek alap. 
ján kell munkájukat végezni. 
Ilyenek például a gazdaságos 
üzemvezetés, az önköltségcsök
kentés kérdései, a szocialista 
bérezés feladatai. 

Nagy segítséget nyújt a Politikai 
gazdaságtan tankönyv 

A politikai gazdaságtan ta
nulásának kiszélesítéséhez 
nagy segítséget ad számunkra 
a Szov;etunw tudósai által ki
dolgozott és összeállított „Poli
tikai gazdaságtan" tankönyv, 
me}ynek elkészítésében Sztálin 
elvtárs is közreműködött. Ez a 
tankönyv népszerű formában a 
marxista-leninista tanítások
ra támaszkodva vezeti be az 
olvasót a politikai gazdaság
tani ismeretek világába. Bár a 
könyv tanulmányozása nem 
pótolhatja a klasszikus műve
ket, mégis sokat segít, mivel 
megadja az alapot ahhoz. hogy 
politikai gazdaságtani kérdé
sekben helyesen tudjunk tájé
kowdni és cselekedni. Párt
szervezeteink taTtsák fcmtos 
feladatuknak e kimyv népsze
ríisítését, gondoskodjanak ar
ról, hogy a. párttagság minél 
nagyobb számban - aká,r cso
portosan - tanulmányozza a 
ta-nlkönyvet. 

Május elseje alk,lmából a 
I 

A Szov;etunió Szállítási 
vasutas szakszervezetet a Dolgozói Szakszervezetének 
Szovjetunió, Kína és a népi közoonti bizottsága Gáspár 
demokratikus országok vasutas Sándor elvtárshoz, a Vasutas 
szakszervezetei, baráti üdvöz-

1 
Dolgozók Szakszervezetének 

leteikkel és jókívánságaikka! elnökéhez intézett üdvözieté-
keresték fel. ben ezeket írja: 

Mi, szovjet vasutasok ma3us el.seje alkalmából. a n.em-
zetközi munkásosztály gyönyörű. ünnepén forró testvéri üd. 
vözletünket küld;ük a magyar vasutasoknak, a dolgozó ma
gyar népnek. Kívánjuk, hogy a szocializmus felépítéséért vívott 
dicsőséges harcukban újabb győzelmeket ara.ssanak. A szov
jet va.suta.sok a nemzetközi szolidaritás, a proletárnemzetkö
ziség ntipját, a munka frontján aratott újabb sikerekkel kö
szöntik. A szovjet és magyar va.suta.sok csakúgy. mint a többi 
testvéri népi demokráciák �-as-utas dolgozói, erejüket arra 
fordítják, hogy az előttü,k tornyosuló szállítási feladatokat 
hazájuk, a dolgozó nép felemelked�sének szolgálatába állítsák 
és ezzel is erósítsék azoknak a harcosoknak a számát, akik 
képességeiket, alkotó lendületüket a béke megőrzésére, hazájuk 
felvírágozására irányítják. 

A kínai, a bolgár, a cseh
szlovák, a romáll v:-sl.ltas 
szakszervezetek is baráti le
vélben üdvözölték a magyar 
vasL1tas dolgozókat. 

A Német Demokratikus Kőz-

társaság vasutas ipari szak
szervezetének Közpo_nti Veze
tősége nevében Otio See{}e1' 
elvtárs tolmá�lta a német 
vasl.ltasok üdvözletét a munka 
ünnepén. 

„A Német Demokr4tikus Köztársaság 300,000 va.sut!!s4 
nevében testvéri üdvözletünket küldjük május elseje alkal
mából, amely nap minden becsületes dolgozónak a békéért, 
biztonságért és jólétért folytatott küzdelemben. oly kiemel
kedő harci nap. A béke, a demokrácia, s a szocialízmus tábora a 
Szovjetunió vezetétse me!1-ett legyőzhetetlenné vált. Európá
ban és Ázsiában több mint 900 millió ember csatlakozott eh• 
hez a táborhoz, ők azok, akik a béke megvédéséért küzdenek. 
A világ valamennyi országának dolgozói szembeszállnak az 
imperialista háborús úszitókkal és kiütik kezükből a gyú;
togatásra szánt fáklyát, amellyel új világháborúba akarják 
sodorni a népeket. 

A német hadiipar mágnásai és a monopóliumok ura!, 
mint az amerikai imperializmus cinkosai, - szövetségben az 
agresszív német militaristálckal. - most megkísérlik, hogy 
hazánk nyugati részét egy újabb, a népek egész sorára ki• 
terjedő gyilkos merénylet kiinduló pont;ává változtassák. A 
maroknyi áruló, - ók igazán nem képviselik a német nép 
többségének véleményét - ratifikálta Bonnban a gyalázato, 
párizsi szerződést, s ezzel szabaddá tette a; reakció urai előtt 
az utat. 

Természetesen nem szabad Mi, német va.sutasok, tökéletesen tisztában vagyunk a 
megfeledkezni arról, hogy a helyzet komolyságával és saját fele1.ó.sségünkkel. Népeinket 
párttagság i,skolánkívüli párt- a, baráUág szoro.! szál�i fűzik össze. Veletek együtt fogunld 
oktatásának legfontosabb esz- minden olyan kísérletet megliiú.ritani. am�!ynel< az a célja.,. 
köze a szervezett, szemin.á- hogy népeinket harmadik világháborúba sodorja. 
riumszerű oktatás. A jövő évi , . , . , , . 
oktatás előkészítésénél a párt- . A munka.sosztaly part1anak vezetese mellett T1, magvar 
tagság minél nagyobb részét va.sutasok sikerrel rakjátok le a szocializmus alapjait. Ehliez 
képzettségüknek megfelelőe� 

1 
további szép eredményeket kívánunk Nektek és május eue

vonják be a politikai gazdaság- ;én a munkásosztály vörös lobogója alatt tüntetünk a párizsi 
tan szervezett, rendszeres ta- szerzőtüsek valóraváltása ellen, a békéért és az egységért.n 
nulásába. 

1 

Heringer Józsefn�, Az osztrák vasutas szak-
, 

kereste fel meleg soraival 
a vasút politikai főosztály szervezet frakciója nevében szakszervezeiünket május el• 

munkatársa Hermann Lichtenegger elvtárs seje alkalmából. 

Szovjet vendég a ferencvárosi fűtőházban 
Kis csoport állja körül a fe

rencvárosi fűtőházban a fel
szabadulási serleget. A csoport 
közepén magas, szélesvállú, 
középkorú férfi áll, s elismerő 
mosollyal hallgatja a tolmács 
beszámolóját arról, hogyan 
nyerte el a ferencvárosi csomó
pont 1953-ban a Munka Vörös 
Zászlórendjét, az idén pedig a 
felszabadulási serleget. 

A magyarázat közben lép be 
a szobába Lőcsei János elvtárs, 
Kossuth-díjas, mozdonyfel
vigyázó. 1 - Panyin elvtárs tanítványa 
- jegyzi meg a tolmács a be
mutatásnál s mindenki arra a 
szoros összefüggésre gondol, 
amely elválaszthatatlanul egy-
bekapcsolja Panyin elvtárs ne
vét és a fűtéílház kiemelkedő 
eredményeit. 

Most ismét szovjet vendéget 
fogad a ferencvárosi fűtőház: 
A. E. Szavcseniko elvtársat, a 
kurszki fűtőház kiváló moz
donyvezetőjét, a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsának tagját. 
Szavcseniko elvtárs a Vasuta., 
Dolgozók Szakszervezetének 
vendége s nélhány napos buda
pesti látogatása alatt felkeres
te a legfontosabb vasuti szol
gálati helyeket, intézményeket. 

Itt, a ferencvárosi fú tőház
ban egész délelőttre nyúlik a 
másfélórásra tervezett látoga
tás. Szavcsenko elvtárs látja, 
érzi, hogy barátok között van 
és a fűtőház mozdonyvezetői, 
fútői tudják, hogy tapasztalt, 
segítőszándékú elvtárs szavait 
hallják. Nem csoda, ha gyor
san repülnek az órák. 

Menny, időt töltünk pl. Bar
ka l&tván elvtárs 424-175-ös 
számú mozdonyánál? Ki mér
né az időt, amikor Szavcsenko 
elvtárs olyan látható örömmel 
veszi szemügyre a ragyogóan 
tiszta gép minden porcikáját. 
Amikor fel akar menni a 
mozdonykonyhára, többen fi
gyelmeztetik, hogy vegyen kék 

zubbonyt ruhája fölé, de ő nyomban meg1ger1, hogy az 
mosolyogva szól le, már a újítás teohnikai leírását haza• 
'hágcsóról : térése után elküldi. 

- Olyan. tiszta ez a masina, Sokat és szeretettel beszél a mint egy pati'ka. kurszki fú tóházról, amelyet a 
ll:s fáradhatatlanul járja be hitleri hordák teljesen lerom• 

az egész fűtőházat, felkapasz- holtak, de ők a háború után 
kodik a szénszerelő meredek szebb, korszerűbb fútólházat 
lépcsőin, minden után érdek- építettek, mint amilyen a régi 
lódik és tanácsokat ad. A moz- volt. A műhelyben minden 
donynál a többi között a fó- munkát a legkorszerűbb gé
tengelyágylhúzó kezelésére hív- pekkel végeznek, a javításo
ja fel a figyelmet. a lunyini- kat futószalagszerűen oldották 
mozgalom fontosságáról beszél, meg. De nemcsak a fűtőház 
a szénparton a szénkeverés épült újjá: ma már tágas kul
problémáit magyarázza. Egy- túrotthona, saját szanatóriuma, 
szerű, érdeklődő látogatásra gyönyörű úttörőtábora, 450 
jött Szavcsenko elvtárs a fűtő- ágyas üdülője van vasuti 
házba, magyar mozdonyveze- csomópontjuknak. 
tökkel és fűtőkkel akart ta- Búcsúzásul kicsiny, fehér, 
fáJkozni, de a fűtéilház dolgozói zománc békegalambot ajándé
többet kaptak látogaUjsától: koz a jelenlévóknek, s csak 
tan.ácsot, útmutatást. ennyit mond: 

A műhelyben például el- , - Előre, elvtársak, a béke 
mondja, hogy az ő fűtóházuk- megvédéséért - de mindenki 
nál a csövek kicserélésénél 

I 

érzi a szavak súlyát s az erős 
hideg eljárást alkalmaznak. kézszorításban benne van a 
ami mintegy negyedére csök� válasz: ,.Együtt a Szovjetunw
kenti a munka időtartamát és val, ci béketáborral," 

A. E. Szavcsenko elvtilrs, a ferencvárosi fat'5ház dolqoz6i k'5z6tt. 
(Kovács Géu felv.> 
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A Központi Egészségügyi Hivatal 
es a MÁV-kórház vezetőinek köszönete a szakszervezetnek 

A selejtmentes munka az önköltségcsökkentés egyik módja 

A napokban a MAV Köz
ponti Egé=ségügyi Hivatalá
nak vezetóje, dr. Szekulesz 
Károly elvtárs levelet intézett 
a Vasutas Dolgozók Szakszer
vezete központi vezet&ségéhez. 
Levelében többek között eze
ket írja: 

A közelmúltban megvaló
sult és az ez év folyamán meg
valósítandó, a vasutas dolgo
zók fokozott egészségvédelmét 
�zolgáló létesítmények, a pé
celi betegotthon, a szombat
helyi és debreceni rendelóin
tézet, a MAV kórház iüdó- és 
rön tgenosztályának létrehozá
sa annak köszönhető, hogy a 

t.•asutas szakszervezet lehető
vé tette e létesítményekhez 
szükséges hitelnek a félszáza
lékos alap terhére történő fo
lyósítását. Mint e létesítmé
nyek fenntaTtói ezúton mon

_dunk lwszönetet a szakszerve-

zet központi vezetőségének a 
nagyjelentőségíí. egészségű.gyi 
intézmények létesítésének le
hetővé tételéért és szükséges
nek tartjuk, hogy a fenti inté
zetek megnyitásakor az ott 
gyógyulást kereső vasutas 
igényjogosultak, az intézet 
dolgozói, de a vasutasok nagy 
összessége előtt is rámutas
bUnk a szakszuvezetnek a 
vasutasok érdekeit szolgáló 
szociális intézkedésére. 

A MAV Kórház és Központi 
Rendelóintézet igazgató főor
vooa, dr. Oó Lajos elvtárs 
ugyancsak levélben köszönte 
meg a szakszervezet elnöksé
gének hathatós erkölcsi és 
a�yagi támogatását. Hangsú
lyozza levelében, hogy a .szak
szervezet megérté.se igen nagy 
mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy a beteg vasutasok egész
ségét helyreállítsák, de hozzá
járult a betegellátás, gyógyító-

tevékenység színvonalának 
emeléséhez az is, hogy segít
ségükkel bóvíthették a rönt
genrendelöt, tüdőgondozót. Ki
emeli, hogy a kórházi osztályok 
zsúfoltságát nagy mértékben 
enyhíti majd a péceli kisegítő 
kórház. Mindezek lehetővé te
szik - írja levelében -, hogy 
intézetünk orvosai és egész
ségügyi dolgozóink küejthes
sék tevékenységüket a dolgo
zók, a szocializmus építé6e ér
dekében. 

A debreceni vasutasok és a 
közelmúltban felépült rendelő
intézet dolgozói táviratilag 
fejezték ki szakszervezetünk 
elnökségének köszönetüket a 
vasutas dolgozók érdekében 
kifejtett áldozatkész munká
jáért és igéretet tettek arra, 
hogy Jó munkájukkal még az 
eddiginél is hathatósabban se
gítik a feladatok elvégzését. 

Tegyük gazdaságosabbá a darabáruk szállítását 
A vasút egyik legfontosabb 

feladata a darabáru küldemé
nyek gyors, biztonságos és 
gazdaságos szállítása. Ez nép
gazdasági érdek. A gyors 
darabáruszállitás többek ·között 
hozzájárul ahhoz is, hogy az 
üzletek polca:ról ne fogyjon el 
az áru, a vásárlók igényei ál
landóan ki legyenek elégítve. 
Sajnos az utóbbi években, kü
lönösen 1954 , őszén a darab
áruforgalom lebonyolításánál 

komoly hiányosságok és jogos 
panaszok vetődtek fel. Ezek
nek igazságát még ak>kor is el 
kell ismerni, ha tudjuk, hogy 
a nehézségek okai között sze
repelt az ugrásszerúen meg
növekeddt darabáruforgalom 
- mely 1954-ben az 1950. évi 
:forgalom kétszeresét tette ki 
- s melynek lebonyolításához 
a szükséges berendezések és 
létesítmények nem kellően 
álltak rendelkezésre. 

A raktá(ak túlzsúfoltságának köretkezménye 

A legnagyobb nehézséget a év hasonló hónapjához szá
szükséges raktártér hiánya mitva, bár a forgalom 24 szá
jelentette. Ezt még fokozta, zalékkal emelkedett. 1955. 
hogy a darabáruk továbbitásá- márciusban pedig az átrakott 

hoz szükséges kocsikat sok áruk mennyisége az előző év 
esetben késedelmesen bocsá- azonos hónapjával szemben 
tották rendelkezésre és így az már 20 százalékos csökkenést 
amúgy is elégtelen raktár- mutatott, ugyanakkor 8 száza
térben a küldemények össze- lékkal emelkedett a forgalom. 
torlódtak, a raktár bezsúfoló- A gyorsdarabáruk fuvarozá
dott. sánál sikerült a fuvarozási 

A bezsú!olódott raktár gyors időt 24 órára, a teherdarab
kiürítésénél -a dare!Dirat. Mlld� #tl!<:,ná1 pedig (illagosan 48-
szerint minden csoport�sitás 60 órára csök'kenteni. Ezzel 
nélkül rakták be a kiállított egyidóben lényegesen csökkent 
gyújtőkocsiba. Emiatt a kocsit - mint a pé:dák is mutatják 
kezelés végett a legközelebbi - az átrakások mennyisége, 
elágazó állomás raktárához kisebb lett a dézsmálási lehe
kellett állítani, hogy az el- töség és az átrakásból adódó 
áoazó vonalra rendelt árukat árukár. 

hatással volt a hiány és fölös, 
valamint a sérülések alakulá
sára is. 

Hiány - fölös 
1954. márciusában a darab

áruknál az összes hiány és fö
lösök száma 6034 tétel volt. 
1955. márciusában a B száza
lékkal nagyobb áruforgalom 
mellett ez a szám 4304-re csök
kent. Különösen a hiányok 
szárnának csökkenfae jelentős. 
Márciusban már a hiány és a 
fölös mennyiség között alig 
volt jelentős különbség, szem
ben az elöző év hasonló hónap
jával, amikor a hiányzó téte
lek száma 49 százalékkal meg
ha,adta a fölösökét. 

Ez az eredmény biztató, de 
közel sem megnyugtató. A 
hiány és fölös száma még min
dig magas. Különösen sokat 
kell tenni a dézsmálásokozta 

károk csökkentéséért. Türhe
tetlen helyzet, hogy a vasuton 
a vasuta�ok kezei között ái;\t 
tünik el, hogy a kártérítések 
összege évente sokszázezer fo
rintra rúg. Az elért eredmény
nek arra kell serkentenie, hogy 
a darabárukezelés végrehajtá
sával, ellenőrzésével és irá
nyításával foglalkozó vasutas 
dolgozók munkájuk megjaví
tásával, a még fel nem tárt 
lehetőségek kutatásával a 
gyors és szabályszerú darab
árufuvarozást tovább javítsák, 
még gazdaságosabbá tegyék. 
Tovább csökkentsék az áru
kezelés selejtjét, mely rontja 

az önköltséget, fokozza az el
tűnt és elkezelt áruk kutatá
sával az adminisztrációt, nehe
zíti a dolgozók életszínvonalá
nak emelését. 

kirakhassák. Az elágazó állo- Mindez azt eredményezte, 
máson sem vo't azonban ked- hogy árumozdítási költségünk
vezőbb a raktárhelyzet, tehát ben nagy megtakarítást értünk 
ugyanúgy járt el, mint az elő-

, 
el, melyhez még hozzá kell 

zó állomás. Ez a kezelési mód számítani az úgynevezett köz
okozta, hogy a hosszabb út- vetett megtakarításokat is. 
vonalon fuvarozott áru néha Ilyen például az, hogy a fuva
öt-hat raktárban is megfordult rozások meggyorsításával ke
és a fuvarozási idő a teher- vesebb kocsit kötünk le, lénye
darabáruknál 10-12 napra gesen kevesebb kocsit kell a 

szökött fel. De nem volt sok- raktárakhoz keze'ésre beálií
kal jobb a helyzet a gyors- tani és ezzel tetemes tolatási 
darabáru kezelésénél sem. munkát is megtakarítunk. A 

A késedelmes fuvarozás darabáruforgalom meggyorsí- Gyimóti Gyula 
nemcsak meghosszabbította a tása és az átkezelések nagy- az 5. D.-osztály 
darabáru útját és indokolat- mérvú csökkenése kedvező ki- dolgozója 
lanul sok vasúti kocsit kötött --------�--------
le, hanem lehetőséget is nyúj
tott a dézsmálásokra, áru
ikárokat, töréseket okozott nem 
is beszélve arról, hogy a sok 
átrakás és kezelés költsége a 
beszedett fuvardíjat is fel
emésztette. 

Debrecen állomás tartani akarja 
az élüzem színtet 

Az első negyedévben másod- tartózkodás között. Az állomás 
szor nyerte el Debrecen állo- dolgozói elé azt a feladatot túz
más az élüzem címet. Aprilis ték, hogy minőségi összeállítást 
hónapban is minden tényező- végezzenek, amiért céljutalom 
né! száz százalékon felül telje- jár. 
sítették tervüket. A lelkiismeretlenség is gá-

Laczkó Imre elvtárs állomás- tolja a jó munkát. Megtörtént, 
főnök a következőket mondja hogy az üres kocsi céduláját 
az állomás eredményeiről: lekaparták s besorozták a ko--

Pártunk politikájának kö- gal való takarékosság, a se
zéppontjában a szocializmus lejtmentes munka. A vasúti 
építése, a dolgozó nép jólété- selejtbe tele kell érteni a vo
nek következetes emelése áll. natkéséseket, a hosszadalmas, 
Ennek megvalósítása érdeké- kerülő utakon történő áruszál
ben minden erővel arra kell lítá:st, a számadás-elválasztást 
törekednünk, lhogy gazdasá- és még sok minden mást. De 
gosabbá tegyük a termelést, most kimondottan csak az 
növeljük a munka termelé- anyagselejttel kívánunk fog
kenységét, csökkentsük az ön- Jalkozni Tesszük ezt azért költséget. Elsősorban ettől · , ,, . ' függ előrehaladásunk menete mer! �z anya�ta�arékossá„ Je
a jólét, a szociali:zmus útján. 

l 

lentosegét aláhuzza, hogy a 
A termelékenység emelésé- legfontosabb ipari nyersanya

nek. az önköltség csökkentésé- gokat külföldről drága pén
nek fontos tényezője az anyag- zért szerezzük be. 

Napról napra csökkentsUk a se/ejtet 

A vasúton - és elsősorban 
a jármújavítókban - az utób
bi időben javulás tapasztal
ható az anyagfeLhasználásnál, 
csökkent a selejt, de az ered
mények még 'korántsem meg
nyugtatóak. 1953 téli időszaká
ban az egy hónapra eső selejt
átlag a jármüjavítókban 57 137 
forintot tett ki. Az idei téli 
hónapokban ez az összeg 47 302 
forintra csökkent. De tegyük 
mindjárt a számokhoz hozzá: 
féló, hogy ezt az összeget ,,szé
pített" statiszUka mutatta ki. 
Nem egy helyen dívik még, 
hogy „jó ismerős", baráti ala
pon átveszik a munkadarabot 
,,rejtett" selejttel csak azért, 
hogy a selejtet ne kelljen az 
üzem selejtstatisztikájában ki
mutatni. Ezek az elvtársak 
azonban megfeledkeznek arról, 
ha a selejt összegét nem is 
mutatja ki a vasúti selejtsta
tisztika, a népgazdaság jelen
tékenyen kár05odik. Ez a meg
engedlhetetlen helyzet abból is 
adódik, hogy a meósok és mű
vezetők anyagilag nincsenek 
kellően érdekelve a selejtek 
felfedésében. 

elvégzése után derült ki, hogy 
a nyersanyag selejtes volt. A 
selejtkár - az anyagot nem 
számítva - 1651 munkaóra, 
mintegy 30 OOO forint. A vasút 
- sajnos - gyakorta kap se
lejtes anyagot. Az Acélöntő
és Csőgyár szállította légka
lapács üllóbetétje például az 
üzembevétel után azonnal 
szétrepedt a Szolnoki Jármú
javítóban. 

E példák azonban nem azt 

kívánják bizonygatni, hogy a 
selejt elleni harcban a vasuta
soknak nincsenek feladataik. 
Ellenkezőleg: azt bizonyítják, 
hogy a selejt elleni kíí.zdelem 
országos feladat, népgazda
sági jelentőségű és a vasúti 
üzemeknek is mindent el kell 
követniök a selejt csökkentése 
érdekében. Kellő körültekin
téssel, gondossággal, nem egy 
esetben el lehetne kerülni a 
selejtes anyagok fellhasználá
sát és így az anyagkár nem 
tetózódne még ráfordított 
munkaórákkal is. Emellett 
nagy kárt okoz a tényleges 
vasuti selejt is, amelynek 
csökkentése kizárólag a vas
utas dolgozókon múlik. Gya-

De a 47 302 forintos selejt- kori még, hogy egyesek fő cél
kimutatásban nincs benne az nak a mennyiségi termelést 
a selejt sem, amely a külső tekintik és háttérbe szorul a 
vál!alatok selejte� �un�_ájá�ó'. 

1 
minőség, a _sel_eJt;nentes mm�

adodik. Az Északi Jarrnujavtto ka. A rnarcmst versenyido
legutóbb például 80 darab fo- szakban például a lhavi se
gaskereket gyártott. A munlta lejtkár felülmúlta a téli hóna-

• fgy' mostoha lultdrotthon igyekeznek kellemesebbé ten
ni az utazás körülményeit. 

A nagykanizsai utazásnak Az újszászi vasutas kultúr- csak egy epizódját szeretném otthon moStoha gyermek- elmondani. A zsúfolt kocsiban nek érzi magát, úgy érzi, hogy 
a Kelenföldön felszálJók már róla a szakszervezet és a te-

„ 1  t· b. ttsá , t nem kaptak ülőhelyet. Az új ru e I tzo g egyaran . meg- utasok között volt egy világfeledkezett. Sohas�m kerdeztk talan férfi is, idős feleségével. 
11;�• v;:in-e valami pa_nas_zi�_nk, A vak embernek az egyik utas ktvansagu:'k, szu)<se?unk átadta a helyét, de az aszvan-e segit���e?_ Pedig _erde- szonynak már nem jutott ülómes lenne törödm a kulturott-

, 
hely. Amikor a kalauz meghonnal, �.mely nemcsak a v�s- látta az álldogáló asszonyt, a 

�:asok �orében, hane!" a ko�- házaspárt átvezette a gyerme.e_gben is_ �leven_ kl!_lturmunkat kek számára fenntartott ko,�gez, saJat �reJébo� m�tat be csiba, amelyben még volt haromfelvonasos szmmuveket, hely. A kalauz elvtárs végül is operetteket. . . . a hozzátartozó kocsikban min-
. '."ert?-csak a� anragi �gitseg denkinek szerzett ülóhelyet, álh1_anyat _tesszuk itt szová --;- landóan az utasok között volt, bár„ a _kilát�sba _ helyezE:tt ta- figyelmeztette őket az állomámo„atas egetoen , szukséges sokra, az átszállásokra. Altalálenne, _mert szeretne_nk . fel- ban nem volt olyan utas, akis�e.relm, megnagyobb1tam kul- nek valamiképpen a segítségétu, otthonunka_t, hogy 2500- re ne lett volna, volt, akinek 3?00 vasutas es . vasutas c_sa- a kisgyermekét segítette a le-13:dtag második otthon'.'-vá szállásnál, másoknak a csovalh_ass�m. Arra szeretnenk magját adta le. 

A kalauz elvtárs egész ma
gatartásában szív és embersze
retet tükröződött, s példamuta
tásával, elvtársi segftókészsé
gével a leghatásosabb nevelő
munkát végezte. 

Az utasok nevében 
Kozák Józsefné 

pok átlagát. Az ilyen felelöt
lenséget „elősegíti" a hibás 
bérezési rendszer is. Elég en
nek bizonyságául egyetlen pél
da: 

Az Északi Jármújavltóban 
dolgozik Stammosz elvtárs. 
Tennelési eredménye 140 szá
zalék körüli, keresete 1300-
1400 forint. Selejtje azonban 
egy-egy hónapban 800-900 
forintot is elér. Mi ezért a 
büntetése"? Harminc-negyven 

forint részkártérítés! 
Hasonló munkán dolgozik 

Róua János elvtárs. Teljesít
ménye 110 százalék, keresete 
átlag 1000 forint és selej!Jmen
tes munkát végez. Mit bizonyít 
ez? Azt, hogy „kifizetődő" ma
gas százalékkal, de selejttel 
dolgozni! A selejtmentesen 
do.lgozó munkás nem egyszer 
anyagilag rosszul jár. Itt lenne 
az ideje változtatni ezen a 
káros helyzeten. Anyagi meg
becsülést, több megkülönböz
tetést a sele)trnentes munkát 
végw7mek! Ezt kívánja mind 
az ország, mind a munkás ér
deke. 

Tartsuk be 

a fechnol6giai elóír6sokal 

Rengeteg anyag, munkaid6 
megy veszendóbe az anyagbe
szerzés nEbézségei miatt is.. 
Ma már szinte rendszerré vált, 
hogy csavarok, szegecsek nem 
a kellő méretben állnak ren
delkezésre és emiatt az üze
mekben levágják, lecsípik a 
felesleges nagyságot. Pocséko
lódik az anyag, sok, a terme
lésból valójában kiesett mun
kaóra kerül kifizetésre az ilyen 
elkerül!hető ,,szabászatért". És 
ez még a jobbik eset. Előfor
dul, hogy egy-egy jármüjavitó 
sokszor többszörös áron gyárt
ja a hiányzó csavarokat, sze
gecseket. A szertárakna'k, az, 
anyagellátási igazgatóságnak 
sokkal eróteljesebben kellene 
harcolniuk a vasúti üzemek 
számára szükséges, technol� 
giailag előírt anyagok beszer
zéséért. Ez meggyorsítaná a 
munkát, csökkentené az ön
költséget és a selejtet. És ez 
nemcsak a vasút érdeke, ha• 
nem az országé is, a dolgo
zóké is. 

Minden párttag és párton
kívüli megtisztelő feladata, 
hogy a párthatározat felada• 
tait, közte az önköltség csök
kentésére vonatkozót, a maga 
területén mielöbb végrehajtsa, 
Ez a párt_ és DISZ-szerveze
tek munkájának is szerves 
részét képezi. A termelés párt
ellenőrzésének túl kell mennie 
a gazdasági vezetők beszámol
tatásán. Figyelemmel kell kí
sérni a gazdaságosságot, a ter
melékenység emelkedését, a 
selejtszázalék alakulását. A 
párt népnevelóinek !harcot 'kell 
folytatniuk a selejtgyártók 
ellen. Meg !kell magyarázni: 
hogyan gátolja a sel.ejtgyártá.8 
a szocializmus építését, az élet

színvonal emelését. Fontos 
feladatok várnak a DISZ-szer
vezetekre is. Vasú tszerte most 
alakulnak a DISZ-órjáratok, 
melyeknek feladata, hogy fel
fedjék a termelékenység eme
lésének, az önköltség csökken
tésének és nem utolsósorban 
a selejt csökkentésének lehe
tőségeit. A mozgalmi szervek
nek és a szakvonali vezetők
nek kötelessége, hogy fokozot
tan segítsék, támogassák és 
lelkesítsék a fiatalok e jelen
tős kezdeményezését. 

A helyzet tehát tarthatatlan
ná vált gyorsan fel kellett szá
molni. 'Bi:.-.tosítani kellett e:ső
sorban, hogy a feladott árut 
még a feladás napján helyes 
csoportosítással továbbítsák és 
az áruk a rendeltetési állo
mást a legkevesebb átrakással 
érjék el. A vidéki gócponto
kon, Miskolc-Gömöri pálya
udv'fron, Debrecenben, Szege
den, Békéscsabán, Pécsett, 
Nagykanizsán és Szombat
helven fó átrakóállomásokat 
jelöltünk ki. Az állomásokra 
a becsatlakozó vonalak állo
másai beküldik mindazokat a 
darabáru-kat, amelyeket innen 
állomási gyújtókocsikkal to

- Nagy segítséget jel.ent a csit a rakattak közé. Az üres 
tervteljesítésben az összekap- kocsi így többszáz kilométert 
csolt mozgalom, amelynek be- futott feleslegesen. Az ilyen 
vezetése óta egyre jobb ered- megnyilvánulások ellen elsó
m.ények.et érünk el. sorban a kommunistáknak kell 

felhtvm a szakszervezet kul
túrnevelési osztályának és a 
területi bizottságnak a figyel
mét, hogy új kultúrotthon ve
zetőség megválasztása előtt 
állunk. A mostani ideiglenes 
vezetőségnek, de majd az új 
vezetőségnek is igen sok prob
lémája van és lesz, útmuta
tást, tanácsokat szeretnének 
kérni, hogy minél jobb mun
kát tudjanak végezni. Azt is 
szeretnénk, ha a vezetőség 
megválasztásán a szakszerve-
zet és a területi bizottság is 
képviseltetné magát. A két 
szerv egyébként is már hetek 
óta ígéri, hogy meglátogat ben
nünket, de erre mindeddig 
hiába vártunk. Szép terveink 
és elgondolásaink vannak, de 
csak akkor tudjuk azokat va
lóraváltani, ha legalább az in
duláshoz megkapjuk a segítsé
get. Nagy Elemér, Ujszász 

Úi rendel őintézet 

,vabbitanak. 

Rmidebb szállítási idö 

Az összekapcsolt mozgalom erélyesen harcba szállniuk. 
fokozottan megköveteli az Az állomáson töbhször szó 
együttrnúködést. E téren a esett arról. hogy olcsóbbá kell 
pártszervezet irányító munká- tenni a szállítást az árukárok 
iának hatásaként jelentős javu- emelik az önköltséget. Debre
lás tapasztalható Debrecenben. cen állomás )egLnkább darab-
A forgalmi dolgozók váltáskor árut szállít, az árukárok veszé
meo-baszé!ik a felatiatokat. A lye tehát fokozottan fennáll. A 
kommunisták mindig arra a te- dolgozók felelősségteljes mun
rületre irányítják a figyelmet, kája, a pártta,,.ok példamutatá
ahol lemaradás tapasztalható. sa azonban csökkenteni tudja a 

Üdvözlet 
a névtelen jegywizsgálónak Milyen eredményt hoztak Vigh Gyula elvtárs állomás- káreseteket, s ezzel jelentósen 

ezek az intézkedések? Néhány főnök helvettes elmondia. hogy csökkenhet az önköltség. Nem tudom a nevét annak 
számadat szemléltetően meg- a közelmúltban a terhelési ter- Az állomás havonta s;áz a jegyvizsgáló elvtársnak, aki-
mutatja. 1955. I. hóban az át- vet nem teljesítették. Megbe- irányvonatot is küld, amit a nek a kocsiján utaztam a 
rakott áruk mennyisége azonos • szélték a tennivalókat s az erő- fútóházzal együtt dolgozva, múltkoriban Budapestról 
'7o't az 1954. évi I. havival, ket erre a területre összponto- mindig száz százalékon túl te!-

, 
Nagykanizsára. De a hét óra 

annak ellenére, hogy az 1955. sították. Ezután a terhelés ja- iesítenek. Már most felkészül- hosszat tartó, fáradságos uta
január havi forgalom 26 száza- vult ugyan, de romlott a tar- tek a nyári irányvonatok to-- zás tapasztalatru alapján így 
lékkal magasabb volt az előző tózkodás. A legköz�Jehhi meg- vábbítására is, is őszinte köszönetem küldöm 
évinél. 1955. február hóban az bes,élésen terítékre került a · Mindent egybevetve: Debre- 1 neki és rajta keresztül mind
átrakott áruk mennyisége 17 probléma: meg kell találni a I cen állomá1! dolgozói me" akar- a�okr:ak a kalauzoknak, , akik 
százalékkal csökkent az előző helyes arányt, a terh.elé& és a ják tartani az élüzem szintet. hivatásuk magaslatán allva, 

A debreceni MAV rendelölnt'2!et átadásával újabb 

ménnyel qudaqodott vasutunk, 
szociális létesl" 

(8ermann István felv.) 
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Miért maradnának le a kulturális seregszemlén ? 
NEM DOLGOZIK ROSSZUL játszók munkáját: betanultak a pécsi fútlllház DISZ-szerveze- egy darabot. A DISZ viswnt te. De a kulturális seregszem- a seregszemlén egy másik színléről a legjobb .nem érdeklőd- darabbal akart szerepelni 

ni. Ilyenkor azonnal elborul az nekifogtak hát ezt is betanulni. 
arc, megakad a szó. - Mert 
hát az úgy volt - magyarázza A Kf:TFJ!:LE TANULÁS túl 
Magosi Ottó DISZ-titkár -, nagy követelmény volt a fiatal 
hogy beadtuk a nevezést, meg- csoport számára. Nem jutot� 
kezdődött a készülődés, de a elég idő a próbákra, közbe
készülődésen nem is jutottunk közbe szólt a szolgálat is, és 
túl. Készülődünk még ma is, szükségük volt a diszeseknek 
pedig a járási és városi ver- szabad időre is. Vagyis a se-

regszemlére rruir nem futotta senyeken már eldőlt, ki jutott erejük. Sokat marikoltak. és tovább a kulturális seregszem-
le versenyein. a'hogy a közmondás mondja -

Nem valami világos a kép. keveset fogtak. A pécsi kultúr
Miért éppen a kultúrmunka otthonban a „régi" fűtőházi 
nem megy? Az elmúlt évben a gárdából ma már talán hatan
DISZ kultúrcsoport aratta a nyolcan szerepelnek. Igy ma
legtöbb sikert. Szerepeltek • a radtak le a kulturális sereg
fútóházban. felléptek a környe- szemléről. 
ző falvakban: Katalinban, Bi- Emiatt bizony joggal szo
csérden, Siklóson. Kistótfalun. morkodhat a DISZ-szervezet. 
Tapsoltak színjátszóiknak, tán- De a történet nem vet jó fényt 
cosaiknak, szájharmonika- a kultúrotthonra sem. Hisz ép
együttesüknek é6 énekkaruk- pen a kultúrotthonnak lett 
nak. volna legfőbb feladata, hogy 

Beszélgetés közben megoldó- segítse, ösztönözze a kultúr
dik a „talány". A kultúrcso- csoportot a seregszemlén való 
portnak nem volt helyisége. A részvételre, sikeres szereplés
pécsi kultúrotthon felajánlotta re. A kultúrotthonnak az lett 
segítségét és helyiségeit. Idáig volna a legnagyobb érdeme, di
nincs is hiba. A „fúziónak'' csősége, ha az általa patronált 
azonban ára volt: a csoport sze- DISZ-<:soport győz a városi és 
repeljen a 'kultúrotthon „gárdá- megyei döntőn, feljut a fővá
jaként", de hogy a fűtőházi rosba, és esetleg eljut még a 
DISZ se járjon rosszul, ha a varsói VIT-re is. Elhelyett ml 
fűtőházban lépnek fel, akkor történt? Előtérbe helyezték a 
ismét legyen a nevük: fúteiházi kultúrotthon ,,szereplését", és 
DISZ kultúrcsoport. Nos, itt bár létrejött a kultúrolt'hon 
kezdődtek a bonyodalmak. A szinjátszócsoportja - de elhalt 
kultúrotthon terv szerint dol- 1 a fútéítlázi DISZ kultúrélete. 
gozik, és ez megszabta a szín- Nem ilyen támogatást ír elő a 

SZOT és a DISZ közös határo
zata a kulturális seregszemlét 
illetően. 

A TÖRT:f:NTEKJ!:RT FELE
LŐS a DISZ-szervezet is. Ne."'ll 
kellett volna belenyugodniok a 
kultúrotthon ilyen „patronálá
sába". Amikor észrevették. 
hogy a kettős feladattal nem 
tudnak megbirkózni, akkor el
sősorban a kulturális sereg
szemlére kellett volna készü
lődniök. A városi seregszemle 
döntőjének már vége, de talán 
a megyei döntőkig még lehetne 
valamilyen szükségmegoldást 
találni. Sürgősen beszéljék meg 
a helyzetet a városi DISZ-bi
zottsággal és a kultúrotthon se
gítségével próbálják helyrehoz
ni a hibát. 

Bizonyára sikerülni fog, hi
szen sok más területen ered
ményes a DISZ munkája. Jól 
foglalkoznak a sporttal: 20 ta
gú labdarúgó-keretük rend
szeres edzéssel készül a nem
sokára megkezdődő üzemi baj
nokságra; működik a röplabda.
és asztalitenisz-csapat és ott 
vannak a diszesek a tekézők 
között is. 

A DISZ II. KONGRESSZU
SA tiszteletére húsz új belépő
vel kívánják erősíteni szerve
zetüket, és már 11 fiatalt fel 
i s  vettek taggyúlésükön. A na
pokban alakult egy DISZ moz
donybrigád. és nő a termelése 
a múhelyi fiataloknak is. 
Miért épp a kulturális sereg
szemlén maradnának le? Nem 
szabad ebbe belenyugodni Pécs 
fűtőházi díszesek. 

A Land ler Járóműiavító Vál lalat fiatal ia i  
a D ISZ I I .  kongresszusára készülnek 

IZGATOTTAN SZAMLAL
JÁK a napokat a Landler Je
l"lÓ Járómüjavító fiataljai. Iz
gatottak. mert azt vállalták, 
hogy május 31 helyett. már 
20-ra e1készlti'k a 424-236-os 
mozdony fővi:zsgáját, s bi
zony már csak néhá!lly nap 
van a határidőig. 

- A DISZ kongresszusra és 

a VIT-re váll.ait-uk ezt a moz
donyt, - mondja Kocsi Gás
pár DISZ-titkár. Meg is le
szilnk vele 20--ra, hiszen csak 
az armatú.raszerelés és a ke
,.ékbekötés oon hátra. 

A mo-zdonymúhelyben ha
talmas emelők tartják három 
méter magasságban a moz
donyt. Alatta a lakatosok most 
igazítják a több tonnás ke
rekeket. 

- Rekordidő a.l.att végez.zü.k 
el a főjavítást, - mondja 
Dombi elvtárs, a termelési fe
lelá6. 

Olyan fiataloknak k96Ziin
hető ez, mint Schermann Ti
hamér lakatos. aki a kong
resszusi mozdony konná!lly
művét. május 11.  helyett, már 
május l-re elkészítette. Nagy 
segítséget adtak a gép határ
idő előtti főjavításához a ka
zánrnúhely fiataljai is: négy 
nappal előbb megjavították a 

kazeint, mint ahogy terve�k. 

A KONGRESSZUS TISZ- sebb lesz a 100 százalékon 
TELET:f:RE megélénkült a alul teljes!tők száma. 
szervezeti élet az üzemben. A A minisztertanácsi határo
szervezet taglétszámát 475-ről, zatnak megfelelően. a Landler 
600-ra emelik. Néhány nappal üzemben is megindult a vas
ezelőtt a titkár szobájában gyűjtés. A vasgyűjtő hónap el
megbeszélésre gyűltek össze az só eredményei további sil<e
ifjú kommunisták. Azt a fel- rekre biztatnak : 120 tonna va
adatot kapták. hogy a DISZ sat. 15 tcnna 67inesfémet gyúj
kongresszu.si versenyben foko- tötte.'< eddig a:i; lfl-bri'.(idok. 

A Landler Jenő Já.:-ómúja,izottabban segítsék a 100 szá- tó ifjúmunkásai a he!yes úton zaléko.n alul teljesítö ifjú mun- haladnak. Termelési eredmé
kásokat. Ennek. a mozgalom- nyeik, öntudatos magatartá
nak első jelei máris mutat- stú példaképül szoli:í.lhat az 
koznak: napról napra. keve- idősebb munkások számára is. 

------0-0------

A Közlekedési Múzeumban 
Az elmúlt évszázad hu- álló 1 :5 arányú mozdonysor vé

szas éveiben megindult An6- gén ott áll a magyar mozdony
liában az első gőzmozdony, egy gyártás egyik büszkesége: a 
lovas vágtatott a sínek előtt, 424-es! 
hogy riassza a falvakat: ,.Vi- Több mint negyven vasúti 
gyázat, jön a vmiat!" kocsi szemlélteti majd a ma-

A gőzmozdony feltalálása gyar vagongyártás fejlődését. 
megbolygatta az a'k:kori világot. A ml Közlekedési Múzeumunk
A vasút az érdeklődés közép- ban van Európa leggazdagabb 
p9ntjába került. Mint feljegy- vasúti modellgyújteménye. Az 
zi:k, 1829-ben, Angliában, Rein- egyik modell például emeletes 
hill városban mozdonyver- re��

ú

1!!.s�c::;
i

ia�W�t �-:a��= senyt rendeztek. amelyen négy osztályú, a földszinten pedig az mozdony vett részt. A moz- első- és másodosztályú szakadonyversenyt egy Stephenson 
nevű lakatos nyerte, óránkénti szokat Ez 8 kocsi 1870-től egé-
15-20 kilométeres sebesség- szen 1905-ig volt forgalomban. 

gel. O kapott megrendelést A gépjármú-közlekedés fej
lődéséről számolnak be a mú-A KONGRESSZUSI MOZ- mozdonygyártásra. zeum eredeti nagyságban ki-DONYON kívül, a mez.őgazda- Ime: így Indult világhódító állított autói. Itt van például ság segítését is vállalták 8 fia- útjára a vasút. Csonka János gépkocs!Jának az talok. A gépgyártási osztályon A vasúti közlekedés magyar- alváza. odébb az egykor világ

a díszesek csavarokat. anyákat országi fejlődését mutatja be szenzációt jelentő autó. az öt
és tengelyeket esztergályoz- a városligeti, restaurálás alatt venéves Opel. Olyan. mint egy 
nak traktorok és cséplőgépek álló Közlekedési Múzeum, lóvontatású fiáker. hátul kell 
számára. a kocsiosztályon hul- amely előreláthatólag a nyár felszállni, tetején vászonernyó. 
ladékanyagból gereblyéket. végén nyitja meg újra kapuit, Elől van a fakormány, egymo
kapákat készítenek. A mező- a 'háború után először. toros, és kígyózó vfmútéses. De 
ga-zdasági kisszerszámokból Mit láthatunk majd a Köz- a világítást még két szál gyer
eddig mintegy 1000 darabot lekedési Múzeumban? tya szolgálta. Ezzel az ócska 
gyártotta,k. Az első kiállítás a száraaföldi autóval indult el 1936-ban vi-

A legutóbbi DISZ választ- közlekedés fejlődését mutatja lágkörüli útjára két újpesti 
mányi gyűlésen a fiatalok be. Itt van például az a moz- motorszerelő. Akkor, amikor 
vállalták, hogy 8 hajdúnánási dony, ami az első magyaror- az autók már 110 kilométeres 
TSZ és 8 fóti Gépállomáson szági vonatot vitte Vácra, 1846. sebességg1,J száguldoztak Euró
kívül, a:1; ú.jpes.tí „B<Ín Tibor" július 15-én_ Akkor, a mai pa országútjain, a két újpesti 

Nyugatival szemben volt az motorszerelő Opelje 16 kilorné-
TSZ-t is patronálják. indélház, innen Indult a „Pest" terrel döcögött, egyik Opel-

A fiatalok példamutató nevű. belga gyártmányú gőz- szerviztől a másikig 
eredményeket értek el az ön- mozdony. Majd a következő A sarokban régi villamosko
költségcsökkentésben is. A években elkészült a váci vonal csit látunk, 1887-ben indult 
motorszerelőknél Stef<Ín Ist- Pozsonyig, aztán pedig Szolno- meg Budapesten a villamosköz
ván kétszeres sztahanovista 

I 
k.lg, később Debrecenig. lekedés. Ez a villamo� az l-es 

ifi-brigádja a kongresszus tisz- Erdekes darabja a múzeum- számot viseli . Jó állapotban 
teletére vállalta, hogy OH nak a „Derű" mozdonymodell, van. lehetne vele m01-t is utaz
anyagok felhasználásával ki- amit 1847-ben készített két ni. 
javít két 60 lóerős villanymo-

1 
pesti lakatos. Ez az első moz- A Közlekedési Múzeum rövi

tort A brigád teljesítette a dony, amely hosszú évekig _vit-
1 

d:sen �egnyfló állandó tel;e
vállalását és 14 OOO fol"intot te a vonatokat hazánk föld- gu k1állltása nagy érdeklödes-
takarított meg. jein . . .  f:s a harminc darabból re tarthat számot. 

Fűtés 
Albert Mihály rtltö bizonyára 

olvasta az újságban. hogy véget 
6rt a ratésl Idény. Mert ö ahhoz 
tartotta magát. Egyszerűen ott-

li"�-�� � "�--��� 
- . . . ,. . : . ·  . . . ; . .. . . . . .. . . . 

hagyta mozdonyát az egyik á!lo
má�on, magára hagyva mozdony. 
vezetöJét aki rl'.ltlí nélkül érk&
zett meg a 6964/Il•es vona•tal 
Rákos állomá.sra. Ugy véljük, 
Időközben rtgyelmcztették arra, 
hogy a rtllésl Idény ugyan véget 
ért, de a mozdonyokon továbbra 
Is tüzelni kell, 

Védóo/t6s 

Egy éjszakai ellenőrzés során 
alva találták Forró-Encs állomli. 
son a torga!mlstát és a málh!\2ót. 

Azzal ,•édekeztek, hogy védőol
tást kaptak és attól elálmosodtak. 
Nem ártana alvás ellent védőol
tásban !s részesltenl ől<et. 

Hívatlan vendégek 

Több munkásvonat vonatveze
tője elpanaszolta, hogy Igazgató
sági közegek erőszako�an bete
Jepednek a szolgálat! kocsiba és 

zavarják munkájukat. Hiába 
mondják, hogy a rendelet tiltja 
a szolgálati kocsiban való tarlóz• 
kodást. AJ Igazgatósági közegek 
nem Ismerik ezt a rendeletet. 
Crthetö. hiszen ők adták ki. 

Ingyen f uvaroz'6s 
KcY6s olran nas,-vonehl ,Jlo_ 

másunk van. mint Csór-N�dasla
dá<1)', ahol több mint tizenhárom
ezer rori:it Jparvágányd!Jat nem 

számltottak !el a szállltó felek
nek. l'(em mintha klmélnl akarták 
volna a száliltó teleket - csak 
egyszerűen nem Ismerik az Ipar� 
vágányd!J felszámltásának mód
ját. Sürgősen meg kell tanulniok! 
A MAV nem tlzethell tovább a 
tandljat - helyettük. 

- A szovjet tiszti múvész
egyiittes közreműködésével 
rendezték meg „Dallal. tánc
cal, zenével a barátságért" c. 
műsoros kultúrestjüket május 
H-án este a szombathelyi vas
utas MSZT-szervezetek. A mű
sorban nagy sikerrel közre
működött a járórr.újavitó zene
kara. énekkara és a MA V 
napköziotthon tánc:soportj a. 

- Gödöllö állomás parkosi
tás& és c�inositása érdekében 
az I.. II .. III. számú őrhely és 
a BEV forgalmi iroda verseny
re léptek egymással. A ver
senyt az I. számú őrhely nyer
te, de dícséretet érdemel a III. 
számú órhely és a BEV for
galmi iroda is. 

- Soltvadkerten vendégsze
repelt az ottani pedagógus 
szakszervezet meghívására a 
kiskőrösi vasutas kultúrcso
port. A nagysikerú előadás be
vételét a soltvadkerti selymesi 
általános iskola úttörőinek 
üdülésére fordítják. A kiskórö
siek újonnan alakult fúvós ze
nekara közreműködésével 
nagymértékben elősegitette a 
május 1-i ünnepségek sikerét 
is. 

- 26 kilós harcsát fogott 
Répcelaknál a Rábán Pásti 
János, a Szombathelyi Járomü
ja,.,itó OV "illanyszerelője. A 
kitűnő sporthorgász villantóval 
ejtette a nagy zsákmányt. 

- Kép-úímüvészetl szakkört 
ala.kítottak a szerencsi vas
utas dolgozók. A szakkör nyolc 
vasutas és kilenc külsó taggal 
május 18-án kezdte meg mű
ködését. A tagok oktatását 
György Antal rajztanár végzi. 
Szerencsen a gócponti könyv
tár is megkezdte működését és 
máris nagy látogatottságnak 
örvend. 

- Bűnvádi eljárás Indult 
Szürüs István kocsirendező, 
szolnoki lakos ellen. mert az 

6-szolnoki pályaudvaron folya
matosan dézsmálta a szállít
mányokat. 

- Vh·6tennet ava.tolt május 
15-én a Budapesti Törekvés 
vívószakosztálya. A Tanács 
körút 9. szám alatt megnyitott 
új vívóterem fokozott mérték
ben e!ósegíti a vasutas vívó
sport fejlesztés�t. 

- A llá.mán Kató fütöh:'iz 
füstelszfró berendezésének el• 
készítésére a pályafenntartás 
600 OOO fori ntos ajánlatot tett. 
Kállai Ferenc műszaki intéző, 
a fűtőház dolgozója a régi 
füstelszívó berendezés anya
gainak felhasználásával má
sik tervet készített. Kállai elv
társ terve szerint a berendezés 
felújítása csupán 150 OOO fo
rintba kerül. A ten:ező és " 
dolgozók május l-re ígérték a 
berendezés teljes helyreáll!tá
sát. Felajánlásukat két nappal 
a határidő előtt teljesítették_ 

- Ifjúsági béketalálkozót 
rendeztek május 15-én Várpa
lotán. A találkozó keretében 
üzem!átogatásokat végeztek és 
a különböző szolgálati helyek 
kultúr- és sportcsoportjai be
mutatták tudásukat. 

- Fejlödik a józsefvá.rosl 
pályafennt.artá•l főnökség knl
túrcsoportja.. Erről tett tanú
ságot a „Bujócska" című 3 fel
vonásos vígjáték bemutatása, 
amely nagy sikert aratott. A 
darab betanítása Kiss Emma 
elvtársnő érdeme. 

- A Vasutas Tisztkép-ző 
Intézet 1949 50-ben végzett 
növendékei május 29-én 15 
órakor tartják találkozójukat 
a tisztképző intézetben. 

LAKÁSCSERE 
Tatabánya-új,•árosl két szoba 

ösfzkomrortos lnká!':!omat elc�e-
réiném har.onló budape�tiért. 
nH!Y pe,-tkörn,·éklért, Szabó 
Gyula, Tatabánya-tJJváros S. 
épület. IV. lépcsőház, II. emelet 
7. ajtó. 

1\llskolcl kél szoba összkomror
tos lakásomat hasonló budapesti
t'rt, vagy pestkörnyél<lért e!cs&
rélném C!m: Farkas Zoltánné, 
Budapést, XIX. kerillet, Mali• 
novszklj A/11. fszt. 1 . 

Az összekapcsolt mozgalom 

országos bevezetése előtt 
A tiz;megy vonalon próba- herforgalmat 14 gép bonYoll• 

képpen bevezetett otszazki!J- totta le, gépenként átlagosan 
méteres és nehézsúlyú össze- 19 400 százelegytonnakilométer 
kapcsolt mozgalom ió eredmé- teljesítménnyel, ott március
nyeket mutat. Ezért ;ú.nius 1- ban 11 gép végezte ezt a mun• 
én az össukapcsolt mozgalom kát átlagosan 24 700 százelegy
a.z ország vaia=n11i menet- tonnakilométer teljesítmény
ir<Ínl/Ított vonalán bevezetésre nyel. 
keril,l. Jó munkát végeztek az ösz-

A próbaidő alatt figyel�m-
reméltó mértékben me'(javuh szekapcsolt mozgalom fejles�-
a menetrendszerinti közleke- tésében a szegedi igazgatós<Í/1 
rlé6, a tehervonatok terhelése, dolgozót is: az egy mozdonyra 
nőtt a mozdonyok l(a,daságos eső százelegytonnakilométer 
kihasználása. A Hatvan-salgó-

1 
teljesítmény az előző évi ál• 

tarjáni vonalon, ahol a múlt la�hoz viszonyitva 24,1 száza• 
év hasonló időszakában a te- lékkal i,melkedett. 
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Biztosítsuk a nyári személyforgalom 
zavartalanságát 

A z  őszi és téli forgalom le-
bonyolításánál jelentősé

gében nem kisebb feladatot 
jelent a nyári megnövekedett 
8zemélyforgalom lebonyolítá
sa. 

Mint ismeretes, az utazási 
igény növekedése Yagy csök
kenése az évszakok!hoz igazo
dik és csúcsát a nyári hónapok
ban éri el. Ez törvényszerű, és 
mint ilyent, a vasút mindig 
figyelembe veszi a menetrend 
szerkesztésnél : nyáron lénye
gesen több személyszállító vo
natot közle'kedtet, mint az éi, 
több, szakában. 

Mi az mégis. ami arra figyel
meztet, hogy a nyári személy
forgalom zavartalanságáért a 
szó szoros értelmében !harcol
nunk kell? A szeszélyes időjá
rás miatt összetorlódott a 
zö!dáru .�:állitás. Hatalmas 
menny1segu, kocsi parkunkat 
alaposan igénybe,·evö szállítá
sokról Yan szó, amelyek éppen 
idényjellegüknél, romlandósá
guknál fogva erős versenytár
sai a személyszállítá. nak. A 
másik: tehermentesítenünk kell 
az őszi csúcsforgalmat az elő
�zállítások jó -megszervezésé
vel és végrehajtásái:al. Nem 
mindegy tehát, hogy teljes gőz
zel fogunk-e a nrnnkához vagy 
csak !éler6,·el. Az új menet
rendben - nem is szólva a 
teherforgalomról - különösen 
egyes vonalakon, szinte egy
mást érik a személyvonatok. 
A megnövekedett feladat és a 
,·asutas becsület május 22-tiíl 
fokozottabb iramot követel. 

A nyári forgalom előkészü-
leteit az előző évieknél 

riagyobb körült�intéssel vé
gezték a forgalmi szakosztály 
dolgozói. Meghallgatták az üze
mek képviselőit, megbeszélést 
:folytattak a tanácsok l,özleke
dési osztályaival és az eddigi
nél is jobban figyelembe vet
ték az utazóközönség javasla
tait. Egyik fó elvük: a ponto
san •közlekedő i·onatokon min
d.en utas jusson ülőhelyhez. 

Sok egészséges kezdeménye
l!és, bevált gyakorlat segíti a 
nyári személyforgalom zavar
talanságát. Közvetlen kocsikat 
adunk az üdülő- és kiránduló-
1:!elyeket érintő menetrend
szerinti vonatoklboz. Az üdü
lőkbe utazók úgynevezett vál
tási napjának megváltoztatásá
val „lépcsőzetessé" tettük a 
dolgozók üdülőhelyre szállít.á
isát. A visszautazásnál külön 
kocsikat jelöltünk ki az üdü
lők számára. Július elsejétől 
szeptember 30-ig a vasút 33 
százalékos menetkedvezményt 
nyújt a nem Bálaton menti ál
lomásokról indulóknak vala-

mennyi balatoni állomásra. -
Négyszeri megszakítással. akár 
körülutazhatják a Balatont. 
Hasonló kedvezményt élveznek 
a Velencei-tóra utazók is. A 
nyári hónapokban ismét köz
lekednek majd a !hétvégi, üdül
tető különvonatok, amelyekre 
66 százalékos menetkedve7,
ményt ad a vasút. Ezeken kí
vül jelentős menetkedvezmé
nyekkel támogatja a szervezett 
gyermeküdültetést, az úttörők 
nyári táborozását, s vállalja a 
30 főnél nagyobb csoportok 
együttes elhelyezését is a vo
naton. 
E szervezeti intézkedések 

mellett a nyári személy
forgalom odaadó, éber és ön
tevékeny munkát kóvetel dol
gozóinktól. amelyhez vala
mennyi szolgálati ág jó mun
kája, együttműködése szüksé
ges. A megnövekedett felada
tokat csak akkor tudjuk vég
rehajtani, ha munkánkat az 
utasítás előírásai alapján, az 
utasításhoz, mint törvényhez 
ragaszkodva végezzük. Ennek 
betartásában és betartatásában 
a kommunistáknak kell élen
járniok. 

A most induló újabb küzdE>
lem fokozott felelősséget ró a 
vezetőkre, elsösorban a kom
munista vezetőkre. Pártszerve
zeteink a márciusi határozatok 
�zellemében vezessék a nyári 
forgalom zavartalanságáért fo
lyó harcot. irányítsák a szak
vonali munka sikeres végzés<'
ben a szolg-álati vezetőket, az 
üzemi bizottságokat, a dolgo
zókat. 

A nyári személy- és teher
forgalom lebonyolításában Je
lentős állomások lesznek, es 
kiemelkedő segítséget nyújta
nak azok a felajánlások. ame

gálat feladata kell hogy le
g)•en. Elsősorban a menetrend 
szerint közlekedő vonatok sze
relvényeit kell biztosítania, a 
szerelvényfordulók helyes meg
állapításával. A különvonatok 
szerelvényeinek kiállítására 
használják fel azoknak a mun
kásvonato1rnak a szerelvényeit, 

amelyek egyébként már ,.pi
hennek" a hét ,·égén. De mind
ezt úgy szervezzék, hogy a ko
csik hétfőn hajnalban már 
munk,ába szállitlhassák az üze
mi dolgozókat. 

A műszaki koc;;iszolgálat 
kötelessége a kocsik bel

ső karbantartásáról, takarítá
sáról, világításáról, vízzel való 
feltöltéséről gondoskodni. A 
pályafenntartási szolgálatnál 
dolgozó elvtársak a már meg
kezdett parkírozási és csinosí
tási munkájukon kívül arra tö
rekedjenek, hogy a vágány
zárak és lassújelek számát a 
minimumra csökkentsék. A ke
reskedelmi szakszolgálat dol
gozói. első.sorban a személy
pénztárosok, rak tárnokok, mál
lházók munkája oda irányuljon, 
hogy ihiggadt:an, gyorsan, a 
megfelelő jegyek kiadásával, 
számadás elválasztások nélkül 
kíméletes árukezeléssel oda 
ha,;sanak, hogy a nagy géps,
zet nyári munkája kifogá;;ta
lan legyen. 

Az állomások dolgozóinak ál
landóan tisztán kell tartaniuk 
a várótermeket. az állomások 
elöcsarnokait, a közönség ké
nyelmét, egésziségügyét szol
gáló kisebb-nagyobb létesítmé
nyeket. Az Utasellátó Vállalat 
dolgozóival egyetértésben a le
hetőségek határain belül ki 
kell elégíteni az utazóközön
ség igényeit. 

lyeket dolgozóink az alkotmány Az együttes munka azonban 
ünnepére, s ezen belül az ötö- csak akkor lesz értékes, 
dik vasutasnap tiszteletére a dolgozó milliók számára gyü
tesznek. A teljesítés [eltételei- mölcsözővé, ha valamennyi 
nek biztosítását, a menetközbe- vasutas egyben azért is harcol, 
ni segítség állandósítását a hogy a most következő idó
�rtszervezetek irányító, ve- szakban vastörvénnyé tegye a 
zető munkájával lehet és kell menetrendet. Nem mindegy az, 
biztosítani. hogy milyen véleményt alkot-

A siker alapja az együttmű- nak a vasutasok munkájáról 
ködés, az elvtársi, koonmu- azok a dolgozók, akik az év 
nista isegítségnyújtás és ál- folyamán csupán nyáron ve
dozatvállalás, az, hogy kiki a szik igénybe a vasutat. Nem 
maga muru.1<aterületén a Jegna- lehet közömb& egyikünk szá
gyobb odaadással járuljon hoz- mára sem, hogyan felelünk 
zá a közös feladat végrehajtá- meg dolgozótársaink várakozá
sához. sának. Májusban - hat szá-

A járóműjavítási és vontatá- zalék híján - személyszállító 
si iszolgálat jól karbantartott, vonataink már menetrend sze
gondozott gépekkel, jól kikép- rint közlekedtek. csökkent az 
zett személyzettel induljon a egy késett vonatra esó időát
nagy feladat elvégzésére. A lag. De ez még nem elég. A 
megnövekedett személyforga- vasutasok akarata. a kedvező 
lom kocsiszükségletének elő- idéjárás. a kielégítő szénhely
teremtése a személykocsi-szol- zet és az az elszántság, hogy 

AZ ÜZEMBIZTOS KÖZUKEBÉS EGYIK HlTÉTHE 

a nyári személy- és teherfor
galmat zavartalanul lebonyo
lítsuk, olyan lendületet kell 
hogy adjon munkánkhoz, hogy 
a most következő küzdelmünk 
is teljes győzelemmel járjon. A KIFOCÁSTAlANUl �ÜKÖDÖ TÁYKÖUÖ BERENDUÉS 

Kom!ösy Gábor tötávirdamester 4!s Koviics 1. Ferenc Mvkl!zl6 mú• az�resz. a kelenföldi távközlő szakasz dolgozói, vonaluk távközlö u haranqjelz<'l berendezé1elt a leqnaqyobb renctnen tartják. 
(F'erkis Emil !elv,) 

M enetirányítólnk, forgal-
mi szolgálattevőink, 

mozdonyvezetőink, vonatkísé
róink tartsák becsületbeli kö
telességüknek az új menet
rendben közlekedő vonatok 
pontosságának biztosítását. 

Jegyvizsgálóinknak olyan ud
variasan. szolgálatkészen kell 
a pihenőre, a szabadságára 
utazó dolgozókkal bánni, hogy 
visszatérésük után, amikor él
ményeikről számolnak be tár
saiknak, hozzátartozóiknak, a 
vasutasokról megbecsüléssel 
emlékezzenek. Egy percre sem 
szabad szem elől tévesztenünk, 
hogv lelkiismeretes, éber mun
kánkkal mi is hozzájárulunk 
a szocializmust éoitő milliók 
pihenésé'hez, üdüléséhez. élet
körülményeinek javításá,!10z, 
közvetve pedig ahhoz, hogy 
visszatérve munkahelyükre, a 
termelésben újabb sikereket 
érjenek el, 

Dolgozóink örömmel üdvöz l ik és támogatják 
a varsói döntéseket 

A vasút minden üzemében 
és szolgálati helyén röpgyúlé
seken üdvözölték és üdvözUk 
békénk és biztonságunk szilárd 
alapját, a varsói szerződést. A 
felszólalók hangoztatták: érzik, 
hogy nincs egyedül a magyar 
dolgozó nép, hiszeJ1 velünk 
dobban az egész béketábor 
szíve. A SzoYjetunióval é„ a 
baráti népi demokráciák or
szágaival már előzőleg gazda
sagi és politikai egységben 
dolgoztunk, most a varsói 
döntések után még tovább 
szilárdul ez az összefogás. 

gránitfalat emelnek e:?zel 'került a vasutasnak három év 
a nyugati imperialisták há.- után a vasúton maradnia. 
borús törekvéseivel szem- Fodor Zoltán állomásfőnök• 

ben. helyettes a tíz év nagyszerű 
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eredményeiről beszélt. -

kocs1r�ndezok, _forga;nu szol_g�: munkatársaihoz -, hogy a 
la ttevok_, az allorn.as vezeto1 Minisztertanács elnökének 
n�in: f1gye!'."mmel hallgatt�k aláírását a varsói szerződésen 
Legard elvtárs mondamvaló1t. 
És amikor Pün!kösdi István, mu�egyelemmel, a. 
Pát Ferenc, Habony Pál és a megno�ekedett �ela!1�tok 
többie,k hozzászóltak _ vala- maradektalan eh•egzes,i,•el 
mennyien emlékeztettek a há- erösít-sük meg. 

Egy-két nap választotta el 
Budapest-Nyugati pályaudvar 
dolgozóit az Északi iis.s,z.ekötó 
vasúti híd felavatá&ától, nagy 
munkában volt az állomás, 

ború nehéz éveire. Visszaidi!z- És erre elszánt igennel felel• 
ték a romokban heverő Nyugati tek az állomás dolgozói. 
pályaudvar képét és hangoz- A többi üzemek és szolgá• 
tatták, hogy egyetlen egy be- lati helyek röpgyulésein a dol
csületes dolgozó sem kíván há- gozók hozzászólásai an-ól ta
borút. és azért örülnek a var- núskodtak, hogy dolgozó né
&ói döntéseknek, mert pünk nagy megelégedéssel fo

mert 21-tól kezdve 16 vonat- olyan erő ez, a.mely képes 
párral több szerelvény indul a lefogni a háborús gyúji-0-

�tot��-'k- a dolgozók arra, hogy Pü11kö1>di István még hozzá-
pályaudvarról, mégis időt sza- , ga.tiók kezét. 

°:52eJOJJen<;k, . hogy megvi�as- tette, hogy tíz év alatt menysák _a vanso_i ert.e}<ezlet hata:,o- nyire megváltozott az egyszerű zatrut. Ugard Jozsef elvtárs, vasutasok élete. Emlékeztetett 
forgalmi alapszervezeti párt- a felszabadulás előtti időkre. 
titkár ismertette a szerződést, Elmondotta, hogy mennyi párt
megmagyarázta: milyen fogói ajánlásba, tele kosárba 

gadta a varsói döntése k,et, szi
lárdan és tömören áll pártunk 
és k,ormányunl: mögött é& 
örömmel üdvözli az e!határo
:zást: ha.zá.nk tel� erejével 
támogatja, a szerződés vala
mennyi pontjának végrehajtá
sát, m<?rt a varsói szerződés 
egyiik legnagyobb biztosítélka 
népünk békéjének, hazán� 
biztonságának. 

Kishrigádos pályafenntartási munkán 
Szél se rezdül, erósen tűz a tett ilyen munkát e. nagy-kani• 

nap. V,árja a föld aa; aranyat- i:sai pályafenntartási fönöksé
érő májusi esőt. A kigyózó tin- gen, s ez alatt az idő alatt, 
korona vakítva tükrözi vi= a. szovjet tapa.sztala.tok is-
a napfényt. A pálya hosszában kolájában, 36 sztahano-
rezeg a felmelegedett levegő. vistá.t nevelt. 
Hosszan el062tva a pályán, itt A volt pályamunkás évekkel a Bátaszék,-Mórágy közötti később visszakerüLt Bátaszékszakaszon dolgoznak a báta- re vezetőnek, oda, aholl!l'.lan széki pályamunkások. mint pályrununkás indult el. 

Olyan ez a felépítmény, A szakas7 a dombóvári pá-
hogy öröm nézni. A pálya- lyafenntartási főnökséghez 
munkások munkáját dicséri. tartozik. Jó munkájukkal hat
Tavaly éíisszel si,kerrel befejez- hatósan hozzájárulnak ah.hoz, 
ték a szalagszerű fenntartási hogy a főnökség élüzem lett az 
munkálatokat. Hovánszky első negyedévben. A szakasz 
Emil főpályamester, ahogy ő jelenleg is élüzem iszinten dol
mondja, valósággal szerelmese 

I 
gozik. Hetvenöt ember szor

a szalagszerű fenntartásnak. galma. iparkodása biztosítja a 
Nem is csoda. Két évig veze- fe¼ldatok végrehajtását. 

Élen a tavaszi pályafenntartási munkában 
Országszerte teljes erővel Bod-nár-brigádon is túltett 

folynak a tavaszi pályafenn- azonban Kiss Arpád női bri

lartási munkák. A miskolci gádja, amely 129 százalékos 
eredményt mutatihat fel a váigazgatóság egyes pá!yafenn- gányszabályozásnál. 

tartási fönök.ségeinél az el- Az újmisko!ci pátyafenntar
múlt napokban kimagasló tási főnö�ég területén a fiata
eredmények születtek. !ok jeleskednek a munkában. 

A diósgyőri pályafenntartási Ifi. Brezsnák Gyula ifi-brigád
főnölcségnél Kóródi László és ja tutó.5zalagrendszerű fenn
brigádja kitérő szerelésnél 126 tartási munkánál 125 százalék
százalékos. Bodnár István és 

I 

kal jár az élen, Tu:za. Emti bri
brigádja vágányszabályozásnál gádja pedig az általános fel-
125 százalékos eredményt ért építményi munká'knál 1 19 szá
el. A tapasztalt férfiakból álló zalékkal büszkélkedhet. 

-----o o------

Jól  halad a budakeszi szanatórium 
építése 

A j ó  idő beálltával jelentősen 

I 
A főnökség péceli építésveze

me�gyorsu�t , � budakeszi sza� tősége 120 százalékra teljesítet
natormm epitese. A Buda.pesti . te áprilisi tervét. Itt Szabó 
Magasépítési Fónökség buda- Sándor és Blaskó Dezső kőmúkeszi építésvezetősége áprilisi 
tervét 104 százalékra teljes!- vesek brigádja ért el kimagasló 

tette. Az egy főre eső termelési eredményt, 176. illetve 173 szá

érték a tervhez viszonyítva 111  zalékkal. A szotn-:iki építésve
százalék volt. Májusban tovább zetóség dolgozói az anyagtaka
nőtt a munka lendülete. A hó- rékosságban tűntek ki. Bontás_ 
nap első dekádjában Bot!z':k nál 150 OOO forint értékű anya
János sztahanovista és brigád- got takarítottak meg. Ebben a 
ja ácsolási munkáóknál 197 szá-
zalékos teljesítményt ért el, 
Balázs II. József vasbetonsze
relő pedig 182 százalékot telje
sített, 

munkában Bakos József segéd
m un'kás és brigádja ért el 150 
százalékos 
ményt. 

kimagasló ered-

A pályán most kisbrigádos 
munka folyik. Ez voltaképpen 
,.öccse" a szalagosnak. Egyet
len brigádon belül csoportok:at 
alkotnak és munkafelvétel 
alapján végzik munkájukat. A 
munkai:elvételról grafikon ké
szül, - egy-egy csoport fog
labkozik az átszegeléssel. a re
pedt talpfák pántolásával, a 
szórványos talpfacserével, a 
vágányszabályozásisal és a töb
bi. kisebb fennt.artási munká• 
val. 

A bátaszéki vegyes szakasz. 
Nem könnyű a he:yzetük: fel
építményi és mag�pitményi 
munkát végeznek. A magas• 
építésnél is szalagrendszert 
vezettek be, de a munka fo
lyamatosságát fékezi a fes;
tékhiány. Mégis, minden ne
hé�g ellenére 11 7 százalék: 
az átlagQS teljesítményük. 

Telephelyük az állomás Sár• 
bogárd felőli részén ,·an. 
Szemben most épitilk az uJ 
forditókorongot, a füt.őházi és 
állomási dolgozók nem kis 
örömére. A szakasz udvarán 
hatalmas farönkök várnak fel• 
dolgozásra, egyikét-másikát 
már bárdolják. Az 

öntevékenységnek, a gaz• 
daságosságra. törekvJsnek 

nagyszerű példáját 
látjuk itt. A dolgozók maguk. 
állítottak össze egy sokágú 
fűrészt. a „gattert''. A pécsi 
igazgatóság nagy területét lát
ják el szarufákkal. pallókkal. 
Mindez olyan nélkülözhetetlen 
faanyag, amelyet évek óta 
nem kapnak. A bátaszékiek 
nyárfarönkböl szabályos, haSZr 
ná1ható építőanyagot készíte
nek. Virágzó kis üzem, amely 
a vasúti munkások és vezetőik 
leleményességére épült, segít• 
ségük époen ott jelentkezik, 
ahol leginkább szükség van rá. 

Szabados János. Fek,ete An• 
tal, Nuszer Anna és a többiek 
becsületes munkája biztosíték 
arra, hogy az élüzem szi,ntet 
továbbra is megtartsák. hogy 
jó munkájukkal hozzájárulia• 
nlllk a vasút évi tervének telje
sítéséhez. Ennek egyik felléte
le, hogy Hot'á11szky elvtárs -
mint eddig is tette, - a párt 
iránymutatását köYetve. igé
nyelve az üzemi bizottmg se,, 
gítő támogatását. kemény kéz• 
zel. de embersé!?esen vezesse 
a szakasz mW1kálatait. 



, !ZOCIALISTA VAS'OTtRT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A MUNKAFEG YELEif'l MEGSZILÁR DÍTÁ SA 
EL S ÓS-ORBAN A KOMMUNIS TÁ KON MÚLIK 

Kevés olyan üzem van a 
vasúton, amely azzal büszkél
kedhet: nyolcszorOIS élüzem, a 
megye legjobb vállalata. A 
Szombathelyi Járóm.űjavitó 
ÜV, ezt mondhatja magáról. 
Szabad hazánk 10. évfordulója 
tiszteletére indított versenyben 
:nyerte el nyolcadszor az él• 
üzem-jelvényt és a Vas megyei 

pártbizottság felszabadulási 
serlegét. A siker újabb ered
ményekre serkentette az üzem 
dolgozóit. Május első dekádjá• 
ban tovább tartották az él
üzem szintet. Eti-tervüket a 
tervezett 57 120 normaóra he
lyett 60 840 normaórára telje
sítették. 

adatuknak a munkafegyelem 
I 

ben és ők beszélKtlSSE!llek el 
megszilárdítását. ők törödje- azokkal. akik lazítják a fe
nek a dolgozókkal munka köz- gyelmet. 

Pártbizalmiak, r.épnevelök a munkafegyelemért 

Dekádról.dekádra teljesítik a tervet 

Igy dolgozik a mozdonyosz- 1 fegyelem ilyen dolgo'kon is 
tály két pártszervezete Hor- múlik. A mű.szaki veretésnek 
váth Józisef és Kurucz Imre és elsősorban közöttük is a 
párttitkár elvtársak vezetésé- kommunistálcn:alc nagy te
vei. Az alapszervezetek tag- lelóssége van abban, hogy 
gyűlésén szinte állandóan na- jól ki legyen használva 
pirenden van a rnunkafeg.ve- a munkaidő. Ezt nem le
lem kérdése. A pártbizalmiak het egyedül a dolgozók 
és a népnevelők mun:kájának öntudatától függővé tenni. A 
fontos részét képezi az ezzel 'lárt-alapszervezet a maga te
való fog]alkozá& Ez eredmé- rületén ilyen. egész üzemet 
nyezte például azt, hogy ma érintő műszaki kérdést nem 
már nem fordul elő a régebben tud elintézni. Ehhez már a 
oly gyakori eset, hogy a rnun- végrehajtóbizottság, a vállalat
kaidö befejezése előtt 8-10 vezetés segítsége kell. De 
perccel előbb mentek mosa- egyébként, a mai;tUk területén 
kodni egyes dolgozók. sok sikert értek el a mozdony-

A járóműjavító dolgozóinak 
közel 50 számléka párttag. Ez 
a legfőbb magyarázata a tartós 
.ió eredményeknek, annak. 
hogy dekádról-dekádra, ne
gyedévről-negyedévre túLtelje
sítik a tervet. A párt erejét. a 
kommunisták példamutatásá
nak hatását mutatja a munka
fegyelem, meglátszik a legap
róbb dolgokban is. Az első ne
gyedévben például mindössze 
72 óra igazolatlan mulasztás 
volt. Majdcsak ismeretlen a 
'l,'állalatnál a késés: május 14-
én egyetlen doli;tozó késett -
két percet. 16-án hétfőn nem 
volt késónjövő, 17-én kedden 
e!'.(.y nyolcperces késés fordult 
elő. Ezelkre a számokra azt le
hetne mondaru: felszínes. Hi
szen az a döntő, hogy bent az 
üzemben hogyan ha�z.nálják ki 
a munkaidőt. Erre a „hogyan"• 
ra válaszképp elég elmondani 
annyit. hogy a dolgozók, ha 
munkájuk befejezéshez !közele
dik, maguk sürgetik a folyama• 
tos termelés éTdekében az 
újabb munkát. Kétségtelen, 
hogy az ilyen jelenségek ösz
szetüggnek a keresettel i.s. De 
súlyOIS hiba lenne, egyedül a 
pénznek tulajdonítani a mun
kafegyelmet. 

Ezt bizonyítja az is. hogy a 
KV márciusi határozata előtt 
- különösen az elmúlt évben 
- amikor a járóműjavítóban 
is érezni lehetett a jobboldali 
elhajlás következményeként a 

párt vezető szerPpének c.sök
kenésJt, lényegesen több hiba 
volt a munkafegyelemmel, 
mint mostanában. A szilárd 
munkafegyelem elsőwrba:n a 
kommuni.stci.k érdeme. A kom
munisták - funkcionáriusok, 
gazdasági vezetök és egyszerű 
párttagok - egységesen lépnek 
fel a fegyelem lazítói ellen, 
példát mutatva valamennyi 
dolgozónak. 

A rendszeres osztályvezetői 
értekezletelken minden esetben 
ré6ztvesz a párt-végrehajtó-
bizottság képviselője is. Az 
osztályvezetők beszámolnak a 
munkáról és elmondják a 
munkafegyelemmel Kapcsola
tos észl'l:!vételeiket is. Ennek 
alapján esetenként a végre
haiLóbizottság. de első.sorba·n 
az alapszervezetek vezetósége 
és aktívci.i e{711énileg fogLallwz
nak azokkal, akik ellen panasz 
merült fel. Már a legkisebb 
fegyelemsértést is megbeszélik 

a párt aktívái a dolgozókkal, 
mert igen helyesen, a pártszer
vezetnél az a vélemény alakult 
ki, hogy amíg kicsi a hiba. a 
fegyelemlarltás, addig kell 
harcolni ellene, mert a kicsiből 
lesz a nagy, s amíg kicsi. addig 
könnyebb megszüntetni. 

A párt-végrehajtóbizottság 
nagy gondot fordít arra, hogy 
az alapszervezetek figyelmét a 
legkisebb fegyelemsértés se 
kerülje el. Az elv az, hogy az 
alapszervezetek tartsák főfel-

A mozdonyosztály munkáját osztályi alapsz.ervezetek. Kö
és egyben munkafegyelmét ne- vetkezetesen mai;tYarázták, 
hezíti az üzem szúk keres,:t- hogy a munkafegyelmet a se
metszete. A szertár részére ér• LejtszázaLék aLakulása is mu
kezó anyaggal teli kocsikat a tatja. Eredménye, hogy nem 
moulonyosztály tolópadia se- ritka az olyan brigád. ahol rö
gítségével állítják a szertárhoz. vid idő a!a.tt 40--50 százalékkal 
Ez gyakran másfél-két órára csökkent a 3elejt. Voltak az 
lefoglalja a tolópadot, feltart- osztályon notórius lógók, fe
ja a mozdonyosztály munká- gyelemlazítók. akiknek nem 
ját. Előfordul. hogy ilyenkor használt a felvilágosító szó. Az 
azt mondiáik a dolgozók: ál- ilyen dolgozók körül olvan 
Zunk má.sfél-két órát, hogyan légkör alakult ki, hogy tartha
lehet ilyen körülmények között tatlan lett a helyzetük. Kilen
a munkaidó kihasználásáról cet közülük elbocsátottak, 
beszélni? A pártszerve7.et fel- azóta még szilárdabb a fegye
világositó munkájának érde- lem, még jobb a munka. 
me, hogy még sín.cs komolyabb A PVB minden negyedévben 
baj a munkafegyelemmel. jól felülviz.sgálja a két alapszer
megy a munka és a dolgozók vezet munkáját. Ezek a vizs
pótolják az jdőkiesést. De ez gálatok kiterjednek a párt
a helyzet mégsem helyes. A munka minden területére, a 
mM.donyosztályi kommunIBták munkafegyelem megszilárdítá
már tettek javaslatokat arra. sáért folytatott küzdelemre is. 
hogy más úton állítsák be a És hogy ezen a területen is 
,;zertárhoz a kocsikat. Kiel{... helyesen vezeti a harcot a 
itüó választ azonban nem kap- párt-végrehajtóbizottság, azt 
tak javaslatukra. legjobban bizonyítja a dolgo-

Helycs lenne, ha a párt- zókkal együtt elért eredmény : 
végrehajtóbizottság ezt is fE'• a Szombathelyi Járóműjavító 
IülvizsgáLná. mert a munka- ÜV. nyolcadszor élüzem. 

A karbantartói bérrends:zer tapas:ztalatai Miskolcon 
A vontatási fiókműhelyek 

dolgozói mindjobban megértik, 
hogy a biztonságos, pontos köz
lekedés alapfeltételei nagyrészt 
az ő kezükben vannak. Menet
rend szerint. üzembiztonságo
�an közlekedni csak jói kar
bantartott, minőségi munkával 
javított mozdonyokkal lehet. 

- Fűtőházunk fiókműhelyé
ben az utóbbi hónapokban je
lentősen javult a munka minő
sége - mondja érdeklődésünk
re Mohácsi Gyula elvtárs, a 
miskolci fűtőház főnöke. - A 
visszatérő javítások március 
óta fokozatosan csökkennek. 
Azért hangsúlyozom. hogy már
cius óta. mert a dátum egybe
esik a karbantartói bérrend
szer és az egyéni premizálás új 
rendszerének bevezetésével, 

Nem minden a mennyis.ég 

Sokkal nyugodtabb a 
munkánk a karbantartói bére
zés bevezetése óta - mondja 
Tóth István Dci.niel kazánko
vács. - Sokkal jobban ki tud
juk használni a munkaidőt. 
már csak azért is. mert sokkal 
egyszerűbbé vált a munkautal
ványozás. Azelűtt legalább egy 
órát azzal kellett eltölteni, hogy 
munkautalványok után járkál
tunk. A fiatal, gyakorlatlanabb 
dolgozókkal is többet, és lelki
ismeretesebben tudunk foglal
kozni. hiszen nem megy a 
mennyiség, a darabszám rová
sára. 

A bürokrácia elleni küzde
lem is jelentős eTedményt kö
szönhet az új bérrendszernek. 
Igen sok adminisztratív folya
mat szűnt meg, ezelött öt utal
vánnyal • .futott" egy javítás, 
ma csak a mozdonyvezetö két
példányos javításbeadási utal
ványa szükséges. A munka
utalványozók munkakörének 
megszűnésével a legjobb szak
munkások kerültek vissza a 
termelómunkába. A miskolci 
fűtőházban például nyolc szak
munkás végzett adminisztratív 
munkát, és éppen a legképzet
tebbek. hiszen valamennyi 

munkafolyamatot a legalapo
sabban kellett ismerniök. 

A karbantartói bérrendszer 
további követelményeket ró a 
fűtőházak. a fiókműhelyek dol
gozóira és vezetőire egyaránt. 
A dolgozóktól alapvetően meg
követelilc a munka minőségé
nek állandó javítását. a mun
kaidő teljes kihasználását. A 
fűtőházfőnököknek az egyem 
premizálások helyes. lelkiisme
retes odaítélése jelent felelős
ségteljes feladatot. amelyet 
csak úgy tudnak jól megoldani, 
ha mindenkor együttműködnek 
a pártszervezetekkel és az üze
mi bizottságokkal. 

----------- • • • ---------

A Debreceni Járómüjavító nyerte a Hajdú megyei 
pártbizottság felszabadulási serlegét 

a Szombathelyi Járómújavító 
mellett ugyancsak azzal büsz
kélkedhet, hogy a megye üze
mei között 4 legjobb ered
ményt érte el a. felszaoodulá
si versenyben és tulajdonosa 
lett a megyei pártbizottság 
felszabadulási serlegének. 

tály vezetője, a Közlekedés
és Postaügyi Minisztérium 
képviseletében rámutatott, 
hogy a debreceni üzem volt 
az, amely a vasúti üzemek kö
zött elsőnek csatlakozott a 
Rákosi Művek felhívásához. 
Csatlakozásában megfogadta, 
hogy élüzem lesz. Fogadalmát 
meg· is t• rtotta, a 102 százalé
kos élüzem szint helyett 

1955 MAJUS t3, 

A azovjet vasutak életébol 

A szovjet vasutasok nemes sok napilapja, a „Gudok" ve
versengésben vannak az 1955. zércikkben hívja fel a szovjet 
évi terv túlteljesítéséért. A ver- vasutasok figyelmét az utasok 
senyben részvevők egyik leg- gondos kiszolgálására, a jegy
fontosabb feladatuknak a moz- kiadóhelyek, a poggyászraktá
donyok futásának emelését je- rak, a felvilágosító irodák, a 
lölték meg. Ezáltal gyorsul a hangosbeszélők zökkenésmen
kocsi- és mozdonyforduló. kö- tes működésére. 
vetkezésképpen gyorsul a te-

1 
Leningrádban - mint írja a 

herszállítás. csökken a fűtő- lap - kijavítottál, a 2errono
anyag-felhasználás és kevesebb kat. rendbeho_ztá� a vuagítást, 
lesz a szállítási önköltség. nem régen feieztek be a pogy-

A mozdonyíutás növelésének gyászraktárak bővítését. Negy. 
első negyedévi eredményei venöt jegypénztár készül a 
máris mutatkoznak: a szovjet jegykiadás meggyorsítására. de 
mozdonyok naponként 32 kilo- ehhez . még hozzá_ kel� _sz�mí
méterrel tettek meg hosszabb tani nehány városi vasuti penz
utat. mint az elmúlt esztendő tárt is, ahol előre meg lehet 
ugyanezen negyedében. váltani a jegyet. 

Különös gondot fordítanak a 
szovjet vasutasok a gyermekek 
és anyák várótermeinek rend• 
behozatalára. Megjavítják a 
zuhanyozókat, a fürdőszobákat, 

* '  

A legjobb mozdonvvezet5k 
túlsúlyos szerelvényekkel is se• 
gítik az évi terv túlteljesítését. 
Január óta több mint 200 mil
lió tonna árut szállítottak ter
ven felül. * 

A szovjet mezógazdaság a 
hatalmas állam további fejlő
désének egyik legfontosabb 
forrása. A szinte felmérhetet
len területű szűzföldek meg
művelése igen nagy feladato
kat ró a vasutasokra. A műve
léshez szükséges gépek, anya
gok. vetőmag és műtrágya szál
lítása sikeresen folyik. 

* 

Az elmúlt napokban megin• 
dult a vasúti közlekedés a ker· 
csi szoroson keresztül. A ker
esi átkelés építői átadták az 
irányító emelvény kulcsát a 
krími körzet vasutasainak. Az 
elektromos kompon a moz
donyvezetők óvatosan rávezet
ték a hajó fedélzetén lévő sí
nelae az első szerelvényt. A 
keresi átkelő ezzel bekerült a 
vasúti vállalatok sorába. 

* 

Közeledik a szovjet vasutak 
egyik legforgalmasabb idősza
ka. amikor a dolgozók millióit 
kell elszállítani a gyönyörű or
szág üdülőibe, pihenő- és nya
raló helyeire. A szovjet vasuta-

* 
A délnyugati körzetben 500 

vasutas tanul a vasúti tech
nikumok és rnérnöknevelő ín• 
tézetek levelező tagozatán. A 
vizsgák eredményei azt mu
tatják, hogy a hallgatók tanul
mányi színvonala igen tnagas. 
A harmadéves hallgatóknak 
több mint fele kapott jó és ki
tűnő érdemjegyet, 

* 

Április 20-án nyílt meg a 
közvetlen vasúti személyforga
lom Moszkva és a Koreai Nép
köztársaság fővárosa. Phen;an 
között. A vonat expresszvonat 
j ellegű és hetenként kétszer, 
szerdán és vasárnap közleke
dik. * 

A jaroszlávi fűtőházban do!• 
gozik Alekszandr Petrovics Pa-
pavkin elvtárs, a szocialistG 
munka hőse. Huszonnyolc esz
tendeje továbbít mozdonyával 
személyvonatokat. Gondos kar• 
bantartással elérte, hogy moz• 
donya másfélmillió kilométert 
futott nagyjavítás nélkül. Töb
ben követik Papavkin elvtárs 
példáját. és Igen jó eredmények 
születnek ebben a versengés
ben. 

Anglia 

Az angol vasutasok lapja, a sutas szakszervezet, a NU1\ 
„The Railway Review" leg- vasutas szakszervezet előzetes 
utóbbi számában beszámol ar- tájékoztatása nélkül, különál• 
ról a harcról, amely a kü
lönböző érdekeket védő angol 
vasuta<; szakszervezetek kö
zött dúl. A lap sajnálatosnak 
mondja, hogy az ASLEF va-

lóan sztrájkot rendelt el egyes 
kategóriák érdekében. A lap 
arra inti a vezetőségeket, hogy 
szüntessék meg a dolgozók 
érdekét nem szolgáló hatalmi 
versengést. 

Egyesült Allamok. 

Az Jl:szak-Amerikai Egyesült ságához, hogy foglalkoztassák 
Allamok 232 OOO mérföldnyi öket segédmozdonyvezetői ál
hosszúságú vasúthálózatán lásban. Elutasították őket. A 
egyetlen néger mérnököt nem négerek megkülönböztetése el
találni. Mindössze csak 2000 leni küzdelem New-York-i bí• 
néger fútó és kocsikísérő tel- zottsága több hónapig tartó 
jesít. szolgálatot, holott 30 esz- harc folyamán most elérte, te,ndovel ezeJőtt még tízezerre hogy a pennsylvánia! vasút• rugott a szamuk. . , ág f ' Jl ' ának A négerek megkülönbözte- f 

ig�zga� ' enna as_ 
tése elleni tiltakozó harc újra egesz torténete óta első 1zben 
fellángolt. Tö

.
bb néger ifjú az-

1 
kénytelen volt néger dolgozót 

zal a kérelemmel fordult a alkalmazni segédmozdonyve
pennsylvániai vasút igazgató- zetóként. 

India 
India kormánya a Kalkut

tától 240 kilométerre lévő Cs1t
taranjában mozdonygyárat lé• 
tesit. amely évente 120 moz
donyt állít elő. A már meg-

lévő mozdonygyárral együtt a 
két nagyüzem révén India 
most már el tudja látni va• 
súthálózatát mozdonyokkal 

- A karbantartói bérrend
szert - folytatja - meglehe
tősen bizonytalan várakozás 
előzte meg_ De, emlékezhetünk 
rá. így volt ez a darabbérezés 
bevezetésénél is. A pártszerve
zetnek, az üzemi bizottságnak 
széleskörű felvilágosító munl<át 
kellett végeznie, és ez sikerrel 
is járt. Ma már a dolgozók sa
ját tapasztalataikból is meg
győződtek az új bérezési rend
szer helyességéről. Büszkék ar
ra, hogy lényegesen jobb mun
ka kerül ki a kezük alól, nin
csenek arra utalva, hogy a na
gyobb darabszám érdekében -
finoman szólva - engedmé
nyeket tegyenek a minőség ro
vására. E:s azok a kevesek is, 
akik azt hitték. hogy az új bér
rendszernél lazábban lehet fog
ni a gyeplőt. meggyőződtek ró
la : nem érdemes kirekeszteniök 
magukat a prémiumból. 

Hármas kitüntetés érte a 
Debreceni Járóműjavító VV 
dolgozóit. Az első negyedév 
jó eredményeként élüzem lett 
vállalatuk, a felszabadulási 
versenyben elért jó teljesít
ményük jutalmául elnyerték 
a Hajdú megyei pártbizott
ság felszabadulási serlegét és 
megkapták a Minisztertanács 
és a SZOT vándorzászlaját is. 
Igy a Debreceni Járóműjaví-tó 

Az élüzemavató és serleg
átadási ünnepségen Tölgyes 
Lajos elvtárs. a 7. szakosz- 1 10,99 százalékos eredményt ��----------~--------------->-�-

Az eddigi tapasztalatok alap
ján a dolgozók is le tudják mér
ni a karbantartói bérrendszer
rel bekövetkezett változásokat, 
Bmelyeket majdnem egészében 
kedvezóeknek tartanak. Egye
dül amiatt hallottunk panaszt, 
hogy a darabbérezés megszűné
se óta még nem állapították 
meg részükre a sztahanov�ta 
szint feltételeit. A sztahanovis
ta feltételek megszabása még 
nagyobb ösztönző erőt jelente
ne. a javítási munkák minősé
gének további javulását ered· 
ményezné. 

A szakszervezet kultú rnevelési osztályának 
felhívása 

A Vasutas Dolgozák Szalkszen,ezeténelk kultúrnevelési osz
tá.lya felhívja a lképzó- és iparművészettel fogla?lrozó vasutas 
dolgozókat, hogy vegyenek részt az augusztusban mer,Tendezen
dó V. Országos Vasutas Képző- és Iparművészeti KiáUításan. 
Az eddigi va.Butas :képzőművészeti lkiáLlításaktól ett.érően az 
idei lkiállítá.sra iparművészeti és n.!pművl!szeti aMcotásokat is 
lehet be!küldeni. 

A beküldésre kerulő 'képzőmü.vészeti művefk témaválasztá
sára vonat!kozóan semmiféle megkötés nines, de előnyben ré
sz�sülne'k azok a művek, a·mely<tk a vasutas dolgozók hősi mun-
1káját, a felszabadulci.s óta eltelt 10 év eredményeit, a vasutas 
dolgozók megváltozott éLetét öTökítvk meg. (lgy az 1904. évi 
nagy vasutas-sztTájk, a dicsőséges Tanácslköztársaság egy-egy 
!k1,,.melkedő eseményét, Hámó.n Kató, Landler Jeni5 harcos éle
téMlc egy-egy epizódját, a vasút újjáépítését, új alkotásainlkat 
stb.) 

A lkép.zőmúvészeti �cörök az év folyamán 'készített tanul
mányi műveikkel (szén-, aDwarell, tus, ceruzarajz) is résztve
hetnek a kiá.llitáson. 

A béküldés helyét, a beküldési ltatárid6t és a művek d(jazá
&ánaJe részleteit a lkultúrneveLési osztály 'kés6bln időpontban 
�.di, 

ért el. A további feladat a 
debreceniek és a töb-bi járó
műjavító előtt, hogy felké
szüljenek a nyáTI és az ászi 
forgalomra. Nyáron az üdülő
és kirándulóvonatok számára, 
ősszel pedig a nagy csúcsfor
galom lebonyolításához sok 
gép kell. Feltétlen ül teljesíteni 
kell a mozdonyjavítá�i t<>rve
ket, mert őszre 150 géppel 
többet kell forgalomba állítani, 
mint most. A műhelyekben te
hát már m01St kezdődik az őszi 
forgalom előkészítése. 

A Minisztertanács és SZOT 
vándorzászlaját Kel<?men Béla 
elvtárs vette át a dolgozók 
nevében. 

Kulcsár Ferenc elvtárs a 
megyei pártbizottság részéről 
üdvözölte a dolgozókat és át
nyújtotta a felszabadulási 
serleget. 

Az ünnepség végén több 
mint 200 dolgozót jutalmaztak 
meg. 

Japán vasutasok tiltakozó gyűlése 

20 OOO japán vasutas naqyqyOlésen tiltakozott fi u.okszervezetl ... 
zeto Joqta lan elbocsátása ellen. 

(JaJ>'n Hlrllqyn&l<Nq ,.,.,., 
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Mind több szolgá lati hely követi 
a húsz budapesti üzem példáját 

A zöldáru gyors szállítása 
egyik legfontosabb tennivalónk 

A húsz budapesti ipari üzem 
példája nyomán mind több 
vasúti szo1gálati hely dolgozói 
vállalják éves tervük túltelje
sítését. A pécsi igazgatóság te
rületén például május köze
péig 74 szolgálati hely jelen
tette csatlakozását. 

AZ ANYAGTAKAR�KOSSAG 
FOKOZÁSA 

szerepel első helyen Pécs ál
lomás forgalmi és kereskedel
mi dolgozóinak vállalásai kö
zött. Vállalták továbbá a ko
csik gyorsabb mozgatását, a 
vonatok gazdaságosabb kilhasz
nálását, a menetrendszerinti 
vonat.közlekedtetést élüzem 
iszinten, illetve élüzem szint 
fölött. M<!gtogadták, hogy a 
tervek mennyiségi túlteljesíté
sén kívül a jóminóségű mun
kára is nagy gondot fordítanak 
és a tervek teljesítését már 
most, a második negyedévben 
elkezdik, hogy megőrizhessék 
az első negyedévben elnyert 
élüzem címet, (Várnai László 
leveléből.) 
DECEMBER 1-IG BEFEJEZIK 
evx TERHEU)SI TERVOKEr 
Komló állomás dolgozói és de
cember 31-ig 130 OOO tonna 
szenet szállftanak el túlsúly
ként. Ezzel 130 ezertonnás 
irányvonat közlekedtetésének 
költségét takarítják meg. A to
latási költség csökkentése ér
dekében az egy kocsira eső to
latási időt 3,9 percre csökken
tik é6 ezzel december 31-ig 
21 OOO perc tolatási időt taka
rítanak meg. A vállalások 
Zombár Ferenc kocsimester 
kiváló dolgozó kezdeménye
zésére születtek meg. A Peüifi 
DISZ-brigád vállalta, hogy va.
Iamenn11i ta.gja egész éven dt 
teljesíti 4 sztahanovista felté
teleT,et és ezzel eln11eriik a 
szakma kiváló dolgozója jel
vényt és oklevelet. (Görbe Zol
tán leveléből.) 

HATSZAZALeKos ÖN
KÖLTS€GMEGTAKARITÁS 

szerepel a pécsi fűtőház válla
lásai között. Vállalták még a 
dolgozók, hogy az időszakos 
mozdonyjavitási tervet 100 az 
összes mozdony kilométer te�et 
110, a százelegytonnakilométer 
tervet 105 százalékra teljesítik 
és ilyen módon globális tervü
lket december 15-re befejezvk. 
AMI AZ ELSO NEGYED8V-

BEN SIKEROLT, 
&Sikerülni fog a másodikban és 
az év végén is - hangoztat
ták röpgyüléseíken Miskolc 
személypályaudvar dolgozói, 
anukor csatlakoztak a buda-

- pesti üzemek felhívásához. 

Dej HajÓ(11/ár készítette trak
torok, hajók és úiszódaruk ré
szére. Több terven felüli vál
lalás is előmozdítja még a 

zalaegerszegi dolgozók éves 
tervének túlteljesítését. A 
munkában élenjár Töke Dezső 
ifi-brigádja, akik a kocsitar
tózkodási egységidőt 124,5, a 
kocsikifutásí tervet 138,8, a 
kocsitarlózkodási tervet 1 17,2 
százalékra teljesítette a május 
1-i versenyben. A brigádok a 
második negyedévre felújítot
ták párosverseny-szerződésü
ket. (Kámán József leveléböl.) 

A TOLATÁSOK MEG-
RÖVIDITi::s1WEL 

jelentős szén megtakarítást 
vállaltak Debrec�n állomás 
dolgozói. Megfogadták, hogy 
május második felében meg
takarított szénnel továbbítják 
valamennyi vonatjukat. Vál
lalták továbbá, hogy a teher
vonatok jó kiterhelésével 
szállítási tonnatervüket túltel
jesítik. Vállalták, hogy éves 
tervüket december 15-ig be
fejezik. (Kálmán Emö levelé
bőL.) 

IUEGTAKARITOTT 
SZ�NNEL 

továbbítják vonalaikat decem
berben a záhonyi fűtőház 
mozdonybrigádjai. Százelegy-

A menetirányítók grafikon
jai számtalan olyan kérdésre 
adnak választ. amelyekre a 
vonalon utazó moZdon}-veze
tők, vonatvezetők hiába kér
nek feleletet a forgalmi szol
gálattevőktöl. Például hány
szor hangzfü el a kérdés : mi
re várunk? A forgalmi szolgá
lattevők ilyenkor - tisztelet 
a kivételnek - egy vállrándí
tás kíséretében legfeljebb egy 
vonatszámot vetnek oda. A 
menetirányitók grafikonja 
POntosan megmagyarázza a 
feltartóztatasok, a várakozá
sok okát, megmutatja. hogy 
egyetlen vonat késése hány 
másik vonat menetrendjét te
szi tönkre. milyen károsan 
hat egé.,z vonatcsoportok uta
zási sebességére. 

Grorstchervonalol 
10 kilométeres utazási 

,,sebességgel" 

tonnakilométer tervüket 1 10, 
mozdony kilométer tervüket 
1 1 0, haszonkilométer tervüket 
115, kocsijavftási tervüket 1 10, 
fajlagos szénmegtakarítási 
tervüket 115 százalékra telje
sítik, a javítási költséget pe
dig 10 s7.ázalék alá szorítják, 
hogy 1955. évi tervüket túltel
jesíthessék. 

„TARTJUK AZ €L0ZEM 
SZINTET" 

- fogadták Törökszentmikl6s 
átl<muis dolgozói, amjkor elha
tározták, hogy a húsz buda
pesti üzem példája nyomán 
csatlakoznak az éves terv túl
teljesítés<!éért indított mozga
lomhoz. A versenybe be akar
ják vonni Fegyvernek, Kisúj
szá!lás, Karcaq és Pü.spök!a
dán11 állomásokat is, ezért fel
hívással fordulnak hozzájuk, 
hogy ők is csatlakozzanak a 
húsz budapesti üzem kezde
ményezéséhez. 

Lapzártakor jelentik. hogy 
legújabban Szolnok állomás, 
Miskolc személypályaudvar, 
Szolnok! Fútöház, a ITámán 
Kató Fűtöház, Budapest Déli
pályaudvar, Rdkwpalota-Új
pest állomás és Ve3zprémva.r
sány állomás jelentette csatla
kozását a 20 budapesti üzem 
felhívásához. 

egy 40 százaléka tartja az 
előírt utazási sebességet. 

Minden szónál meggyőzőbb 
például a 2559-es számú gyors
tehervonat esete. A vonat má
jus 1 1-én 23 óra 30 perckor 
indult Szolnokról Ujszászon 
át Budapestre. Menetrend sze
rint 1 2-én 3 órára kellett vol
na érkeznie. A vonat azonban 
már Nagykátáig 12 perc hosz
szabb menettel közlekedett, 
Nagykátán 50 percig kezelt, 
Sülysápig újabb 19 percet ké
sett. Közben a vonatot utólér
te a munlcásvonat csoport. A 
sürgős csarnoki árut és élő
állatot szállító gyorstehervo
nat végeredményben csak 
délelőtt 10 órára érkezett Bu
dapestre. Könnyű kiszámítani, 
hogy a gyorstehervonaL átla
gos utazási sebessége mind
össze 10 kilométer volt az elő
írt 5o-60 kilométer helyett. 

Hasonló példák bőven akad
nak s nem egy olyan példát 
is említhetnénk, amikor az 

A !kedvező időjárás arra fi
gyelmeztet bennünket, hogy 
rövidesen jelentősen megnő a 
zöldáru- és 2)'ilmölcsszállítás. 
A vasút fontos feladata bizto
sítani, hogy a zöldáru ftia,en, 
élvezhető állapotban kerüljön 
az ipari gócPOntok. piacaira. Ez 
a munkásosztály és a dolgozó 
parasztság szövetsége erősfté
sének is egyik láncszeme. En
nek alapvető feltétele, lel(fon
tosabb követelménye a 7.Öldáru 
és l(Ytimölcs gyors továbbítása. 

A gyors továbbítás szervezé
si feltételeit a vasút meizterem
tette a „C"-vonatok és gyors-
tehervonat.ok rendszerével „ 

menetrend olvan összeállításá
val. mely biztosítja, hOl!Y az 
el.őző nap feladott zöldáru 
másnao korán reggel, 24 órán 
belül belföldi rendeltetési bP.
lvére érkezzen. Ez egymagá
ban azonban nem biztosítia a 
zöldáruk gyors útját. A gyors 
szállitás elsósorban a vasutas 
dolgozókon múlik. J::.s a vasuta
sok többsége meg is tesz min
dent, hogy az ipari .![ócok mun
kásai mindennap friss árut 
kapjanak. Mégis beszélnünk 
kell jelenségekről, amelyek 
arra figyelmeztetnek: van méi 
javítani való a munkánkon. 

Keszthely állomáson történt. 
hogy egy romlandó küldemény 
feladását előre jelezték és id.'1-
ben ki is sz.állították a 13,30 

bár sajnoo, lényegesen kisebL 
számban. amikor a forgalmi, 
a kereskedelmi, a vontatási és 
a menetirányító szolgálat 
egy.behangolt munkája az in
dulástól az érkezésig biztosít
.ia az utazási sebesség betar
tasát. Az utazási sebesség a 
legsiralmasabb képet a buda
pest-székesfehérvári vonalon 
mutatja (utána sorrendben az 
aszód-gödöllöi vonál:,zakaisz 
következik). De még ezen a 
nehéz vonalon is lehet jó 
eredményt elérni a szolgálaU 
ágak jó együttműködésével, 
mint ezt a május 1 2-én közle
kedett 1889-es és 2275-ös te
hervonatok bizonyítják. 

Az együttműködés „tiszi" 
a ronatokat 

Első negyedévi tervüket tud
niillik március 20-ra fejezték 
be és továbbra is úgy akarnak 
dolgozni, hogy a tervtúltelje
sítés az év hátralévő részében 
is minden negyedévben sike
rüljön. Hogy ezt elérhessék, 
az átlayos terhelési ten,et 
minden hónapban 5 száz4lék
kal túlteljesítik. A szemily
szállftó vonatok indítási ter
vét 4. a tehervonalokét 2 szá
zalékkal akarják túlteljesíteni. 
A fajlagos kocsimozgatási egy
ségidőt 5 százalékkal csökken
tik, a kocsikihasználást pedig 
egynegyed tanná val t últelje
sitik. 

A grafikonok beszédes pél- elkésett vonatöss:r.eállítás 

A fenti példa a legbeszéde
sebb bizor:( ítéka annak, hogy 
az utazási- sebesség emelésé
hez nélkülözhetetlen a szolgá
lati ágak jó együttműködése. 
A vonatok időbeni összeállí
tása. indítása, a menetidő tar
tása. az áru kezelése, a tola
tási munkák gyorsítása, az át
haladás biztosítása. a nagy 
állomások. rendezőpályaudva
rok jól szervezett vonatfoga
dása mind az utazási sebesség 
növelését seglli. Nem szabad 

dái bizonyítják, hogy a teher-
, 

miatt a tehervonat már jndu
vonatok utazási sebessége na-. láskor kiesik a menetrendié
gyon alacsony. A közlekedő bői. Viszont az ellenkezőié
tehervonatoknak csak mint- ről is idézhetnénk példákat. 

Piros muskátlik a delta olén 
Három olclalról magas töl

tések, oldalukon zöld, bárso
nyos gyep. a pál11án kétfelől 
vonatok, a másik részén sárga 
villa,mosok robognak. A delta 
ölén, öt kerek hou:lan tarkállik 
a t•asút üde színekben pompá
zó kóbán11ai kertészete. A vi

A NYIREGYHAZI FOTOHÁZ rágházakban bujaszépségú 
dolgozóinak termelési értekez- dísznövé1111ek, c.�erjék, n<iz-

féle virá{, gyönyörködtet szíletén a dolgozók megfogadták, vet és szemet. hogy 1955. évi tervüket de- A vasúton „ha1}11ománv" az cember 18-ra befejezik. A vál- állomások környékének és a !alá.s teljesítéséért a többi kö- hi,t,atalok helyiségének csinozött olyan doll(ozók vállaltak sítása, szépítése. A lkiil,sö kékezességet, mint Kondor Fe- pében tet.�z-etős, tiszta, vircirenc mozdonyvezető, Na(IY gokkal szépített munkahelyeAndrás és Benczlk Mihálv 
futó elvtársak, akik a más;. ken, állomásokon vidámabb a 
dik negyedév első hónapjában 

munka, kell.eme.sebb a i•árako-
39 zás. tonna szenet takarítottak A vasuta30k szeretik a virá-meg. Kondor Ferenc ezenkívül got. Ahova hivatalos úton nem éber sz-0lgálattétellel súlyosnak jut belóW.k, maguk ültetnek, ígérkező balesetet hárított f'l, bíbelődnek velük. Az örházak Példamutató éberségéért a színes köt>ekkel kirak.ott 1J11€Pvasút felső vezetősége 2000 á.gyaí, muská.tlija, árváci:kája forint jutalomban részesítette. ezéknek a.z egyszerű em.be1·ek-(Ertsev László leveléből.) nek az ízlését, jóérzését dicséri 
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_Ma_ t:iég nem !_ut, mindenho-

va virag, d¼z-nőven11. De a 
és 2000 tonna gazolin terven kertészet évröl-évre fejlődbk. 
felüli előállítását vállalta a Pataki István vezetésével 
budafoki olajüzem. Zalaeger- szakértelemmel, gondosan és 
szeg állomás forgalmi és ke- gazdaságosan folyik a munka. 
re�kedelmi dolgozói, csatla- Az elmúit esztendóben például 
kozva a budapesti üzemek fel- 71 OOO forint értékű virdggal 
hívásához, vállalták, hogy ezt neveltek többet, mint az előző 
a terven felüli olaj és gazolin évben. Ezzel több mint fél
mennyiséget a leggyorsabban millió forint értékű növén11t 
elszállítják a Vörös Csillay adtak a szolgálati helyekne!k. 
Traktorflllár és a Gheorghiu Hor;y mit jelent ez munkában, 

erőfeszítésben, misem példázza megfeledkezni a pálya!enntarjobban, mint néhán11 számadat: tás fontos szerepéről sem. hi-700 ezer különféle palán.tát, szen hosszú ideig fennálló las-160 ezer dísznövén11t és 200 sújelek, vágányzárak is viszezer cserepes. kiültetésre kerü.- szatartják a vonatok futását. 
lő növén11t adtak a vasút szé- A vasútnál az önköltségpít.ésére. Emellett önköltségi csökkentés egyik legfontosabb áron a vasutas dolgozók részé- feltétele az utazási sebessél( re is juttattak dísznövé-nyek,et. növelése. A menetidő túllépé-A márciusi határozatok új 
fela.dttto'kat szabtak Pata,ki elv- se. a lassú menetek döntően 
társ és kollektívája e lé  i.S. A visszahatnak a mozdonyok 
kertészet még inkább, mint ed- kihasználására, a szén!ogyasz
dig, arra törekszik, hogy az ön- tásra. a kocsifordulóidőre. az 
ki.ilt.-iéget csökkentse, s ennek utazószemélyzet ésszerű szol
érdekében tárja fel a rejtett 

I 
gálati beosztására. a béralap

tartalékot, é.�zerű.sítéssel, újí- ra s nem utolsósorban a szál
tá.sdkka_t foko�za a kertész_et lított áruk minőségére. a vá-gazd.a.sagosságat. Ezt a celt k d l • . k f . . 
szolgálja egy saját kezelésben roso - o gozoma nss aru-
létreho:wtt új cserépmíí.het11 is, val való ellátására, mint azt a 
ahol 1200 fokra. hevítve, első- 2559-es gyorstehervonat példá
rendíl vtrágcserepeket égetnek. jánál is láthattuk. 
A ;övöben az eddiginél tartó- A tehervonatok utazási 15e
sabb cserepekkel látják el a bességének emelése nem cse
többi vas"';'ti Tcertés.ze�� is_'. • kély feladat. Megoldásához és A kertesze� dolgozoi r_o�ide- megoldhatóságához azonban sen megkezd�k a parkositá.St a . . , , 
BEV aqutncumi állomásánál JO peldat mutatnak a szem�ly� 
/.évó 2000 nér,yzetnnéter terü- vonatok me11etrends7..ennti 
leten, a Sztálin híd budai híd- közlekedésében elért kedve
föjéné! és eíll/éb hefyelken is. zőbb eredmények, nagy segít-

A kőbányai kertészet dolgo- séget jelent az új vonatpré
zóí szerényen dolgoznak, de mium. Az új vonatprémium a 
szorgalmas munkájuk kifeje- menetrend vastörvényének bezoit, a piros muskátlikat, a tartására ösztönzi a dolgozógyönyörű. hortenziákat. bego-
niá,kat és sok-sok díszes-sz!- kat s egyaránt elősegíti a dol-
nes társuJka.t mindenütt ott lát- gozók egyéni érdekeinek. va
juk, hogy még szebbé vará- !amint az egész vasútüzem és 
zsolják életiin.ket, körn11eze- ezen keresztill a népgazdaság 
tiinket. érdekeinek védelmét. 

órakor induló vonathoz. A7. 
áru mégis lemaradt, mert a 
pénztárosnő „éppen" a vonat. 
indulása előtt tartott ebédidőt. 
A romlandó áruk szállításánál 
- é, elsősorban a zöldárunál 
- rendkívül fontos, hol?V 

az ámt a meghatárorott, 
kijelölt vonattal továbbít

sák, 
Zöldárut nem lehet tolató � 
hervanat.okkal továbbítani még 
akkor sem, ha az előbb indul 
az állomásról, mint a gyorste
hervonat. Mert ha előbb is in
dul - később érkezik! Május 
3-án 9 órakor adtak fel Szeg
váron 20 kosár salátát - a 
személyvonat kalauzkoaüia 
helyett rendes tehervonatra A 
20 kosár saláta csak 4-én 21 óra
kor érkezett a Nagyvásártelep,
re, minőségében erÖ5en meg
romolva. Az ilyen mu.--1ka eny
hén szólva nem se,giti a mun
kásosztály és a parasztság kö
zeledését, helyes visz.onvának 
alakulását. 

Az ehhez hasonló hibák ko
csirakományú áruknál gyakran 
abból adódnak, hogy az állo
más - nem törődve a köv<!t
ke=ényekkel - csak azt tart
ja szem előtt, hogy javuljon a 
kocsitartózkoclási idö. ,.Csak 
tőlem menjen el'• - hangzik 
ilyenkor. Nem tudjuk, hogy 

nem egyszer 24 órát késett. A 
menetrend betartása rendkívül 
fontos, de a csatlakozó vonat,,-. 
kat - melyek gyorsan rom
landó árut hoznak - mégis be 
ke]] várni, mert a csatlakozás 
elmulasztásából keletkező kár 
sokkal súlyosabb lehet, mint 
az esetleges késés. 

A gyors továbbításnál nagy 
jelentőségű, hogy 

az árut idöben előkészít
sük a berakáshoz 

és ellenőrizzük a kocsik álla
patát, hogy az alkalmas-e rom
landó áruk szállítására. Nem 
kisebb feladat az áru megőr:re
se sem. Gondosan tkell ügyel
nünk a csomagolásra, gyü
mölcsszállításnál a rekeszek 
minéségére és magára az áru
ra a feladástól a berakásjg, a 
kirakástól az elszállitásig, mel't 
a felügyelet nélkül hagyott 
áru szinte �,vonzza" a dézsmá
lókat. 

Nagy figyelmet kell fordíta
nunk az áru átvételére. Ügyel
ni kell arra. hogy ha az áru 
szemmel láthatólag már a fel• 
vételkor nem friss, befülledt, 
akkor a feladója ismerje ezt el 
a fuvarlevélen. A mérlegelés• 
nél 

rendkívül fontos a pontos 
súlymegá11apítá& 

ilyen nézet játszott-e köz.r-�. Sok helyen az a gyakorlat ter• 
vagy valami más okozta a hi- jedt el, hogy a súlyt a fuvar
bát, de tény az. hogy május levél helyett apró papírdarab-
12-én 10 órakor Rakamaz állo- kákra jegyzik fel. Ez gyakran 
máson feladott sóska-külde- súlyelirásokat eredményez és 
mény cisak 14--én. hajnali 5 súlyos károkat okoz. A mérleg
órakor érkezett meg - ter- adatokat a fuvarlevélbe min
mészet.esen fonnyadtan - a den esetben azonnal be kell 
Nazyvásártelepre. írni! 

A küldemények késve éi-ke- A zöldáru szállításának 
zése abból is adódhat, hogy az gynrs, zökkenésmentes lebo
átrakásoknál hiba törtéltik. Az nyolítása nem könnyű feladat, 
elmúH évben gyakran előtor- de minden feltétel megvan 
dult, hogy nem várták be a ahhoz, hogy sikeresen, a dol
csatlakozó vonatokat s a csat- 1 gozók megelégedésére bonyo
lakozó vonalakról érkező áru litsuk le. 

--------------

Kiemelkedö eredmények 
a nehézsúlyú mozgalomban 

Az elmúlt napokban a ne
héz.súlyú mozgalomban elért 
több kiváló teljesítményről ér
kezett jelentés. A szegedi fűtő
ház létszámába tartozó Mórá
gyi Lajos mozdonyvezető Pén
tek János fútővel május 1 4-én, 
a 324 12l számú géppel, a 2178. 
számú vonatot 83 szcizalékos 
túUerheléssel továbbította a 

menetidő pontos betartása meL. 
lett. 

A misllcol.ci fűtóházná.1 nlés 
József mozdonyvezető és fútó
je, Aradi János 324 677. számú 
gépükkel Kazincbarcika-Mis
kolc között 1091 tonna túlsúlyt 
továbbítottak és ezzel 152 szá
zalékos teljesítményt értek el 
Ugyanakkor lhár= tonna sze
net takarított� meg. 

Pótvállalás az önköltségcsökkentésre 
Jelentettük, hogy Budapest

Ferencváros állomás dolgozói 
csatlakoztak a húsz budapesti 
üzem kezdeményezéséhez az 
éves terv határidő előtti befe
jezése érdekében. A dolgozók 
most röpgyűléseken elhatároz
ták, hogy az éves terv túltelje
sítését pótvállalá.sokkal segítik 
és a Központi Vezetőség már
ciusi határozatának útmutatása 
szerint újabb vállalásokkal 
csökkentik az önköltséget. 

Vállalják, hogy májusban és 
júniusban a leadási kocsik egy 
kocsira eső tartózkodási idejét 
gyors beálli tással és kirakás
sal, a tolatási műveletek meg
röv:idítésével az eddigi 17 órá-

-ról 15 órára csökkentik. Az át• 
meneti áruval rakott kocsik egy 
kocsira eső tartózkodási idejét 
a vonatok gyors szétrendezésé
vel és összeállításával a menet
rendszerűség biztosítása érde
kében az eddigi 1 1.8 óráról 10.3 
órára csökkentlk. A továbbme
nő kocsik egy kocsira eső tar
tóz'koclási idejét az eddigi 2.1 

ó-rás tervvel szemben 1.5 órá
ra szá,llítják le. 

A ferencvárosi dolgozók fel
hívják az ország valamennyi 
állomásának dolgozóit, hogy az 
önköltség további lényeges 
csökkentése érdekében hozzá
juk hasonlóan tegyenek válla
lást, illetve pótvállalást. 

A JÓ TELJESÍTMÉNY ALAPJA 

A JÓL KARBANTARTOTT GÉP 

Farkas József mctorvezetli a Gazdas.!<1! Vasutak ercsi !lzemf6nl!k
MiQének dolqozóJa mozdony" állandóan példás rendben és tlazt.in 

&artJ,a. 
(Ferkls Emil felvJ 
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Egy kis kultúrközösség életéből A io••galom és a -vontatás -viszonya · 

- mozdony-vezető • szellllllel Kicsi a kultúrcsoport, de gokat és az egész csoportot a 
erős - ezzel a kissé módos!- kezdeti nehézségeken. Itt van 
tott szólásmondással jellemez- például csoportunk egyik leg
hetnénk legtalálóbban Vesz.i:- tehetségesebb tagja, Molnár 
f'ém-killsö pálya.udoor kultúr- Németh Lajos elvtárs. Amikor 
gárdáját. Amellett ez a, ki- szerveztük a csoportot, ki
csiny, tíztagú kultúrcsoport jelentette, ő is szívesen részi 
nem is tekinthet vissza régi, venne a munkáb0n, de fél, 
tapasztalatokban gazdag múlt- hogy nem ért az ilyesmihez. 
ra, hiszen csak mostanában Sokat beszélgettünk vele, se
alakult. Mi adja mégis erejét? gitettük - s ma a csoport 

- A kultúrcsoport tagjai egyik legfőbb erőssége. 
vállalt kultúrmunkájukat is Ugyanígy igen népszerű, te
éppen úgy kötelességük.1ek hetséges tagunk, Horváth Vik
tartják, mint szaikvonali mun- tor elvtárs. 
kájuk becsületes elvégzését A kultúrcsopo11. rövid fenn
,__ mondja Simon II. Károly állása óta úgy megerősödött, 
elvtárs, a csoport művészeti 

I 

hogy vállalni merte a helybeli 
vezetője, - Ez a kötelesség- Vörös Csillag termelös:zövet
érzet és a művészi munka sze- kezet patronálását is. A tsz 
retete segítette át az egyes ta- dolgozói hamarosan megked-

velték a vasutas színjátszó
kat, s még az aktív kultúr
élethez is olyan kedvet krp
tak, hogy arra kérték az állo
más kultúrcsoportját: segítsék 
őket, mert saját tagjaikból ók 
is kultúrgárdát szeretnének 
alakítani. Talán mondanunk 
sem kell: a vasutasok minden 
segUséget megadnak ehhez. 

A nagy kedvvel és szorga
lommal dolgozó kultúrcsoport
nak azonban van egy fájdal
ma is: nem tudják, meddig 
lesz az övék az állomás kul
túrterme. Félnek a hontalan
ná válástól, nemrégiben olyan 
utasítást kaptak, hogy a kul
túrtermet haladéktalanul ad
ják át az Utasellátónak ét
terem és melegkonyha céljai
ra. Az utasítás ellen fellebbe
zést jelentettek be, úgy hogy 
az átadási ügy tovább húzódik, 
de a bizonytalanság kedvezőt
lenül hat a csoport munka
-kedvére. 

A legfontosabb feladatainlc 
egyike a menetrendszerinti 
közlekedés biztosítása. Nézzük 
meg a menetrendszerinti köz
lekedést vontatási és forgalmi 
szempontból egyes von�lako1:, 
Például Kisterenye-Kal-Ka
polna és Kis<kőre között. Elő
ször is tudni kell. hogy Kis
terenye fűtéíháznál 376 soroza
tú mozdonyok vannak, ezek 
alapsebessége 50 ó.'km - a pá
lya alapsebessége 50 ó/km. -('>
személyvonatok sebessege ts 
50 ó. km. A személyvonatok 
99 százaléka munkásvonat. 
Kál-Kápolna és Kisterenye fő
vonali csatlakozó állomás. Fi
gyelembe kell vennünk a pá
lya fekvését is. hiszen a Mát
rában vagymik. Egyetlen vas
utasnak sem kell magyaráz.ni, 
mit jelent az, ha ilyen lejt
viszonyú pályán az 50 km-ies 
sebességgel közlekedő vonatot 
a jelzönél indokolatlanul vagy 
hibás forgalomirányítás miatt 
megállítják. Pedig ez elég 
gyakran megtörténik. Bizony, 
az ilyen és hasonló esetekből 
sok késés származik, még ak
kor is, lha a mozdony 50 
ó/km-el rohan. De mi azért 
tudjuk a 376 sorozatú mozdo
nyokkal a munkásvonatokat -
ha szükség úgy kívánja 
,,röviddel'· rendesen továbbíta
ni. Am a bajokat nem lehet el
hallgatni. 

kerét átengedni mint a vonat 
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fűtőház. És ennek okai azok a 
közlekedésének ' zavartalansá- körü!mények,_amely�kre.rámu: 
gát biztosítani.. Nodehát mit tattam. A szenbányakból nu 
tegyünk, ha a jelző „"™lgálljt" hordjuk �Ze a szennel rak?tt 
mutat, meg kell állnunk ! C6ak k�sikat, mmt szor_g06 han!l)'.:á,k, 
az a baj, hogy az ilyenefk nem Ktstereny� �llomasra, legtöbb 
szerepelnek a menetlevélben, esetben tulsuly06 vonat_o�aL 
hiszen a vonatvezetőMk jó ba- Ott e vo_natokat_ már v�rJa a 
rátja a forgalmi szolgálattevő. 411-eJ gep, s elindul KIStere
De ha a mozdonyvezető jelenti nyé_rol !latvan �llornásra, ahol 
eseménykönyvileg az ilyen es�- a zold ut már biztosítva V8;11 8;
tet akkor a forgalmi. szolga- 1600-2000 tonnás vonat szarna. 
lattevő „uta::ik" a vonatveze- ra. Mi az elmúlt években

, -
tőre meg a mozdonyvezetőre igaz nem 1600-2000 tonnaval, 
is Ezzel csak azt akarom mon- de 1200-1300 tonnával, zöld 
d�ni :  szolgálatban ne legyen út biztosítása mellett 60-;--70 
sógor. koma. barát. egyedül az perc alatt Hatvan áll�tn:5ra 
utas!tá.s legyen irányadó. szaladtunk. Ebben az 1doben 

túl is teljesítettük széntervün
ket. 

Harkányfürdőn megnyílt 
a vasutas dolgo�ók gyógyháza 

ünnepélyes !külsőségek kö• 
2Ött nyitották meg Harkány
fürdőn az újonnan tatarozott, 
korszerűen berendezett vasu
tas gyógyházat. A fffitői szép
lSégú Harkányfürdő egyik leg
impozánsabb épülete a vasuta
sok gyógyháza. ahol egyszerre 
százharminc reumatikus meg
betegedésben szenvedő vasutas 
dolgozó talál gyógyulási és 
üdülési lehetőséget. 

A gyógyház ünnepélyes 
megnyitáEiln résztvett Ba-

Balázs Anna : 

(Németh Gyula felv.) 

ranya megye tanácselnöke. a 
Vasút Politikai Osztály, a 
szal!.szervezeti területi bizott
ság képviselóje, a pécsi vasút
igazgatóság helyettes vezetője, 
Pécs városának egyetemi taná
rai. Az ünnepi be,;zédet dr. 
Szekulesz Károly, a Központi 
Egészségügyi Hivatal vezetője 
mondotta. 

Az ünnepélyes megnyitáson 
már a gyógyházba beutalt dol
gozók első csoportja is részt 
vett. 

A családiáért tette? 
Az ügyészség vádat emelt kimennek és tudta, hogy ott 

óvári Béla és társai ellen tár- mit találhatnak. Mindazt, arru
sadalmi tulajdon elsikklasz- nek nyoma volt, bevallotta. A 
tása miatt. A tettesek har- többi csak a vádlottársak val
mincnyolcan, a MAV Észa- lomásából derült ki, akkor 1s
ki Járómújavító űV rak- merte be ő is, mikor a rendőr

tárait fosztogatták, elvittek ség elétárta bűnét, amikor már 
mindent, amihez hozzáférihet- nem tagadhatott. Vallomásai 
tek, tízezrekre menő, csak va- ellen�o.nd,:mak • egymásn�k: 
lutáért vásárolható zárolt !lem oszmtek. ts ,o,_ meg óyan 
anyagokat, textiliákat, lúgkö- • igyekeznek egymasi, a . , tolm , a 
vet, bőrt, s összejátszottak, kezdeménye�s vadJa�, i_gy 
hogy minél zavartalanabbul, a_!{arnak a su�yosabb bunt�tes
minél többet elemelhessenek. tol s�bad:,tlm. Dobos - Jozsef 
A búnszövetkezés vezetője óvá_ most is _m�_st okol . . , 
rí Béla, a 1 1-es számadóság ve- - Elos�or .J?una1 G�za cso-
zetője volt, körötte fonódott, portv�zeto Jott . hozzam 
mint a háló, a bűnügy, A má- mondJa. - .'.'re�kerdezte, nem 
sodrendű vádlott Dobos József lenne-e s:zuks':�e':1- flane13;!'a, 
f - tá k k 't gyermek aty- van egy negyme,cres felesle„es _ os7er rno • e darab, vigyem haza, jó lesz a 
Ja. , . , , . , gyerekeimnek. Otthagyta a fla_ Az. allam, letartóztato mtezet nellt. Azt hittem ki akarnak 
őre vezeti etö. próbálni hogv becsületes em. _Szikár. magas ember _ _Dobos ber vagyok-e? Mentem. az J?zsef. , Orrnyerge bes�ppedJ, anyaggal óvári számadóhoz, az felszemere vak, homlokán gye- me" rámondta: vigyem csak 
rül � h:ti- , , . haz�, valóban megtakarították, ő is eveken at karos1totta az csak elkallódna. Hát . .  , min
államot bűntársaival egyutt, denki tud ilyesmit használni, 
míg rájöttek és letartóztatták. akinek családja van . . . Csak 
Három hónapja van előzetes ezt ne tettem volna akkor tán 
letartóztatásban. nem bíznak meg 
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bennem és 

A veszprém-külsői kultúr
munka másik erőssége a jól 
működő könyvtár. 392 köteté
nek több mint a fele állandó
an a dolgozók kezében van, a 
kön}>vtár 77 állandó látogató
ja között nem egy környékbeli 
vasutas is van, és a vasutas 
gyermekek is megtalálják a 
kedvükre való könyveket. Az 
állomás az első negyedévi 
élüzem cím elnyerésével egy
idejűleg 100 kötet könyvet is 
kapott jó munkája jutalmául, 
Várnagy elvtársnak, a könyv
tár kezelőjének legnagyobb 
örömére. Mert Várnagy elv
társ maga is hűséges barátja 
a könJ7"eknek. s nyil\•án az ó 
lelkes könyvszeretetéből sok 
ragadt az állomás dolgozóira 
is. 

--

AJ. ELSŐ BÉKEKÖLCSÖN 

NYOLCADIK SORSOLÁSA 
Az Első Békekölcsön nyol

cadik sorsolását május 27-30 
között Nyíregyházán rende
zik meg. Ezúttal 199 100 köt
vény tulajdonosa ö�szesen 
59 498 900 forint nyeremény-• 
ben, illetve törlesztésben ré
szesül majd. Ebből 94 600 
egész kötYényt 38 703 900 fo
rint nyereménnyel. 104 500 
kötvényt pedig névértékben. 
20 795 OOO forint törleszté.<.sel 
sorsolnak ki. 

sóhajt - kellettem nekik , , 
1's én gyenge voltam . . . a csa
ládomért tettem tessék elhin
ni, a családomon akartam segí
teni . .  , 

A családján? 
Vecsésen kanyargós az Eöt

vös utca Mindenütt orgona
bokrok illatoznak, üde a leve
gő, a kis házak fénylő ablakai 
ragyognak a napfényben. Sze
líd hangulatú, tiszta község: 
innen járt munkába Dobos Jó
zsef. A 'ház mögött, amelyben 
laknak, szép kert, ápolt gyü
mölcsfák, a veteményes agyai 
frissen zöldelnek, az ólban fe
ketefolios malac kotorászik a 
moslékban ízesebb falat után. 

A lakásban minden tiszta, 
ápolt. A bútorok sem régiek, a 
lábosok sem, melyek ott állnak 
a tűzhelyen. De a szép zománc
tűzhelyen most nem fől ebéd, 
Józsika, a tizenkétéves kisfiú 
és buga. a hétéves Mária, csak 
kenyeret és szalonnát ebédel
nek. 

- Anyátok hol van? 
- A !kórházba ment. 
- Beteg? 
Józsika tágult, fekete szemé-

ben bánat fénylik, mikor felel: 
- Operálni kell. 
- Már ott is 11ULrail.? 
- Nem. Halasztást kér. 
A szomszédasszony mondja, 

hogy az operáció sürgős volna, 
de Dobosné nem akar bemenni 
a kórházba, amíg nem tudja, 
hogy a férjével mi lesz. 

A jegyzőkönyv vallomásai most nem volnék itt . . . Mert 
vakmerőségről tanúskodnak. aztán már . . .  az elsőt követte 
Megdöbbentő kép tárul elém: a többi. Legközelebb elküldtek 
vihette az állam, a nép vagyo- flanellt vételezni. A Központi. 
nát mindenki, aki akarta! Do- Szertárban azonban nem adtak, 
oos' József felettese óvári Béla, azt mondták mncs. Jelentettem. 
akinek kötelessége lett volna az óvári visszaküldött azzal, hogy 
ellenőrzés, maga a fővádlott. hagyjak ott Kövesi Józseínek 

Dobos József akadozva, só- húsz métert, akkor ad - adott 
hajtozva beszél. Látszik rajta, is. Ebből is adtak nekem . .  , 
hogy fogságában sokszor meg- időnkint mindig adtak. Egy idő 
hányta-vetette, hogyan is tör- múlva láttam, hogy mások is 
tént és - hogy mit is mondJon, jönnek, mindenki viszi az anya_ 
ha rákerül a sor, hogy tisztáz- gokat, akkor megijedtem. Kér
ia magát. Kétségbeesett erővel tem óvárit, hogy a szolgálati 
kapaszkodik a mentségbe: nem főnökhöz mehessek kérni a le
fi a hibás ő nem gondolta meg, váltásomat, de nem engedett. 
ravaszul 
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belevitték. Azt mondta, itt ő dirigál és iha 
De a jegyzőkönyv sok min- talán azt forgatom a fejemben, 

dent másképp mond, mint hogy bejelentem a visszaéléseit, 
6. Eleinte óvatosságból alig vegyem tudomásul_. hogy _ő ?.a-

Sietve érkezik 'haza a magas, 
sovány asszony, Amint rápil
lantok, látom egész lényét. Ke_ 
mény asszony looet. De most 
szürkés szeme homályos, vér
eres, mióta férjét letartóztat
ták állandóan sír. Arccsontjai 
kiállnak, bőre sárgás, nemcsak 
a betegség emészti, hanem a 
súlyos, rászakadt bánat és a 
tehetetlenség is. 

Halasztást kért az operáció
ra. Pedig az orvos azt mondta, 
nem lehet halogatni. 

- Ha ezt a két gyereket nem 
nézném, már nem élnék -
mondja és szeméből bő áradHt
ban megindul a könny. - Már 
elemésztettem volna 11ULgam � 

i.smer . be valamit. Tud- marabb jelent ma3d és b01-ton-
ta, hogy a lakására is be kerülök, Nem engedtek -

Ha a menetlevél 

beszélni tudna 

A legna�•obb baj. hogy a 
menetleveleket porosodni hagy_ 
ják. Hej. ha az a menetlevél 
beszélni tudna, de fájdal1Tlils 
hangdkilt hal!atna! Például, ha 
a vonalon megáll a mozdony
vezető műszaki hiba miatt, 
mondjuk egy percre, ez a meg
állás biztosan szerepel a me
ne\levélben és kijön a 01iánylat, 
az „akta". a,mi helyes és rend
jén való. De ha a jelzőt későn 
vagy egyáltalán nem kezelik, 
ez már nem szerepel a menet
levélben s nem jön ki az „akta". 

De beszéljünk világosabban : 
Kisterenye álloroás bejárati 
ielzöjénél a vonatok nemre 
való tekintet nélkül sűrűn meg_ 
á.llnak. Igaz, sokszor a szükség 
kívánja így. de sokszor az is 
előfordul. hogy a jelzőt kezelő 
váltóőr és a sorompó kezelői 
fontosabbnak tartják egy-egy 
ismerősük csigalassúsagú sze-

félig suttogva beszél, mint aki
nek már panaszkodni. sincs ere
je. - Nem tudok egy kis tejet 
venni a gyerekeknek - teszi 
hozzá panaszosan és amint rá
nézek a két barnabőrű gyerek
re. akiknek arcából tágult, fe
kete szemek néznek rám, lá
tom. ihogy ők is sírnak. Együtt 
sírnak az anyjukkal, némán, 
hangtalanul, felnőtt, fájdalmas 
könnyezés ez, nem szipognak, 
nem emelkedik jobban a mel
lük. vékony l;:ezecskéik moz
dulatlanul fekszenek a térdú
kön, amint ott ülnek a pokróc
cal letakart heverő szélén a 
konyhában. Ráfüggesztett te
kintetük anyjukat figyeli ré
mült, féltő pillantással. 

- Ugyis hiába minden, Mm 
élek én már soká . . .  és nem is 
megyek operáltatni ma.ga.m, így 
legalább /Jann.a.rosa n meghalok 
- mondja az asszony fakó han_ 
gon és akaratosan összeszorítja 
keskeny ajkát. - Jobb lesz ne
kem. 

A gyerekekre nem gondol, 
látszik rajta, hogy valójában 
csak a maga bajának tartja, 
hogy a férjét letartóztatták. A 
két fekete szempár nem tartja 
vissza, hogy ilyen szavakat 
mondjon. Pedig a két gyermelc 
most tán hosszabb időre elvesz_ 
tette apját - és ő azzal fe
nyegeti őket, !hogy anyjukat is 
elvesztik. mégpedig örökre. 

A szomszédasszony. alacsony, 
kendős nénike, aki eddig hall
gatva figyelte szavait, most 
megszólal: 

- Mindig csak ezt mondja 
Dobosné, hiába beszélek magá
rwk. hogy a két gyere'kive! tö
rődjön. Ez a 1két gyerek még 
boldogságot hozhat magának, 
de persze. fel kell nevelni őket. 

Dobosné felsír, rekedt, meg
gyötört hangon zokog: 

- Az én boldogságomnak 
már Tégen vége • . .  más gyerek 
is maradt már árván, majd fel
nőnek ezek is . • •  

Remegő kézzel levelezőlapot 
kotor elő a táskájából és közel 
emelve könnyes szeméhez, nézi. 
Férje írta. Atnyújtja nekem. 
Akkor látom, hogy fordítva né-

Több seg'ítséget! 

Mi mozdonyvezetők és fűtők 
az előttünk álló feladatokat át
érezve, gépünket tőlünk telhe
tőleg karbantartjuk, nagy súlyt 
helyezünk a kazán belső tisz
taságára stb. De a menetrend 
szerinti közlekedéshez kérünk 
a, forgalomtól és felsőbb veze
tőinktől is segítséget. Nyolc 
éve kérjük már Recslk-Parád 
állomás páratlan végén lévő 
vízdarú kivilágítását, vagy 
Kál-Kápolnán a szerelőszalag 
leeresztő drótkötelének kijaví
tását - hiába. A kál-kápolnai 
szalag már több mint egy hó
napja elszakadt, a szén így 
mindenhová megy, csak oda 
nem, alhová kellene. 

Mi 376--0S kis mozdonyaink
kal !hatalmas erőfeszítést fej
tünk ki - mégsem tudjuk a 
szén takarékossági tervünket 
háromszorosára emelni, mint 
például Budapest-Ferencváros 

A meneti.rányítók és a for• 
galmi szolgálattevők között 
kétségtelenül javult a kapcso
lat a legutóbbi versenyek fo
lyamán, de javult a forgalom 
kapcsolata is a nagy fútéiházak
kal. ann.áZ kevésbé a, kis fútó• 
háza:k.kal. Itt is meg kellene 
javítani és szilárdítani a kap. 
csolatot, az együttműködést. 
Mert csak akkor teszünk mind
annyian eleget a március 4-t 
párthatározat célkitűzéseinek, 
az életszínvonal emelésének, ha 
emeljük termelékenységünket, 
csökkentjük az önköltséget. 

Olyan kommunistákra van 
szüksége a pártnak és az ál
lamnak, akiknek feje, szíve a 
helyén van, akiknek helytállá
sát a nehéz helyzetek csak szi• 
lárdabbá teszik, akik szívósan. 
engesztelhetetlenül és eredmé
nyesen harcolnak a bajok, a 
hibák ellen. 

Cserháii József 
mozdonyvezető 

------0-0------

A tüzelöanyagigénylések bejelentésének 

póthatárideje 
Az Anyagellátási Igazgató_ miatt elmaradt első részlet-

ság felhívja azoknak a vasutas 
dolgozóknak a figyelmét, akik 
tüzelőanyag-igénylésüket még 
nem jelentették be. hogy má
jus 28-ig pótlólag bejelénthe
tik igénylésüket. A póthatár
idó a részletfizetéses éS a kész.. 
pénzfizetéses igények bejelen
tésére egyaránt vonatkozil,. 
Az utólagos igénybejelentés 

zegette. Irástudatlan, a világ
ból jóformán semmit sem is
mer. mint a maga szúk körét, 
amelyben egy erőset, biztosat 
tudott, a férjét, aki pontosan 
hozta a fizetést, amíg idáig 
nem jutott. 

- Maga asszony - mondom 
Dobosnénak - az asszonyok
nak több eszük szokott lenni, 
maga miért nem tartotta vissza 
a férjét, mi.ért nem mondta, 
hogy ne hozzon el olyant, ami 
nem illeti meg? Tudhatta, 'hogy 
baj lesz belőle, mindenki tudja, 
hol(y lopni nem szabad, miért 
engedte? 

Megrántia a vállát és újra 
sír. 

- Mert az nagyon egyszerű, 
hogy most meg akar halni, a 
gyerekeit meg árvaságra hagy
ná Akkor kellett volna tenni 
a baj ellen. amikor kezdődött. 
Azzal kezdődött, hogy a férje 
elhozott állami tulajdont és 
folytatódott. hogy maga éveken 
át túrte. Maga is hibá�. 

Józsika kísér ki az állomás
ra. A földre szegezi tekintetét, 
hallgat. De én megkérdem: 

- Meg szokott verni apáa? 
Rázza a fejét: 
- Nem. Nagyon szeret ben

nii.n1,et. 
- Hát a kishugod, jó tanuló? 
- Nem nagyon. Azelött • • •  

azelőtt én foglalkozta,m vele, 
de most . . •  

Kézlegyintéséböl megértem: 
most semmi kedve hoz7..á. Most 
minden felborult kis életében, 
minden remény,telenné vált, a 
biztonság, nyugalom eltűnt, sö
tét kilátástalanság váltotta fel. 
Anvjuk állandó, keserű sírása, 
konok halálvágya gyászba bo
rította a gyerekek életét. 

- Ugye, TOSSZUl tette apád? 
- Rosszul. Nagyon rosszul. 
Most veti rám először sötét 

szemét és én haragot érzek az 
apa iránt, aki ilyen bánatba taszította a családot és még azt 
mondja: értük tette! 

Nem tudok szabadulni a kép
től: az élet küzdelmei elől megfutamodó, halálra vágyó asz
$7.0ny és a két gyermek arca 
sokáig kísér. És minduntalan 

levonás az esedékes második 
részlettel együtt kerül levo
násra. Az Anyagellátási Igaz.. 
gatóság kéri a szolgálati fő. 
nókségeket. a nyugdíjaspkat 
nyilvántartó állomásokat és a 
szakszervezet helyi csoport• 
jait, hogy a határidőmódosí
tást hozzák a dolgozók tudo
mására. 

visszatér a börtönben tépelődlt 
ember képe, akit a demokrácia 
felemelt, bizalmi hel vre állított 
és akit meg lehetett vásárolni 
négy méter flanell-anyaggal. 
akinek aztán már nem volt 
ereje a bún útján megállni, 
mindig lejjebb zuhant és ma• 
gávai rántotta családja boldog. 
ságát is. Most szánja-bánja: 
Csak még egyszer becsületesen 
dolg02Jhatna ! - sírta és elővet
te a zsebkendőjét és töröll(ette 
a könnyeit ő is, hogy a fiatal 
őr. aki kísérte, nem tudta meg_ 
állni, halkan odaszólt: Legyen 
ember, Dobos. Arra gondoljon, 
amit elkövetett és viselje el, ha 
mel(büntetik érte. Bizony előbb 
kellett volna gondolkoznia. -
Dobos akkor is felsóhajtott: 
Csak a családomért tettem! 

A törvény bűnükre fél évtó\ 
tíz évig terjedő börtönbüntetést 
ír elő. Dobos Józsefen - nem 
mint ii mondja, filléreket, ha
nem tízezreket követel az ál• 
1am. A háló, amelybe önként 
lépett, megfogta, egyetlen 
mentsége a szégyenkezés, amit 
még érezni képes. És most ta
lán megtanulta. hogy a c�alá
dért csak a tisztesség útján le
he tenni - soha a bűnén! 

A jegyzőkönyvi vallomások 
azt bizonyítják: mindig bátrab
ban és nagyobb méret.ekben 
lopták, hordták a nép vagyo
nát. melyért annyi veríték hull, 
annyi becsületes munkáskéz 
dolgozik szerte az országban, 
Az ellenőrzéll hiánya „segített 
benne", hogy Dobos József a 
vádlottak padjára került. A 
felettesek bűncselekménye rán.. 
totta magával a bűntetlen el� 
életű Dobos Józsefet és ítélte 
beteg feleségét arra, hogy a 
halált kívánja - de a teljes 
bizalom, amit óváriék élveztek, 
szintén lhibás benne. Büntessék 
meg a bűnösöket, példájuk 
visszatart másokat: de szer• 
veZ?.ék meg úgy az e11enőr7ht, 
hogy ne is lehessen ilyen bűnt 
elkövetni, hogy a kezet, amely 
a nép vagyonálhoz nyúl, már 
akkor megfoghassa az ellenőr
zés, mikor mé� nem okod 
kárt az országnak, 
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Mi akadályozza 
a hatvani felvételi épület építkezését 

Hogyan készülnek az őszi forgalomra 
a Miskolci Járóműiavítóban 

- Ez a forgalmi iroda -
mondja az állomásfőnök és úgy 
mutat körül, mintha már ott 
lennének a távírógépek, a biz
tosítóberendezések, a telefo
nok. Pedig csak üres négy fal 
között állunk Ha.tva.n állomás 
épülő felvételi épületében, még 
tető &incs felettünk. 

Igaz, három hónappal ez
előtt még nyoma is alig lát
&ZOtt az építkei.ésnek, ma pe
dig már kialakult a felvételi 
épület képe. Az épület 138 mé
ter hosszú le&z, emeletes jobb
számyában kal)Ilak helyet a 
forgalmi  szolgálat helyiségei, 
az állomásfőnöki és helyettesi 
iroda, középen kilenc méter 
magas, kupolás pénztárcsarno• 
kot építenek, ettől balra. az 
ugyaru:sak emeletes épület-
5zárnyban helyeziik el a váró
helyiségeket. 

A középső pénztárcsarnok lki-

vételével mát" valamenn)'i be- me;z kell állni az építlkezksi 
lyiséJ;111.ek állnak a falai, a bal- munkával, mert a 60ronkövP.t• 
»'Zárnyon már megkezdték az ke7.il részletrajz még nincs az 
emeleti vaisbetanfödémek &Ze• építésvezetők kezében- A má-
reléSét. sík akadály a munk,a,eróhián11. 

- A miskolci 1/:píté.st Főnök- Az engedélyezett munkáslét-
ség dol.gozói - mondia Füstös számnak csak a felét sikerült 
Isti•án elvtárs, építésvezető - biztosítani, a munkaerúhullám
vállalták, hogy a tervezettnl!l �ás igen nagy. a munkafegye
két hónappal előbb, június vé-

1 
lem laza. Ennek a követke?.

gére tető alá hozzák az épít- ménye, hogy áprilisban csai.'e 61 
kezést. · százalékos volt a, tervteljesítés, 

1 • L s a lemaradást még máig sem 
" lervszeru mun,a tudták pótolni. 

és a munkásellátás hiányosságai � mw.kaeróvándorl.á&nak 

A vállalás teljesítése azon
ban nem olyan e.l(Y!Szerű. Sok 
iwhéz.'léggel kell megküzdeni
ök az építkezés vezetőinek és 
dolgozóinak. Az egyik az. hogy 
fl Té.szletes tervek aiz éT,ítkJ!
zéssel párhuza.mosan készülnek 
az UVATERV-nél, ookszor 
már-már olyan a helyzet, hogy 

nunden bizonnyal nemcsak az 

Metszóen hideg szél söpört 
végig Miskolc felett, a járómű
javftó külső vágányaira álütott 
kocsik oldalát kövér esőcsep
pek paskolták. Mintha az idő
járás is figyelmeztetni akarta 
voli11a a járóműjavító dolgozói�: 
ősz is lesz ám. az eddigieknél 
is erősebb !orgalommal. 

Ne legyenek „félre6llított" 
mozdonyok 

Igazán szükségtelen az 
ilyenforma figyelmeztetés 
mondja Molnár ImTe elvtárs, 
főmérnök. - Mi már javában 
az őszi forgalom előkészítésén 
dolgozunk. Minél több jó, 
üzembiztos mozdonyt és kocsit 
akarunk adnl a forgalomnak. 
Munkánk eredményességének 
egyik fokmérője, hogy áprilisi 
tervünket 111  százalékra telje

- A legfont06abb feladat: a 
I 

A kocsiosztályon Csorba Bi!-
d4rabszámos terv teljesítése lint elvtárs. osztályvezető a kö.. 
mellett a, mozdony;avítás minö- vetkezőket mondotta: 
ségének a, fokozása.. Eredmé- - Keményen küzdünk 4 te� 
nyekről is beszélhetünk már, a herkocsi fővi.zsgák átfutási ide: 
futópróbákon sokkal kevesebb jének csökkentéséért. � e�o 
hiányossá" merül fel mint az- négy hónapban h6naprol ho
előtt. mo�onyainkat' egyszeri napra sikerült csökk_e_ntenünk 
futópróbával tudjuk átadni. Azt az átfutási időt, az elo1rt ny?l<: 
tervezzük, hogy bevezetjük a nap helyett az első nelp'edeVI 
futójavításos mozdonyok patro- átlag 7,7 nap volt, legutobb pe
náiá.sát. Vagyis a műhelyünk• dig 6 napos átlagot értünk el 
ben javított mozdonyokat - Az osztály dolgozói megértet
főként a honos fűtőház gépeire té'k, h?gy .!!' őszi_ �orgal<>!Il sik.� 
gondolunk - ,;oronkivül fogad- re raJtuk 1s mullk. Ez_e7t �o
juk futójavitásra, a javítási vekedik a terven felull vál
munkát is soronkívül végezzük, lalások száma, de ugyanakkor 
hogy a mozdonyjavítás átfutá- szaporodnak a, minőségi mun
si ideje csökkenjen, a mozdony !kára, és az önköitségcsökken
minél előbb ismét forgalomba tésre, a,nyagtaka.rékosság-ra, vo
áll41asson. natkozó felajánlások is. Ezek

A kocsijavít6sok 6tfut6si 
idejének csökkentése 

nek köszönhetjü\-. hogy ebben 
az évben eddig csupán fa• 
anyagnál több mint 80 OOO fo
rintot takarítottunk meg, ösz
szes anyagmegtakarításunk ér
téke pedig közel 140 OOO forint; 

K E R D E Z Z  - F E L E L ÜNK 

az oka, hogy a környéken ked
vezőbb kereseti lehetőregek il! 
ltinál'1<:oznaik, hanem a mun• 
kásellátás hiánuossága,i ís. Az 
elöre1111ártatt modul-elemekl,ól 
készil.1t, tégrapa.dlós bara.Jrok 
hidegek, nyirkosak. A ki<1 
tnosdóhelyiségben is hideg van, 
a téglapadló repedésein fel• 
buggyan a víz. lábrácsnak nyo
ma sincs, de a hálótermekben 
is feltétlenül szükség lenne 
gyékény 1ábszónyegekre VafD' 
papucsokra és nem utol&ó sor
ban öltözőszekrényekre. 

sítettük, a mozdonyosztályon - Nagy gondot !ordítunk ar
sikerült biztosítani a tervek tel- ra - mondották -, hogy a 
jesitésének egyenletességét, nagy munka.. és anyagigényes 
nincs hónapvégi rohammunka, mozdonydkat is mielőbb mun
a .kocsiosztályon csökkent a ja- kába; vegyüJk, ne legyenek fé!
vftások átfutási ideje, reál!ított ,nwzdonydk. Az anyag. 

A Múk.olci Járómúja:vító dol
gozói, a mozgalmi és a műszaki 
vezetőkkel együtt, arra törek
szenek, hogy az őszi forgal� 
ra való jó felkészülés során 
visszaszerezzék tavaly, a ne
gyedik negyedévben elvesztett 
élüzem címüket. fs jól tudják, 
hogy ezt csak az ö!lköltség to. 
vábbi csökkentésével, a munka 
minőségének állandó javítást
val tudják elérni, 

A felemelt kilométerpénz
rendszer bevezetése - ame
lyet május 9-i számunkban 
ismertettünk alapjaiban 
változtatta meg a vonat
személyzet prémiumrendsze
rét. A változások élénken 
foglalkoztatják az utazó sze
mélyzetet, Szerkesztőségünk
höz több kérdés érkezett 
az új kilométerpénz-rendszer 
egyes vitás, kevésbé érthető 
kérdéseinek helyes értelme:zé.. 
sére és alkalmazására vonat
kozóan. Felhívjuk a mozdony
vezető, fűtő, vonatvezető és vo_ 
natkísérő elvtársakat, hogy a 
felemelt kllométerpénz-rend
szer kérdéseit behatóan tanul
mányozzák. és az esetleges vi
tás kérdésekkel forduljanak 
1&zerkesztőségünkhöz. 

Az alábbiakban válaszolunk 
néhány, eddlg hozzánk érke
zett kérdésre. 

Vir;í.gvölgyi Péter vooatve
zetó kérdezi: 

Igen sok esetben megálla
pítható, hogy a vonat menet
rendje nem felel meg a vonat
tal szemben támasztott köve
telména:elqlek. Van-e lehetőség 
arra, hogy adott esetben a vo
nat menetrendjét menetrendi 
időszakon belül megváltoztas
l&ák? 

Válasz: 
Aitalába.n 11,incsen, mível ez 

a.z egész vona!há!ózaton me
'lletTendvciltozáist okozhat. Az 
ilyen eseteket azonban jelen
tení kell és kivizsgálják. Vál· 
tozta,td.s,-a, csak a.klwr va,n le
hetőség, ha a, viugála,t megál
lapítja., hogy a.z új menetrend 
bei:ktatható az egész von4lhá
lózat menet-rendjének megváZ
tozta.tása nélkül. 

Györi Zoltán mozdonyvezető 
lénlezi: 

Milyen menetek lehetnek az 
új rendsrerben átállitós mene
tek? 

Válasz: 
Több pálya.udvarral nmdel

tezó vá1-o.tdk pá.lyaudooTai 
egymá.sközti fOTgaJmuit lebo
t1yolító menetek, amelyek ezt a, 
forgalmat meghatározott fOT• 
dákba.n külön e?Te a célTa 
rendsze.,-esitett vontatójármű-

tie'kkel bon1J0lf,t;iák le. (Pél
dául: budapesti körvasút.) 

Kis Lőrinc vonatvezetö kér
dezi: 

A vonat menete közben a 
menetrendtől eltérő tolatásokat 
el lehet-e számolni egyéb mn.m
kaóra-teljesítményként a vo
natkiséretnél? 

Válasz: 
Nem. A vanatkíséf'ók c.sak a; 

vonat indulása, előtt vagy ér
kezése után felmerült tolatá
soka.t számo!h4t;iák el a Tenrle
letben közölt tételekkel ezen a; 
címen. 

Na.gy Ambrus mozdonyveze• 
tö kérdezi: 

Hányszor szabad a járműke
zelést egy szolgálaton belül el
számolni a mozdony.személy
zet részére? 

Válasz: 
Csa.k egyszer. Ha; a=nban a 

fordulótól va.gy az eredeti ve
zényiéstól e!tbóleg a, honos fú
töhá.zba ooló vúsza.érkezés 
után sziLkségból ú;ia.bb útra ve
zénylik a; személyzetet, a.z má-r 
ú; szolgá!a.tnalk számit, tehát a 
kezelés ismét •  - elszámolható, 
amen.nViben a fOt"d.ába.n inga.
menet n,em szerepe!. 

Gulyás András mozdonyve
zetó kérdezi: 

Hogyan kell elszámolni a 
rendszeres tolatónak az állo
másra visszafelé megtett me
netét? 

Válasz: 
Gépmenetnek. 
Varga Máténé jegyvizsgáló 

kérdezi: 
Ha egy útvonalon belül meg

változik a vonatszám, az uta
zási naplóban hogyan kell ve
zetni az adatokat? 

Válasz: 
Vonatátszámozá., esetén, ha. 

az átszámozás következtében a 
menetrendszerinti utazási se
besség is megváltozik, a,klror 
két va,gy több sorban !kell ve
zetni az adatokat. Ha. az átszá
mozás következtében a menet
-ren.dszerinti utazási sebesség 
nem változik meg, és úja.bb le
és feljelentkezés sem történik, 
az a.datok egy SOTba.n vezethe
tők. 

B E T A N Í T O T T  G E P M U N K A S  

llaqy Jánosn6, a Nyuqatl Kocslnolqálatl F6n!!ks6q betanltott qép
munkása azorqalmuan dolqozlk, mln'5séql munkát véqez � átla

qoa talJesitménya eléri a 1 1 3  1zázalékot, 

(KOVKI Gúa felv.) 

Az átfogó. mondhatnánk ellátás zökkenői sokszor akadá
.,globális" tájékoztatás után a lyozzák ezt. főleg a kazánjavf
helyszinen, vagyis a mozdony_ tásokhoz nem mindig áll ren• 
és kocsiosztályon tájékozódtunk delkezésünkre megfelelő anyag. 
a részletekről. A mozdonyosz- Ezen úgy &egítünk, hogy az 
tályon Farka.s elvtárs osztály- , osztályon készítjük el az idom
vezető és helyettese, Tóth elv- falakat, elvégezzük az után. 
társ így vázolták a helyzetet: megmunkálásokat. 

Az építkezés élenjáró bri• 
gádjai teljesítményeik emelé-
»evel igyekeznek pótolni a 
munkaerőhiányt, behozni a le
maradást. Csányi István szta
hanovista kőmüves brigádja 
180, Heiter Gyula munkaér• 
demrendes, a szakma kétszeres 
legjobb dolgozója, vasbeton
szerelő brigádjával 199, HOT
váth Gyula segédmunkás bri
gádja 165, Porubszki György 
sztahanovista ácsbrlgádja 178, 
Fehér Ma.gda és Pa.pp István
-né segédmunkás brigádja 122-
126 százalékos átlagos teljesít• 
ményeket mutat fel 

* ---------

A íerviegyelem betartása 
mmdennapos feladat 

Nem szabad 
minösegi engcdmén�kit tenni! 

A dol,gozók az anyagtalraré
kosságban Is igyekeznek minél 
jobb eredményeket elérni. A 
rakodásoknál, a 6zűk rakodó
helyeken sok tégla törik ösz
sze, ezeket a &Zigetelések fala
zásánál mind !elhasználjá•k. 
Sokat kell még azonban ten-· 
niök az épi-tésvezetöknek é6 a 
mvnkavezetőknek a minőség 
javításáért, nem .szabad elnéz
niök a, kisebb hibáka.t sem. A 
cél nemcsak az, hogy a határ
tdöket a várható prémium 
reményében előbbre homák. Az. 
építkezés minden becsülete& 
dolgozója másik célt is lá..sron 
maga előtt, mégpedig azt, hogy 
egy rendeltetésének mindenben 
megfelelő felvételi épülettel 
gazdagítsa vasutunkat és az 
építkezésnél a minőség és az 
önköltségc.sökkentés &zemmel
tartásáva1 olyan megtakarítást 
érjen el, amelynek összegét 
lakóház, bölcsőde vagy más 
szociális intézmény építésére 
lehet !ordítani. 

Huszonöt évvel ezelőtt még kísér&:, akik látták, hQ!O' 
gödrök, sűrü bozót és gaz ék- ezerszámra indulnak innen út
telenítette a rsk.06rendezől pá- jukra, a „kra.mpácsok". a vas
lyaudvaT környékét. Rövidesen villák, a „ka.pcso!ók", tréfásan 
azcxntban feltöltötték a terüle- ,,k4pa.gyárna.k" nevezték ma
tet, elkezdték az építkezést és guk között a telepet. Még ma 
megkezdhette működését a is így „becéeik" ezt a fontos 
Közpon;U. Pálya.fenntartási, Te- üzemet, a MAV Felépítményi 
lep

A

. • . d . 'ből Va.sa,11,ya,gjavítót. amely alapo-
z orszag mm en res:ze • . 

özönlöttek a sérült. elhaszná-

, 

san megnott, megi2J1T1060dott 
lódott, javításra szoruló váltók, azóta és ahol ma már ötször 
kitérők és a !különféle pálya- a,nnyian dolgoznak, mint vala
fenntartási eszközök. A vonat- milkor. 

A népjólét s�ülóje a munka 

Egy gépcsarn.ok helyett ma minden dolgozó a,nyagilag is 
már hat üz.emrÉ67.e van, sok- érdekelve van, de ez még nem 
sok épületrésszel A mult minden. A tervet időre szét 
rendszerben csaknem minden kell bontani osztályokra, ezen
munkát kézi erővel végeztek. belül pedig csoportok.-a. A 
Ma CSÚC6eSztergapadok, maró- mühelyvezetőknek lelkiismere
gépek. haránt- és h06SZúgya- tesen segíteni kell a dolgozó-
luk, lemezollók segítik a dolgo- kat, hogy a tervet, felemelke
zókat. Kétmillió forintot áldo- désük anyagi alapját, telie&ít
wtt a dolgozók állama, hogy rek. Mindezek ellenőrzése és 
az embertelenül erős munkától 

I 
támogatása elsösorban a gyár

megszabadítsa a munkásokat. tásvezető kötelessége, de nagy 
Az üzem do4lozói dicséretes segítséget kap ebben a mun

munkát végeztek a felszaba- kában a kommunista aktivák
dulás első percétől kezdve és tó!. 
sokszor hősi erőfeszítést köve- A tervfegyelem betartása 
telő munkával i;egítették a 

naponta megújuló küzdelmet 
jelent. A cél : hét százalékkal 
növelni ebben az esztendőben 
az egy főre eső termelékeny
séget, egyben megi;zabja a ten,. 
nivalókat is. El6ősorbaJ!l a 
munkafegyelmet kell javítani, 
Az üzem érzi, hogy havonta 
minden dolgozóra még tt,a is 
két-három !kieső munkanap 
jut. Ermek egyrésze az elmúlt 
rendszerben kíuzsorázott idő
sebb dolgozók betegségével 
függ oosze. kisebb részük fe
gyelemlazítá.sból ered. A mun� 
k.ában álló dolgozók a kom• 
munisták példamutatásával 
szorgalmasan dolgoznak, hogy 
ezeket a kieséseket pótolni 
tudják, a fegyelemlazítókat 
megrendszabályozzák, mert 
máskülönben nem készül el a 
190 csille é6 a darabáruk szál• 
lítáisában annyira fontos kon,
tinerek, szállítótartályok egész 
sora. 

A Felépítményi Vasanyag
javító dolgozói jó alapot akar
nak teremteni a másodi'k öt
éves terv indul.áBához, ezért 
küzdenek a tervfegyelem be
tartásáért, a munkafegyelem 
megszilárdításáért. 

rombadöntött vasút újjáépíté
sét, vasutunk fejlődését. A vál-1 lalat nem egyszer nyerte el az 

KÖSZÖNET élüzem címet. Tavaly például iifiiiii·)1:1:l4,ak) 
1 1 13,4 százalékra teljesítették a 

A Szovjetunió�! kaptunk egy tervet, pedig göröngyös volt az 
120 tonnás gepegységet a út, amely odáig vezetett. 
csapágygyártás korszerűsí!é�é- A mi hazánkb;m " népjólét 
re. A gépegység elmozd1tasa szülője a munka az életsZÉnmeghala�ta„ a �zállftó vá:11:u�- vonal emelked� egyedül és �ok t.�lk�szultsegét. A saJtoból kizárólag a több. jobb és olertesultunk, hogy a MA V c.sóbb termelésen múliik. En�gye� !.ereprendezéseknél tel- nek bizony -néLkii.lözhetetl,en Jes epületeket mozdított E;L vele;iáTója 4 tervfegyel.em beMegtudtu�. hoin: ez'.7n m�mka- ta-rtása. Róza Sándor elvtárs, l�tokat Módos f<?felug:,:elo elv- az üzem fiatal gyártásvezetője tar� :7é�zl szovi�t modszerek érzi is felelősséget a tervfe-seg1tsegevel. Modos elvtars . a . . N nemcsak értékes ismereteit ad- �elem. betarta.sáert. agyo_n 
ta át, hanem brigádjával vál- JOl tud;1a,  hogy

_ a
 l�ság m1-

lalta a gép elhelyezését is. lyen �&::= . er�ztet, hatá�t 
A vállalt feladatot sikeresen a vasutuzem eleteben, a vasut

jelentős költség- és idömegta� épít'? _váll_?l�to�, a pályafe_�
karítással végre is hajtották. tartas1 fonokségek munkáia-

Az elvtársi segítségért Mó- ban. Ezért harcol a pártszer
dos elvtársnak és Som János vezet vezetésével, a szakszer
elvtársnak. valamint brigádjá- vezet 6egítségével az évi i-gé
nak ezúton kívánunk köszöne- nyek időben történő bejelen-
tet mondani. téséért, a műszaki feltételek 

FARAGÓ ISTVAN biztosításáért. 
Gördülőcsapágygyár. A tervfegyelem betartásában 

Verseny indult a legtisztább váltóért 
Budapest-Keleti pályaudvar 

l 

váltótisztítója bekapcsolódjon, 
váltókezelői, váltóőrei és vál- mert most a nyári forgalom 
tótisztítói között verseny in- előtt különös jelentősége van 
dult a legtisztább váltóért. A annak, hogy az ország leg
dolgozók elhatározták, hogy nagyobb személypályaudva
szocialísta tulajdonba veszik rán a váltók tisztán, jól kar
váltóikat, azokat tisztán tart- ba,ntart".a álljanak. 
ják a balesetmentesség fel- Az állomás vezetős�ge a 

t •t 1 •..,..i. gf 1 1• A t versenyben elsó helyeze&t e!-
'; e � • • n:ie e e oen. _z érő dolgozón.a k, va,g11 brigcíd-
aKarJálc elerm, hogy a váltok nak 600 fori11,t ju!a.lma;t túzött 
tisztaságáért indított meg- kí. A jutalmat a felügyeleti 
mozdulásba áz állomás min- közegek napi értékelése alap
den váltókezelője, váltóóre és ján a vasutasnapon adják át, 

HUZAVONÁK 
1954 augusztusában áthe

lyeztek Sztálinvárosból Uj
szászra. Az eltelt tíz hónap 
alatt a pécsi igazgatóság ru
haügyesének nem volt ideje 
ruhanyil vántartásl lapomat 
a budapesti igazgatóságnak 
megküldeni, így nem kapha
tom meg a nyári ruhámat. 
Az állomásfőnökség írásbeli 
kérelmét figyelmenkívül hagy
ják, ezért az újság hasábjain 
keresztül szeretném megkérni 
a pécsi igazgatóság illetéke
seit, hogy törődjenek job
ban dolgozó társaik ügyével. 

Nagy Elemér 
főtiszt, Ujszász 
.. 

Egy esztendeje, hogy az 
ó-miskolci pályafenntartási 
főnökségtől a győri pálya
fenntartási fönökség VIII. 
pályame.steri szakaszára he
lyeztek. Mikor ruhajárandó
ságomért jelentkeztem Győr
ben, megdöbbenve hallottam, 
hogy a nyáriruha kiutalásom 

melé6i értekezleteken napi• 
renden vannak a ruhaproblé
mák. Megértjük, hogy vannak 
nehézségek, de miért kell azt 
hanyag.sággal fokozni? 

Németh György 
előmunkás, VIII. pm. 

kasz, Győr 

SEGÍTSÉK SPORTKÖRÜNKIT 

Tiszatenyő dolgozói nagy 
érdeklődést tanusltanak a 
sport iránt, azonban nincs 
felszerelésünk. Van röplabda
pályánk és hálónk, de nincs 
labdánk. Sok tehetséges asz.. 
talitenisz játékosunk van, de 
nincs ping-pong asztalunk. 
Labdarúgó felszerelésünk 
sincs. Kérjük, segítsenek raj
tunk. Reméljük, alkalmunk 
lesz bebizonyitani a sport te
rületén is jó munkánkat. 

Rudi Mihály 
OB-elnök, Tiszatenyő 

MÉG MEDDIG VÁRJAK? 
megt_örtént, de azt elküldték Atminősftésemmel kapcsola• Ó-M!Skolcra, m_ert nem sze- tos kérvényemet múlt év repe)e� a �yilvánta_rtásban.

, 
szeptember 8-4n szolgálati Azt hiszem, J?ggal kerdezem, úton elküldtem a szegedi �ogya� , lehetséges „ ez? E:s_ va- igazgatósághoz. Az elintézését ion m1�rt n� kuldik vISSZa januárban meg-sürgettük, de az ó-m1s�olc1ak az �tal:'�nyo- a mai napig még válaszra mat. Mar Pesten 1s J�rtam sem méltattak. 

az ügyben, de csak lgeretet 
kaptam. Ezekután nem lehet 
C6odálkozni azon, hogy a te.r-

Tompos Antal 
vez, hiv. segéd, Baja 



SZOCIALISTA V,\SúTtar 

KÉSZÜLÜNK A DISZ I I .  KONG RESSZUSÁRA 

ERKEL FERENCRŐL 
nevezik el a miskolci kultúr
otthont. A névadó ünnepségre 
május 28-án 19 órakor kerül 

Részesei vagyunk 
a győzelemnek 

Békéscsaba állomás az első 
negyedévben az élüzem jel
vény tulajdonosa lett. Büsz
kék rá az állomás dolgozói és 
mi fiatalok is, akik részesei 
vagyunk e győzelemnek. Az 
állomáson dolgozó fiatalok a 
DISZ II.  kongresszusára ké
:.zül\·e egyre jobb munkál vé
geznek. Én az első negyed
évben kocsirendező voltam � 
átlagos teljesítményem felül 
volt a 100 százslékon, sőt az 
utolsó két hónapban - tár
saimmal együtt - sztahano• 
Vista s.."'"int,en dolgoztunk. 

Nemrégiben forgalmi tanuló 
lettem. Itt is igyekszem meg
állni a helyemet, elnyerni ok
tatóim és feletteseim elismP
rését. De ez a cél !úti a többi 
fiatalt 1s és munkájukkal, t'1· 
tanulásukkal bizonyítják: mél
tók a DISZ-tagságra. 

A forgalmi tanulók közül 
máT négyen letették a szak
vizsgát. Igaz akadtak olyanok 
is, akiknek vizsga nem sike
rült. De ezek sem csüggednek. 
A párt-, a DISZ-szervezet é1' 
az idősebb dolgozók segítségé-
'l.'el pótolni fogják mulruizlásu
kat. 

A Szovjetunió népszerűsíté
sére képkiállítást rendeztünk 
és 2000 látogató aláírását gyűj
töttük össze egy albumban. 
Tartottunk Lenin-ünnepséget 
is. Szervezeti életünk is sokat 
javult az utóbbi időben, de 
még sok a tennivalónk a fia
talok nevelésében, DISZ-S'Ler
vezetünk erősítésében. 

KISS BALÁZS 
Békéscsaba 

Versenyre 
,,forda" brig6dok! 

tes, amelyik átl_agosan a leg-
, 

Ilyen javaslat Magyar J6-
�gasabb utazas, sebessé_g�t zsef DISZ-járóré: 1955. máren el, _balesetme 1itese� !at1!I cius 1 óta a dolgozók kézmoel szolg�latát, , a pol,tika,_ és sáshoz ammóniák-szóda he
szakmai oktatasokon a legiobb 1 • tt Mersollt'' nevű kéztisztílitla.geredmény�. ér� . cl és a t�:ze;t kapnak a 7. D. osztály legket·esebb lnanyzoJ� -�esz. 

A rendeletére. A „Mersolit0 ára 
versenyszempontok kozott sze- kilónként l3.40 forint - az r�pez _a munkafeo_11e_lem betar- a.mm6niák csak 1 .50 forintba tas:i e� a _1.·asg11u,tesben elért kerül. Emellett az új szer nem 
ered�en11 1�· tisztítja a kezet, ,·iszo:1t ki-Ezuton kcrem a forda DISZ- < :\ rt · b"rt Vincz Gyulá-
b .

. 
., ,d k t h g satl ko- •. z r Ja a O • e 11ba O a_. . 0 Y c a.. nak például a szer használata 

�á�
ukrol ertesltseoek bennuo- után orvosi kezelésre volt P 

BÓDOGH MIHÁLY szüktrege. Azóta az uj kézlisz

vezető kalauz, DombGvár 

Sok kicsi sokra megy 

Üzemünkben két hét óta 
működnek a DISZ-őrjáratok. 
A lelkes fiatalok járják a mű
helyeket azért. hogy felfed
jék a termelékeny:;ég emelésé
nek, az önköltség csökkentésé
nek lehetőségeit. Első látszat
ra talán kis dolgok. amit ja
v:solunk, de sok. lcicsí sokra 
megy. a nép vagyonának min� 
den fillérjéi;el takarékoskodni 
kell, 

titót nem használja senki, a 
kovácsműhelyben 450 forint 
értékű, lassan használhatat
lanná váló. .,M ersolit" hányó
dik. A járőrnek az a javasla
ta: adják az olcsóbb, de hasz
nálható kéztisz!ítót. 

Az üzem a körfúrész élezé
séért évente mintegy 12 OOO 
forintot fizet ki. Pedig lehetne 
élezni olcsóbban is - Melegh 
László szerszámlakatos újítá
sának bevezetésé·,el. Lehetne ... 

, annál is inkább, mert az újí
tást elfogadtak, az Üjitó 200 

sor. 
forintot kapott, készülékét tz  
újílókiállitús.:m is  bemutatták. ŰZEMBEHELYEZTC:K 
A körfűrészt mégis Pestre május 13-án Isaszeg-GödöUo 
kü.ldil, élezni. között a menetirán�•váltásos, 

önmúködő térközbiztosító be-
Bódis Zoltácn ifi technikus rendezést. Szár állomáson t·ál

járúre szerint : az 0. H. telep tó- és vágánv!oglaltságos egy
közelében lévő kátránymele- központos állomási biztosftóbe
gitő rossz helyen van és tuz- tendezést helyeztek üzembe. A 
ve&élves is. El kellene vinni berendezéseket magyar dolgo
n kocsiosztályi kifőző mögé. A zók len•ezték és készítették. 
ki[őzúböl a falon átvezetett AZ EGYMILLIÓ FO
gózzel lehetne melegíteni a RlNT költséggel Békéscsabán 
kátrányt. Az áthelyezésnek épülő öltözú és mosdóhelyiség 
kettős haszna lenne : megszűn- munkálatai befejezéshez köze
ne a tüz\·eszély és egy ember lednek. 
munkáját meg lehetne tak;.r(- SAJÁT CC:1.JAIKRA 
tani. HASZNÁLTAK FEL a dolgo

zók által befizetett ebédpén1.t 
Körmöczi Sándor !útőházi 
pénztárnok és Pető Erzsébet 
konyhai alkalmazott Székesle
hét"\·árott. A vasúti rendőrség 
eljárást indított ellenük. 

Az eltelt két hét alatt szá
mos javaslatot tettek a jár
őrök. A sok javaslatnak min
den bizonnyal csak egy részét 
lehet megvalósítani. de ezek 
is elősegítik. hogy üzemünk
ben jobb leg}•en a munln, 
eredményesebb a harc a párt 
Közpon•i Vezetősége határo
zatának rneg\•alósításáért. 

LŐRINCZ ERNŐ, 
a Szomb�thelyi Jj. OV. 

DISZ-bizottságának titkára 

,.A KÖLEKEDÉS RÉ
GEN ÉS MA·• clmmel isme
retterjesztő előadás-sorozatot 
indított a Társadalom és Ter-
mészettudományi Ismeretter
jesztő Társulat. Az előadáso
kat pénteki napokon 17,45 óra-

A vasgyujtő-hónap eddigi eredménye 

kor tartják az Ut- Vasútterve
ző V. kultúrtermében (V .. Mo
lotov tér 1). 

CSALÁDI ÜDÜLŐ 
tPűL a va úti főosztálv dol
gozói részére Balatonszen1esen. 
Az üdülő május hó \ égére el
készül. 

dafelszerelést és a harmadikat, 
egy asztalit.eni,$z felszerelést. 

A vasuti 6Zolgálati helyeken 
már a hónap első felében je
lentős mennyiségű va:;hulla
dék gyúl t  ös.sze. A!ant kimuta
tást köz!ünk arról a vasmenv
nyiségröl, amelyet az igazga
tóságok, járóműjavítók és az 
egyéb vasuti üzemek május 
14.-ig átadta'i, az állami gyuj
tőszervelmek. 

Buliapesti i{/a.z(Jatóság: 447,4 
tonna kovácoollrns, '27,7 tonna 
önlöttrns. 

DebTeceni igazgat&ág: 31,9 
tonna kovácsoltrns. 

Miskolci igazgatóság: 56,7 
tonna kovácsoltvas. 

Debreceni Járómúj<lt:itó: 
395,5 tonna kovacsoltvas, 49,8 
tonna öntött\·as. 

Mhkolci Járómújacitó: 116,9 
tonna kovácsoltvas. 

Szolnoki Járómújavító: 269 
tonna kovácBoltvas, 25 tonna 
öntötl\'as. 

Szombathel11i Járómújavító: 
140 tonna ko\·ácsoltvas. 

Felépítniénl/Í Vasanyagja-
vitó: 261.5 tonna kovácsoltvas. 

Hídépítő Főnökség: 49.G ton
na kovácsoltvas. 

- 424-ES TIPUSÚ MOZDO
NYOKAT készít a MAV ré
Rzére a MAV AG Mozdonv és 
Gépgyár. Az elsó kettőt · már 
átadták, újabb két mozdonyt 
futópróbára küldtek. 

- A GYERMEKNAP AL
KALMÁBÓL május 29-én a 
budapesti politika, oszlálv a 
területi bizottsággal karüll\·e 
nagyszabású kultúrműsort 
rendez a Széchenyi-hegyen 1;; 

KitérÓOl/ártó VcíHaiat: 
tonna kovácsoltvas. 

87,7 órától 19 óráig. A musor kere
tében a legjobb vasutas gye!'
mekcsoportok mellett neves 
tóvárosi művészek is fellépnek. 

19:iS MÁJUS 2S. 

- KÖZI.:L EGYMILLIÓ fo. 
rint költséggel megindult a 
zalaegerszegi fútőházban a 
mosrió és öltöző építése. 

- TARSADALMI TULAJ
DON ELLEN l':LKÖVETETT 
LOPÁS bűntette miatt eljárás 
indult Marton An'a1 vonatki
sérő, veszprémi lakos ellen, 
mert építőanyagot lopott. 

- .,SINEK KÖZÖTT" címen 
megjelent a vasúti !öoszt.;ly 
irodalmi körrnek lapja. A má
jusi elsó szám beköszöntője 
abban jelöli meg az irodalmi 
kör és a lap feladatát, hogy a 
vasutas dolgozó!< érdeklődé
sét felkeltse az irodalmi kérdé_ 
sek és a művészeti problémák 
il'án t s maga köré tömörítse az 
írással foglalkozó vasutas dol
gozókat. 

LAKASCSERE 

Alsógödön, alloniás kOzelébe11 lévő veranda, szoba-kon}·ha, e:öszoba. kamrából á!ló vlllaJskáCJomat eicserélném budapesti egy szoba komrortos lak6sé-rt lehet6Jeg nyugdíjassal . Crá•;.:: 
lodn! lehet Budapest, \'II., Dan,, 
Janlch utca ;J! / a 111. 1 ! . si. este 
7 -8 óra kilzött. 

Elc-serélném székes!cMrvárl kétszobás összkomfortos laká�omat ugyanolyan, v.igy esetleg egyszobás lnlt'zeti lakáeért, 
Budapest területén. Cím: Bere11• 
tel András, s,ekcs!chérvár, 
Für.st SiJnd01· utca 72. n. :;. 

Elcserélném központi Cekvé,a 
egyszoba·kon.·hás lakásom ni 
kt\t!t;zobá.o:::i-rt, esetleg komtorlO• 
sért. Érdeklődni lehet le,élben 
Bc·i,:Jer· l',fikJósné, Budnoest \11 .• 
R<lzsa Ferenc utca 57. !öld. 4. 

Kétszobás összkomror·tos rár!t
bérleli és egyszoba·konyhá.s fi>' 
bérleti. nem Intézeti lakásalmat 
�!cserélném kétszobás ösru:kcm
fortos, ,·agy háromszobás kom• 
tortos nem lulézetl lakéSért 
Budapest területén. Erdeklódnl 
lt>-hE-t Dékány La.iosnénúl r. Yasútl 
P'óosztály, te1efon: 33-17, ,·agy 
:::.:0-6G0!260. 8 órától 17 óráig. 

Budapest. XV. kerület, Adr tér 
1 3., 1. eme'et ö. szám alatt !évi! 
t szoba. konyha, veranda, élé.s
kamr;iból 6116 szotg.llall lakáso
mat elcserélném Budapest teri\
letén lé, tS szoba-konyhás lakásért, 
Lakásom kertes hci:tban van, a 
07-es \.11lamos vf'gállomása me!• 
lelt. Baromfi- es sertbtarti!.• 
engedé!;ezve. Jé:rdeklódnl !eret: 
Dallos Fe.i•e.1c. Landler Je'1ö Ja�-ó
müja,iió, telefon: 16-44. 

Brigádunk, a dombóvári 
DISZ-brigád jó munkával ké
szül a DISZ II. kongresszusá
ra, amelyet szép eredménnyel 
szeretnék megünnepelni. t:p
peo ezért brigádunk a kong
resszus tiszteletére ve"Tsenyre 
hívja az ország valamennyi 
forda szolgálatot teljesító 
DLSZ-brigádját. Versenyünk
ben az a brigád lesz a győz-

Vasárnap megmozdult az 
üzemek fiatal,á!la, hogy az or
szágos vasgyújtő-napon döntő 
rohamra induljon a vasgyújtő
hónap sikeréért. A vasút fia
taljai is ott voltak a rohamo
zók közölt és eredményes gyűj
téssel járultak hozzá, hogy 
minél több vashulladék kerül
iön a j!Vújtőhelyekre. Különö
sen a járóműjavító vállalatok 
DISZ-szcrvezetei teltek ki ma
gukét-t, de a kisebb üzemek
ben. üzemi főnökségeken. fútö
házakban, állomásokon is jó 
eredményeket értek el a fiata
loA. akiknek az id66ebb dol
gozók is lelkesen segítettek. A 
vasárnapi g_vüjtéis számbavéte
le még folyik, de máris bizo
nyos. hogy rok.s.záz tonnával 
növeli a vasút területén ösz
szegyűj tölt vashulladékot. 

Péc.si igazgatóság: 48.i tonna 
kováC1SOltvas, 6,7 tonna önt
vény. 

összesen tehát 3651,5 tonna 
hulladék,·asat adtak át május 
14-ig a járómujavítók és az 
egyéb vasuti srolgálatl helyek 
a gytijlo szerveknek. Bírálataink nyomaban 

S P O R T  

A DISZ Központi Vezet&;ége 
a vasgyű jtésben legjobb ered
ményt elérő vasutas DISZ
szervezeleknek is értékes díja
kat tűzött ki A vasárnapi 
gyűjtés alapján és a hátra
lévő másfél hét alatt döl el. 
melyik szen·ezet nyeri az első 
díjat, egy vHágvevó rádiót, a 
másodikat, ew teljes röplab-

Szegedi tgazgatósó.g'. 119.1 
tonna kovácsolt\·as, 4,6 tonna 
öntvény. 

Szombathel11i igazgatóság: 40 
tonna ko,·ácsoltvas. 

Landler Jenó Jár6mújavító: 
541.6 tonna kovácsolt,·as, 13,9 
tonna öntöttvas. 

rszaki Jár6mújai;it6: 388,5 
tonna kovácsoltvas. 

A DISZ-szervezetek az el
következő napokban sem hagy
ják ellanyhulni a fiatalok len
dületét. Szocializmust építő 
országunkban egyre több í�m
re. va..ra van szükség iparunk 
fo!cozott fejlesztése, a népjólét 
á!Jandó emelése ércwkében. A 
vasutas fiatalok munkája is 
segíti ennek a cé!nak eredmé
nyesebb, gyorsabb elérését. 

SZÁMU KRA LEGFONTOSABB A TÖMEGSPORT 
- A Törekvés SE v6lasztm6nyi ülése -

A Törekvés SE Országos Vá- vitást. De nagyon helytelen az, 
1 

ágak teJ!es>M•éért követke1.ete
laszunánva m6jus '..;0-án klbo,1- hogy emiatt a sportkörök lemon- sen kell harcolni. El kell érni, 
telt viilasztm�nyl ülést tartott. A danak a DISZ-szervezet támogatá- hogy legkésöbb 19ó6 végéig a 
napirend 1·endklvül fontos kérdés- sáról. súlyponti sportúgakban - atlé
sel, pártunk Kö,ponll \'ezeiösé- A sportolók nevelésével kap- lika. lorna, kerékpár, úszás - az 
gének 1954 decemberi és 1955 csolalban Soproni elvtárs rámuta- összes sportolók ;J0 százaléka 
márcluc:I iiatározala alapján a tolt nrra. hogy a sportolók között legyen. 
sportegyesílletek !eladatalval !og- az általánosnál elterjedtebb a A pénzUgyl és gazda

.sági mun• 
Jalkozott. burzs?á qondolkodás, . az_ anra- káról szólva elmondotta Soproni A napirend előadója Soproni giassag, a �unkanélküll ele_tmod, clYtárs, hoicy érvénycs!tenl kell József elvtárs, a Törekvés elnöke a k�zmopol_•.�i�mus. � erkötcste: ezen a területen Is a p.'.:rthatárohárom rn kérdés köré csoporto- lenseg. Ez ko, etkezll, abból. hoi;n, zatot mely a mnxln1álts takaré::;itotta beszámolóját: a tömegsport a sportsz�e�vezNek, a párt- _ és ½"ossá�ot, a kött�é�Yeté�i és pénzkérdése; a sportolók el!<ölcsl, p<>- tömegszet, ezetek nem r?�Jal�oz- ugyl fegyelem megszflórrl.ftásti:t, a lltlkai nevelése, valamint a pénz- nak rendszeresen a sportolók er- tiirsadalml tulnfdon Yétlelmét írja üqyl és gazdasági munka fel- kölc�polltlk�t. nevel��éYel. A_ elő. Csökkcntl'nt kell btzonYos adata. sp':rtoló l!Juság crk�lcspolltfka1 fokig az anyagi eszközöket. En-

tapasztalható. hogy a tclszerelé
seket nem kez�llf.;. kellő gonddal. 
emiatt a (elsicrelések !dö el/Itt 
tönkremennek. Meg kell szüntet
ni azt. hogy a sporwlók haza
hordJúk felszerelésülcet éa azt 
odahaza használják. 

A beszámolót követö vitában 
sokan sz,llaltak fel. De meg kell 
mondani. hoqy a felszólalók több: 
rége nem roglalkozott a legtöbb 
problémúkkal. A legtöbbet az ed
zük fizct��érül és általában a 
P<'nz(igyl kfrdésekről beszéllek. 
Alig k<'rült szóba a DISZ-szer-\·ezet 
munkál<l, fi"ladata a sportkörök 
t,.;mo.C!atás!tnúl. A sportolók neve
lé:--:�ról ts kcvé.s ret�7.6lalás hang
zott el é-s H tár�adatmt tulajdon 
,•fdelme rem kapott kellö h«ngot 
a rolszólalók részéról. Ez i,s0k· kentette ... érlekeilct eredmé• 

„Idejében szólunk• címmel 
kfö.öltük május 9-l lapunkban 
Zombori Sándor elvtárs leve
lét. a kiskőrösi felvételi épület 
hiányosságairól. Tóth elvtárs, 
a szegedi igazgatóság II. osz
tály főnöke a levél nyomán in
tézkedett, hogy a padozatbur
kolat és tetőszigetelés javítá
sait július l-ig, a központi fű

tés munkáit augusztus l-ig el
végezzék. 

„A!kta vagy ember" cím 
alatt március 28-i számunk
ban bíráltuk " MA V nyugdíj
hi\'atal és a KEH munkáiát 
Bul11áki Erz.sébet árvasegély
ünéve1 kapcsolatban. A szak
szervezeti központ megvizs
gálta az ügyet és értesítette 
szerkesztőségünket. hogy a 
panaszt orvosolták. 

.,Sötét ügy" címú űtközőnk
ben március 28-án kifogásol
tuk, hogy Tárnokon a lakta
nya és WC közötti úton nem 
szerelték fel a villanyt. A 
szükséges munkálatokat azóta 
elvé11;ezték. 

„Hoi van a bádog" cím alatt 
április 25-i számunkban meg
jelent Pozsár András eh·társ 
levele. Horváth elvtárs a sze-

gedi igazgatósáit II. osztály 
helyettes főnöke közölte szer• 
kesztö,;égünkkel, hogy a ki• 
utalt bádogot a békéscsabai és 
mezőtúri felvételi épületeknél 
és a békéscsabai fűtőháznál 
használták fel. Intézkedtek, 
hogy a gyomai áruraktár 
hiányzó csatornáját júniw hó 
végéig felszereljék, 

.,An11agbóség C.Js?nger�" 
című űtközónkre közölte a 
debreceni igaz,ratóság II. OflZ• 
tályának vezetője, hozy a fe
gvelmi vizsgálatot a debreceni 
igazgatóiság márciusban lefoly
t.atta és megállapította. a társa• 
dalmi tulajdonra vesz.élyes cse
lekmények elkövetését. Ezé:t 
az első fokű fegyelmi hatóság 
a vétkes dol!(ozókkal szemben 
eljárt és .a mátészalkai járási 
ügyészségh?z a bűnvádi felje-, 
len tést is megtette. 

B. Kiss Mihál11 elvtárs elpa· 
naszolta. hogy az 1952-ben ese-
dékes BB-kabátiát nem ka!>-' 
ta meg. Közbenjárásunkr„ !I 
budapesti igazgatóság anyag• 
osztálya közölte, hogy Kiss elv
társ májusban megkapja a 
bundakabátot. 

A tömeg�portról szólva emlitette ne, elését munkánk kozéppontjá- nck elJel"\(-rc a rendelkezést"e álló 
az elöac!ó az el�rl eredményeket. ba kell állltanl. anyagiak ésszerű felhasználás majd me2állapltotra. hogy az Általános Jelenség, hogy a mellett kielégítik a szü'<ségletet, 
eredmények ne'll klelég!töek. nem sportvezetök elhanyai,ol]ák a ne blzlositJ;lk a fejl6dést, lehetövé te· 
állnak arányban azzal a támoga- velömunkát. Ez adódik abból Is. szik a tömegsport fejlesztésére 
tá:ssal, amelyet pártunk és álla• ho,ey a sportvezetők nagy rés�e irányuló töre!<vést. 
munk a sznkszerv�zetnel< juttat polltika,i1ag képzetlen �-s nem is Spor·tköreink legnagyobb hibásportmozp;almunl< fejlesztése cél- töreks�,k politikai kepzettsége !a, hogy lúln>·omórészt kizárólag jából. A hibái< okát az elnökség feJlesz,éséi:-e. . központi támogatásra épltenck és abban lát.la, ho,l(y az Országos Sok helye_n az anyagiasság �ka, kevés erőfeszítést tesznek saját Elnökségtől kezdve, egészen a a baráll korök hely_telen mukö: kezdeményezéselkbéll a bevételek sportköröklq előtérbe került a d<!s�ben Is kereshető. A baráh fokozására. Az els(l negyedévi túlzott mlnöséghajhászás. Emiatt korok az egész sporti<�r barátai tapasztalatok azt mutatják hogy lebecsülik, elhanyagolják a tö• és nemcsak a la?darugó-csapa: sillyos hibák ,·annak a tagdljflzemegsportot. Nem látják világosan, toké. Mégis a .. gynkorlat az. hog; tés terén Is. A sportolóknak alig hogv számunkra lei,rontosabb a a bar_,rn körok k0lön filggetl�n 50 százaléka fizet ta,:tdílat. 1955. tömegsport, de minőségi Is csak wzetoséget alakltanak, külon július 1 -től megvalósltJÍik azt a ott lehet ahol széles tömegsport OTP-számlát vezetnek, mint pél- gyakorlatot, hogy amelyik sporta szil{l.rd alap. Ezekből a hely• dául Debrecenben fs a befolyó kör a tai,dfJbeflzetést nem telJetelen nézetekből következik. összegb(ll„ a labdnrugókat „a lán- eítl, annak, a lemaradás mértékéhogy eiz,es helyeken sport• dékozzák • A bar.itt köröknek 3': nek meg!Helö összeggel csökke11-

nyességét. 
lf b k I lk S7.ínte mindenki a hibákról be· J. úsági é eta a' ozo' Va'rpalota'n ezf\11. Ez abból eredt, hogy a be• 

kl\rök Összeyonására. szak• a célja hoqy erkölcsi és anyaq1 
os:r.tálvok !elszámolására tesz• támoqa

1

tással seqftsék sportkör-0- tik 8 uimoga.táSL 
nek klsérletet. azzal az Indokkal. kel egyre Jobb eredmények elé•é• Sokkal nagyobb gondot kell 
ho.� minöségl sport kürt hoznak séhez, de nem ,iz a cél.la. ho,iry f:--rdftant a. sportszerek, !elszere
létre. Hn frvényesíllnének ezek beleszóljanak nem egyszer méi, lésel, megőrzésére. Sok hel; en 
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'f.;:��káriJ'�'. Május 15-én, verőfényes 
Hasonl6ké�pen a beszámolót le- napra ébredt Várpalota á!!o-
�e
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1
:1�i��a�fin;;,S f��e� más. Mintegy 300 vasutas fia-

kezleten. Maga a beszámoló csak tal érkezett ezen a napon Vár
áltnl ánossá1tbnn vet�lte !el ezt a palotára a szombathelyi igaz-

���;;�"iont�!
m

reta�����\'. ���á,� gatóság politikai osztálya ifjú
\'IT tiszteletére lndltott Jelvény- sági alosztályához tartozó DISZ.. 
szerzö versenyek .lelentöségc és a szervezetek fiataljai, hogy a 
spol'lkörök ezzel kancsolatos fel- Várpalota állomás és az inotai 
�ir,.��t:,1��-r

a
�lé�;;

1j�-;;;, 
l
��'ff Jc� I .. Novem_ber 7_ �:Ölnű" �i.atalj�i-

len a DISZ képviselője. Kétséq- val egvutt, tfJuságt bé,-etalal
telen. hogy ez Is hozzájárult ah- kozót Lartsanak. 
hoz. holly a DISZ-szervezet hát• Az ünnepélyes fogadtatás térbe r,;zorult. után a fiatalok az erőműhöz a törekvések. akkor a dolgozók a csapat összeállításába Is. A 

százat. sőt ezrei e�nének el a baráti kör anyagi támoj;!atását 
sportolás lehet0sél(étol .  a sportkör úl!Y használja !el, 

Az üzemek elhanya�olják az hogy az az egész sportkör !eJló
-flzemrészek között i '"ei senyek�t. dését segftse. 
Alig van olvan üzem, ahol al- ál landóan m·úk0dö spor1csoport A költség,·etéseket rosszul : 
1 A sporlmunkR területén lltották össze. A súlyoontl sport 

A Törebés 1. női csapata országos csúcsot állított fel 
a budapesti teke-csapathajnobághan 

mentek, ahol a feldíszített ka
punál Cz!mondor elvtárs. DISZ. 
titkár üdvözölte a vendégeket. 
A fiatalok ezután meglátogat
ták az erőművet és elbeszél
gettek a dolgozókkal. Sok ér
dekes élménnyel és tapaszta
lattal végződött üzemlátogatás 
után, a találkozó részvevői 
közös ebéden vettek részt. 

enne. 
á k bból I• adócl- ál!akra nem. vagy csak kis össze• 

lé,·/! hlányoss 
i,

o 
kO ök · kli- geket terveztek a költségvetés

nak, hogy a . sport r 
O a

m
'g'1sz- ben. Például a jól múködö Szol

.lába . ne';' ke�
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á
�z ci'zcml blzott-
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nokl Törekvés l·erékpár szakosz

s1.en. eze e 
k h 1 n a DISZ tálya a �portkörtől nem kapott 
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ml iút sok ak1l- költségkeretet. A súlyponti sport-

A budapesti teke-cssnatbaJnok
ság lc1rntóbbl rordulóJában a n61 
1. osztál)·ban klemelked0 ered
mény �zmetett: a Törekvé� I. csa
pata 1744 fát dobott és ez,el 
országos c�úcsot állltott rei. 

"légyrOnyl nm csapatok Idén ver• 
senyeznck először és ez az ered• 
mény a:, Plsö négyes csapatcsúcs . 
1 700 fán relül még nem dobtak 
négyes nöl csapatok. 

A délutáni program elsc5 
pontja a várpalotai fiatalok 
békefelhívásának ismertetése 
volt. A részvevők egyhangú 
lelkesedéssel tették magukévá 
a felhívást, hogy a fiatalok te
gyenek meg mindent a béke-
tábor, a békemozgalom erősí
tése érdekében. 

A délután hátralévő rész6.. 
ben kultúrműsor. 6portmúsor 
szórakoztatta a találkozó rész
vevőit. A sportműsor kiemel
kedő eseménye a Szombathelyi 
Járóműjavító és a Várpalotai 
Törekvés la bdarúgó-csapatá-, 
nak barátságos mérkőzése volt, 
A sportszerű keretek között le
zajlott mérkőzés a várpalo
taiak 8 :2 arányú győzelmével 
végződött. 

A jól sikertilt találkozói 
táncmulatság fejezte be. 

----------------------:---------------------
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IJj híd lessül a Dunán 
- Ünnepélyesen íelautták az északi összekötő vasúti hídat -

\ 

37 mil l ió forint értékű megtakarítás 
az éves terv túlteljesítésére tett válla lásokban 

Nagy ünnepre gyúlt össze 
Angyalföld, U jpes•. és Óbuda 
dolgozó népe. El.iötte., Rákos
rendezó. A:.igyalföld állomás 
es óbutla álloruás 'losut,1s 
dolirozói is m,:ijus �l-én. heg" 

hogy felépült az ország leg
nagrobb v:;súti hídja, majd 
méltatta a híd elké.szültének 
jelentű.5égét. 

- Mindenekelőtt a hős h!d
építőket, a Hídépitő Vállalat. 

méi},forgalmát is. Ezentúl a A vasút teriiletén egyre s-zé
Dorogról jövö irányvonatok lesedi:k az éves tervek túlteljc
már egyenes uton haladhar sítésére, a negyedéves tervek 
nak Rákosreni!ezóre. az ma- dekádról cjekádra való teljesíté
sokat pedig Egész a Nyugati . sére indított mozgalom. A vas
pályeudvarig vi;;.zik a vo•1:i- úti szolgálati helyek mind na
tok. gyobb számban csatlakoznak a 

hez viszonyítva 15 OOO tonná- 1 ház dolgozói. A tervezett ha
val több árut szállítanak é3 a von..s:én-ti száze!egytonna kilo
kocsi-k jó kihasználásával 356 métert 5 százalé'.i:kal túltelje-

te-her-kocsit megta.karitanak. sítik: munkás_- . és, s.z':mélyvo-
. .. . , nata1k vontatasi kas.eset 1 szá-N egyedeves tervu,ket nuna;n zalák alá csökken-tik, a fiók-

hónapban hat nappal a hatur- műhely pedig a ,i&szatérő ja
idő e.lőtt teljesítik. A kocsi- vításokat 2 száza1é:.;: alá szo
forduló meggyorsítása végett rítja. :Évi tervüket d..""Cember 
az év végéig a rakodási időt az 18-ra tel.les egészében beféje
előzó évhez viszonyítva 8933 zik. (Ertsey László leveléből.) 

- A köszönet és elismerés 20 budapesti üzem kezdemé
hangján kell szól,nunk dZGk- nyezéséhez és értékes vállalá
ról a mérnökökről, techniku- sokat tesznek. Csaknem min
sokról, akik irányítottá:� <l den csatla.'<ozásban szerepel az 
hídépít.;st. A Kossuth-d1,:;r 

I 
önköltségcsök'kentés és az 

Sávoly Pál, Kovács Alajus fi;: anyagtakarékosság vállalása. 
Pa.pp Tibor, valamint Nagy- Az eddigi csatlakozások se>rán 
pá.! Sándor, Szilágyi Dez.sj és 

I 
a vasutas dolgozók összesen 

Rokla. Miklós herv:1.dhatatlan több mint 37 millió forintot 
érdemeket szereztek az új- kitevő önlcöltségcsökkentést és 
p!e&ti vasúti dunahíd építé:;é- anya.gmegtaka.rítást vá.lla.Uak. 

órával csökkentik. Az egy ko-
cska eső tolatási időnél a múlt 
évhez képest 1200 tolatási órá<t 
takarítanak meg. Az önkölt
ségcrok!kenlés és az anyagta
karékosság érdekében tett vál
lalásaikkal együtt összesen 
192 ezer forintot takarítanak 
meg. 

2500 TONNA SZENET 
TAKARf'l'ANAK MEG 

december 15-ig a taoolcai fű
tőház dolgozói. Ez pénzérték
ben 47;; OOO forint. A fiókmű
hely december 10-én befejezi 
évi tervét, úgy, hogy ekkor
ra a soproni fútöháztól vállalt 
mozdony rész1egvizsgáját is el
végzi és 1956. évcól két moz
dony időszakos \-izsgáját előre 
hozza. (Dancs JóZ&ef leveLébő!.J 

llebrits elvtárs ünnepi beszédét mondfa. Mellette balról Hidas István 
e.s Kováts István elvtársak, jobbröl Ponqr.icz Kálmán és Katona An. 

tal elvtársak állnak. 
(Németh Gyula felv.) 

nél. Meg kell emlékezni Lő
rincz Sándor és Nedelka Fe
renc szerelókről. a Pa.pp kó
müves- és a Pálinkás ácsb1i
gádok tagjairól is. 

A miniszter elvtárs besw
c.ében ki.fejezte azt a kívánsa
gát, amit valamennyien ig, 
érzünk: .,,.Wara.d..j(m meg béké-
oen ez a híd egész életében 
sérüiés 11élkill." 

A miniszter elvtárs befeje-
zésül arról beszélt, hogy 
mindannyiunk kötelessége, 
ho1y éberen "igyázzunk új 
hídunkra. mint ahogy vigyáz
nunk kell békénkre. békés 
építómunkánkra, amelyre a 
var3ói szerződés is kötelez 
ben·•ünket. 

e• \• új híd :..zület.\;}t füme- a MÁVAG és a vasúti épftó 
p;Íjék. Felavatták Mag_;·nr- vállalatok dolgozóit illeti a 
ország legho;szabb vasúti dicsósig é<; elismerés, akiknek 
hídját, az újpesti ,asúti du- lelkes odaadó munkája nyo
nahidat. Több évi megfaszí- mán öt hónappal a határidő 
tett munka eredn.óPye az ÚJ előtt felépült ll híd - mon
füd. Kehi is egy híd ez, hanem dotta. 
kettő. Újpestről a Népsziget- Az ünnop; beszéd vég(m 
re, a ki3 öbölág fölött ível az - Ez az új vasúti híd meg- Dorog irá..'1yából egy szénnel 
eg) i'.,, a Népszigetról Óbudára szünteti azt a szükségmegol- rakott feldíszített tehervo;:iat 
vezet a másik. a Duna nagy dást hogy a főváros büszke- robogott át a hidon és át
fo!yamága fölött . 

ségét jelentó Sztálin-hídon szakította a kifeszitett nemze-
A híd forgalombahelye:res1 tehcrvonatoknak kelljen át- tiszínű szalai:ot. 

haladniok. E Yonatok nem 
ünnepségén megjelentek Hi- füstölik be többé a Duna A miniszter beszéde után 
das István. Kovács István é,s partján lévó fürdőinket. sétá- P,mgrácz Kálmán elvtái·s, a 

1\Iekis Jó�ef elvtársak, a;; nyainkat, gyermekjátszótere- Fővárosi Ta:1ács végrehajtó 
MDP Po!itikai Bizottságának. inket és a Déli vasúttól a bizottságának elnöke üdvö7.öl
tagjai. Bebrits Lajos elvtár;., Margit-hídig \erjedó szaka- le a híd építőit. 
közld,edés- és postaügyi szon nem zavarják a: \illamos- Ara.tó Ká.roly elvtárs. a bu-
miniszter. Szabó János elvtárs. dapesti igazgatóság vezetóje " 
,·árcs- és községgazdálkodá�i forgalmat. vasutas dolgozók ne,·é.ben 
mi:úz'.er. Pon(frá.c:: Kálmán - Nagy harc dicsőséges grő- mo;1dott köszönetet az ÚJ hí
elvtárs, Budapest Főváros zelmét ünnepeljük - folytat- dé1-t. Igérte. hogy a vasuta
Tanácsa végrehajtó bizottsá- ta. - Küszönet illet minden sok méltón gondozzák é., 

ga elnöke. dolgozót, ak1 részese volt an- használják majd az új alko-
E2en a napon azokat tlnne- nak a munkának, amellyel tást. 

pclték. akik hárem é,·en ke- 2000 tonna cementet, 10  OOO A feldú;zített személyvonat 
resztül a téli fagyban és � tonna betont, 5560 tonna ,·asat áthaladt a hído11. A vonat 
nyál"! hőségben egyar!fln_t csaknem egy kilométer hosszú- melle t-t az emberek mindenütt 
helvtálltak a Duna fölöi.t ságú vasszerkezettel rendel- · boldogan üdvözölték az első 
épülő hídon. Nekik szólt :-z kezó Duna-híddá ahkítottak személyvonatot. 
ünnepség. hozz:íjuk szóltak át és 40 OOO köbméter fölrlet Párlunk t>S kcl"r.,Jl'y,;n.{ 
Csanádi György elvtárs. MÁ"v mozgattak meg. Az ors7ágo� tettekkel is l<ifejezte l,il,z'ine
vezéri�azgató mPgnyitó szwai. teherforg0 lmi hálózatban 101} tét és elismerfaét a híd hő!; 
Bebrits Lajos elvtárs, közle- kilométeres ,·,Jvidítést jelen· építőinek. Számos kormar.y
kedés- és postaügyi minisz-

1 
az új híd éoítése. Dcr.:iJ'!"nl kitüntetést adományoztak és 

tcr ün'1epi beszéde. már nem n:<?il nagy kerülő- 100 OOO forinttal jutalmaztáll 
A miniszter e!Ytárs kösz.:i- vel Pestre szallí�ni a sz:m:!t, a hős hídépítőket, ak:knek jJ 

netét feiezte ki mindazoknak, megs.�ün_!et�et1ük Bu�".-C,sá-
I 

m:1nkája nyomán uj híd íe
akik részesei vcltak annak, szárfurdo al lomás vasuti sze- szul a Duna felett. 

_________ * ________ _ 

Az Északi Járóműjayító vezet 
a vasúti üzemek vasgyűjtési versenyében 

A maJus 22-i országos vas- vácsoltvas 601. öntöttvas 51.8
1 

c�oltvas 583,7 tonna. 89.4 Ezá
gyüjtó nap nagyot lendített a ton1;a :  Debrec?ni ig.a,�ga_'.ósáa: zalék. Debrece-ni Járómújavító: 
vasg)lűjtó h<'.>nap sikerén. A kovacsoltvas 39.G. ontottvlll' kovácsoltvas 369.1, öntvény 
,•ai;úti ü:reme�ben. szolgálati 6.ll tonna: 1\-Iislwlci igazaató� 49.2 tonna. 66.1 százalék. Mis
hel:,eken Is jó eredménnyel sá,J: kovácsoltvas 69 tonna : ko!ci Járóműjavító: kovácsolt
j,á�·t a vasárnapi gytijtés, Pécsi igazgatóS<i,g: kovácsolt- vas 119.5 tr,nna. 33.6 százalék. 
amelyben ezúttal is a fiatalok rns 48,8, öntvény 6,68 tonna: Szolnoki Já.r6mújavit6: ková
jártak az élen. Szegedi igazgatóság: kovácsolt- csoltvas 322. öntvény !!5 tonna. 

FJ:r.ideig 6086.3 tonna ková- vas 181,3. öntöttvas 80,8 tonna : 46.0 százalék. Szombathelyi 
�olt vashulladékot és 668,5 SzombathellfÍ, igazgatóság: lrn- Járómúja·vító: kovácsoltvas 
tonna öntöttvas-töredéket gyűj- vácsoltvas 161,3 tonna. 268.7 tonna. 53,6 százalék. A 
tüttek össze a lelkes fiata- A járóműjavító vállalatok a ;ár6mii1<zvit6 rá!lalatok va.s
lok idősebb segítötársaikkal a Szolnoki J árómúja.vító VV ve�- gyűjtési ver8enyeben tehát a-z 
v11:«1it területén. senyfelhívá:;a alapján egymás- (;szaki JárómÜjaviió vezet. 

Rászletes kimutatás van sal ver.senvezve gyűjtik a va- Szép eredmények még a kö-
arról is. mekkora az a sat. Az általuk bei;;zo'gáltatott következők : Felépítményi V�
mennyiség, amely beszolgálta- mennviség ezideig a követ- a.n'!Ja,:r;amtó ·ov: kovácsoltvas 

tásra került. Máius 21-ig kezó: 1361,4 ton11A, 90,7 százalé:�; 

5178 k á I Hidépítési Fónölcség: kovácsolt-.0 tonna .. �v cso �:"'a:sa_t. Landler J enó J árómúja.vító: vas 87,6 tonna, 73 százalé:t. 247.4 tonna ontottvas-tored<!- k , lt 713 3 ·· i ··ttv k t t 1 - ·· 5426 
-ovacso vas • • on '4 !11< Kitérógyártó VV: kovácsolt-e . e 1at osszesen ,3 ton-

1
33 9 tonna az előirányzatnak na 1;asat ado,t be a vasu.t a ' . .', vas 227,6 tonna, 56,9 százalék. 

OUiijtőszerveJcnek. 84.6 s7->17.a!eka. Gazda.sági Vasutafo; kovácsolt-
Budapesti igazgatóság: ko- F:szaki Járómújavitó: ková- vas 25,1 tonna, 83,7 százalék. 

KIEMELKEDIK 
A VALLALÁSOK KöZOL 

HAVI 50 OOO TONNA 
Budapest-Nyugati pá.Zyaud- TOU.úLY 
var dolgozóinak felajiínlá.M. , továbbítását vállalták csatla
Válla!,ták, hogy az elmúlt .év- kozásukban Nyíre1111há.za fútő-

Fények Borsod felett 
Gólyák köröznek az Ava;;-

I

' dolgozója" címnek. A kazinc
tetó fe:ett. Magasan. méltóság- barcikai vasutasok áldozatkész 
teljesen úsznak -a ké!!: égbolt és sokszor hósi helytállást kö
alatt. Az avasi hllátón állunk, vetelő munkáját pártunk és 
magasan a város peremén, kormányunk is el.ismerte: G3 
ah.onnan a11,·ó miniatürnek tet- vasutas kapta meg a „Kazinc
-szik a házrc11geteg, Látom a ba·rci/qi építéseéri" elnevez · ., 
Bükk-heg:r6ég lágyan és hara- emlékérmet. 
gosan zöld lankáin a borsodi A verseny nyilvánO&Sága ele
iparvidék lüktető szívét, lVIis- ven, élő az állomáson. Hir
kolcot, a színek gyönyörű vál- deti, hogy Gá.spá.r Jenő, Stein
tozatában. bauer László és Lőwei Lajos 

A közeli völ1ykatlan bejá
ratánál a kékeslila ködöt át
töri a nap. A ,·áros.sal már 
szinte egyb,.,">Qlvadva, a Diós
győri-Vasgyár gőzölgő, füstöt 
gcmolyogtató kéményei ágas
kodnak üvegtetős csarnokok. a 
kohók és épületek rengetegé
b::,n. Fcnség'eS Mn·ányt rejt 
ölén a borsodi táj. S 'ha még 
magasabb1·a en1elk.edhetnénk, 
akckor ott láthatnánk a borso
di olajkutakat, a hejőcsabai 
cementgyárat, a miskolci egye
temi várost, az új sugárutat a 
kettősvágányú villamossal, a 
selye::nréti vasutas lakóépüle
teket. Olt lát!latnánk a mályi 
téglagyá.tut, a berentei gigászi 
hóerómüvet, tőszomszédságá
ban az óriási vegyikombinál.nt 
és nem sokkal arrébb Kazinc
.barcikát, az egyre épülő, szé
pülő drágakövet, az új szocia
füta várost. 

rendelkező forgalmi szolgálat
tevók nemes vetélkedésben 
108-112 százalékra teljesítik 
tervüket. És a többiek, U jp61, 
László térfelVigyázó, Dékány 
Sarolta. teljesítménvértékelő, 
Sósü1, János szolg�latveze1.ő 
váltóőr, Kovács Sándor tola
tásvezető, Ma.rsi József kocsi
rendezó és sok-sok társuk, 
együttműködve a fűtuház. a 
pályafenntartás dolgozói ml, 
biztosítják az iparvidé:i: za
vartalan vasúti munkáját. 
Csatlakozta!;: a húsz budapea•j 
üzem feliliv.ásához és vala
mennyien megtették felaján
lásaikat a DJSZ II. lrnngresz
szusira, az alkotmány ünnepé
re és a vasutasnapra. Eze� a 
vállalások lenrlületrő], har.::os
ságról tanúskodnak. Hogy 
eredményeiket növelni tudják, 
s megszabaduljanak a 'hiá
nyosságoktól, az egymást váltó 
dolgozók együttesen megbeszé
lik a Yégzett munkát. Ezsíltal 
mindenről értesülnek, a.1111 a 
munk� megkezdéséhez, a hiá
nyossagok kikü�öbölé,éhez 
s7:ükséges. Az eredmények egy 
resze ennek köszönq1étő. De 
szgíti az oktatás színvonalán:ik 
megjavulása is." Egy-egy for
galmi szolgálattevő felelóssé
get vállalt brigádja .felkészülé
séért. az oktatáson való rész
vételért. Ma már az állomás 
dolgozóinák 98 százaléka rend
szeresen jár szakmai oktatás
ra, ami a félé\'i ,izsgáztatá
son is érez(ette jó hatását. 

Ami nélkül ni1tcs 

előrehaladás 

párt vezető szerepét csökken
teni akaró törekn,se'.;et, me:·t 
tudamban van annak. hogy ez 
végső soron a munk:ásosztály� 
dolgozó népünk hatalmána';: 
gyengítéséhez, aláá.sásáir"'loz Ye
retn�- Jicwtobá(IJli János főin
téző, aki a miskolci igazgató
ság legjobb állo,násfónöke cí
met is elnyerte, megérti ezt és 
munk-ájában igiek,zik érvé
nyesíteni a párt erről szóló 
útmutatását. Uiszen a gyakor
latban győződött meg arról, 
hogy pártunk irányít-lisa, veze
tése nélkül nem gyúltak volna 
fények Borsod felett, még ma 
is elmaradt • parasztgaz<!assgok 
nadrágszíj-parcellái ékteleníte
nék a vidék képét, hizlaln:l.k 
a nyomort és szenvedést. A 
ragyogó szocialista alkotások 
a párt szavára, előtte nőttek 
ki gomba módjára a földből, 
mint ::>.hogy az egyre nagyobb, 
szövevénye�ebb vasúti munkát 
is csa�< a pártszerve:?:et iránví
tásávaJ tudta és tudja meg
oldani, az eredrr.ényeket fo
kozni. 

!'.lest Kazincbarcikát keres
sük fel . . . A szdha\·ölgyi szén 
és a rudabányai vasérc itt ad 
egymásnak találkozót. Sok száz 
kocsi alapanyag, amely szűn
telenül táplálja a régi barcikai 
és az új, a kilométereken át 
terjedő berentei erőmúvet és a 
,-egyikoml>in.át éhes torkát. A 
közeli Ózd és a helybe}[ szén
bánya is csak növeli az állo
más feladatait, felelóas.égét. Az 
erőmű jelenleg még csak két 
gépegységgel dolgozik, de már
is száz vagon szén tűnik el na
porr[a feneketlen gyomrában. 
Az állcmás dolgozói huszon
négy óra leforgása alatt a ko
_csik százait rendezik. Jó mun
kájukkal segítik a környező 
üzemek teljeBítményét. 

HoTtobá,gyi elvtársnak a bal
esetek megelőzésér-e. a munka
fegyelem további megszilfrdí
tására kell töre!tednie. Min:l
össze nyolc ,·ágányon zajlik 
!� a sűrű, gyors munkát igény
lo forgalo;a1. Bizony nem min
den esetben tartják be az uta
sítás szabályait, a kocsimegfu
tamodás elleni riztosítás.sal is 
hadilábon állnak. Kovács La
jo� tolatásve2et6 és brigádja 
mar tanult a fegye1,:ni bünte
tésből. ma már vigyáz,ia!t arra, 
hogy utasítas szerint dolgozza
nak. La.k.a.to.� Dezr.ó és Jakab 
Vince vonatfékezók fegyelme
zetle!1 magatartá,i.:kkal ron
tották a köz5zellemet: La.ka-ios 
ittasan jelentkezett szol"álat
té!elre, Ja1,a.b pedig eng�ély 
nélkül. igazolatlanul maradt 
távol. Mindk�ttójüket \·áltó
tisztítói munkakörbe tették. A 
hiányosságok :.u·ra figye!mez
tetnek, hogy a szal,::n1ai veze
tő munkájában még az eddi
gie!mé! is jobban és követke

Az eredmények arról beszé1- zete�ebben kell tü!crözódnie a Februárban ünnepélyesen nek, hogy az állomás munkájá- he!yi pártszen:ezet iráJl•·ító es'• m:atták élüzemmé az állo;mást, ban érvényesül a munkisosz- vezető szerepének. 
J 

és májusban egy kisebb bal- tály forradalmi pártjána:C irá-
eset i;niatt maradtak ki az új nyitó, vezetó sze�epc. Pártun:t A kazincbarcikai vasutasok 
élüzsnek sorából. Ez azonban március 4-i határozata meg- harcban állnak a medence szo
nem csüggesztette eJ őket, a állapítja, hogy ,.ennek biZto- cialista átalakításáért. azért, 
második negyedévben is él- sitása nélkül nincs népi de- hogy a béltealkotások egész �o
üzem szinten dolgoznak. Ápri- mokráda!" - nincs elórehala- ra minél előbb teljes kaoaci
lisban 122 százalékra teljes!- dás, nem szüle1hetnek trtós tással munkálja hazánk ei·&ö
tették tl!rvüket, Hortobágyi Já- eredmények. Az állomás szak- dését és felvh-ágzMát. Munká
nos elvtárs, az állomás főnöke mai vezeti;je, Hortobágyi elv- jukban is kifejezésre juttat
büszkén számol be arról, hogy tá:-s tudja ezt, és csa.s: ritkán ják: egyeté'"tenek a Yar:sói ha
a dolgozók közül harmincan feledkezik meg róla. mint leg-

1 
tározatokkal, hazánk biztonsá

nyerték el a sztahanovista cí- utóbb a jutalmazások elbfrálá- gát és békéjét helytállá�ukkal met, egy kiv•áló vasutasuk van sánál tette. Rácz elvtárs, a jó -munkával, a haza erósítésá� és négy olyan dolgozó, akik pártszen·e?et titk-ára azonban \"el védik. 
l>irto'.msai „a szaloona 1civáló éberen őrködik és elutasítja a Szelecsényi lsh·án 



, SZOCIALISTA V ASOrtRT 
A takarékosság 

- kommanlsla lulaldonság! 

A
z o!'Szágunk elött Alló feladatok végrehajtá-sáért folyó harcban igen fontos eszköz a belsó tartalékok teljes mértékű kihasználása. Hogy népgazdaságunkat és mindenekelőtt nehéziparunkat továbbfejleszthessi.ik, feltétlenül szükséges emelni a munka termelékenységét és csökkenteni a term<?lés kiadásait. A kommunista párt az állandó takarékosság érzetét neveli állhatatos nevelőmunkával a legszélesebb néptömegek_be. A takarékosság kommunista vonás. Ez pedig mindenekelőtt az emberi munka - az összes anyagi javak előállítója - legésszerűbb felhasználásában nyilvánul meg. ,,Az idő gazdaságos felhasználásán alapszik végső sor= az egész gazdálkodás" - írta Marx. Egy perc kis idő, de az egész népgazdaságot tekintve hatalmas jelentőségűvé válik. A vasútközlekedésben például abban az esetben, há minden egyes dolgozó beleértve minden munkakört - egyperces megtakarítást ér el munkájában, ez megfelel több ezet' dolgozó napi munkájának. 

zók eredményes munkája révén. Lobanov elvtárs, Tavda állomás mérlegelóje, a vagonrakodás progresszív módszes reinek alkalmazásával évenként átlag 3000 vagont tesz szabaddá. Mérlegelő elvtársak, kövessétek Lobanov elvtárs példáját! Alkalmazzátok bátrabban, következetesebben a vagonrakodás, rakfelületfelhasználás újabb módszereit! Gondoljatok arra, ha csak egy százalékkal növelitek minden vagon terhelését, évenként 100 rnillió rubelt adtok a népgazdaságnak. De egy másik dologról sem szabad elfeledkezni. A vonatterhelés egyszázalékos növelése 0,4 százalékos fűtőanyagmegtakarítást is jelent. Ily módon a túlsúlyos mozgalom egyben fontos széntakarékossági eszköz is. A vasút a Szovjetunióban fej tett szénmennyiség majdnem egynegyedét használja fel. Februárban a sztálingrádi fűtőház egyik fómoz-. donyvezetőjének, GO'telov elvtársnak a brigádja 26 túlsúlyos szerelvényen 9000 tonnát szállított terven felül és 31 OOO kilogramm fűtőanyagot takarított meg. Ezt az eredményt bármelyik brigád elérheti. A kraszolimaniak I,ezdeményezésére most vasútforgalmunkban egyre szélesedik az a verseny, melynek célja a vagonok vonatról való lekapcsolás nélküli javítása. A liszkini technikai ellenőrző ponton a Kotov elvtárs irányításával dolgozó komszomolista műszak a két utóbbi hónapban 336 vagon lekapcsolás nélküli 

javítását végezte el. Könnyű zik. Ha minden hasonló munkiszámítani, mekkora anyagi kakörú dolgozó ilyen munkamegtakarítást jelent ez és módszert alkalmazna. ez naro, mennyire meggyorsítja mód- haszonnal járna. szerük a kocsi!ordulót és a te- Sajnos, igen solc helyen nem herszállítást. {gy áll a helyzet. Popasznaja A technikai ellátó �zolgálat depón például tavaly 8 tonna is tevékeny részt vállalhat a acélt használtak el terven fe-1.akarékossági mozgalomban. lül és sok egyéb anyagot is. -Sok fútóháznál jelenleg túltel- 1 Nem szabad eltűrnünk hasonjesítik a mozdonyok két javí- ló pazarlásokat! ��s közötti �ubisána� n_or1;1á- A vasútforgalom minden dolJat. Enne� kos�nheto például, gozójánal;: 'bármilyen beósztáshog)'. a, delkelet1 fővonalon az ban dolgozzék is, módjában áll elmult evben 73 mozdonyt nem harcot indítani a takarékosság kell1;tt főjavításra bocsátani, tartalékainak mozgósítására. h':bar sok ezer rubelt, anyagot Ha a fűtőházi és kocsiszolgála-1ranyoztak elő erre. ti dol"ozók takarékoskodni H:1talmas �':'lentős�ge van a fognak "a fűtőanyaggal, fával, va�ut d?lgozo1 alkoto . . kezde- fémmel, kenőanyaggal és egyéb men'y�zeseinek. Dolgozomka� a anyagokkal, ha miµden pljlyalángoló hazaszeretet, a szoc1a- munkás megfontoltan haszná1-list_:i állam érdekeinek megfe- ja fel a rábízott anyagokat -le�o s:,ak.'.'-d8:tl� m1;1nk�ko- százmilliós megtakarítást bizdas _osztonz1 UJabb es _uJabb tosít államunknak. tartalekok feltárására es fel- A szállítás olcsóbbá tételé-haszn�ására. . nek, a forgalom jövedelmezó-Vasutforgalmunk mmden sé«e növelésének feladatait évben olyan mennyiségű vas- minden egyes dolgozónak szem anyagot_ használ fel. amennyi előtt kell tartania. E feladat elege':�o _lenne sok e�e: trak- megvalósításának sikere függ tor ':'l�álhtásához. LegJ?Ob kol- minden egyes állomás, mozlek_tt�amk tapas�t�lata1 meg- dony, munkapad munkájágyozoe� . b1zony1tJa!-, .. h<:'gy a tól. A oolitikai szerveknek. a te1;11ele�1 technol6�1a tokelete- vasút párt- és szakszervezeteisítese �s más modszerek al· nek, amelyek kötelessége a kalr_!lazasa révén nagy mennyi- vasutasokat szocialista munkaségu . v�anyagot lehet meg- viszonyra, szaktudásuk tökéletakaritaru. tesítésére nevelni - elsősor
A lublini fútőháznál dolgo-zik Ho.lin lakatos, akinek dugattyú-csoportja módszeresen javít régi alkatrészeket. Egy ilyen alkatrész előállítása 7 rubel 60 kopekbe kerül, teljes megjavítása pedig mindössze 46 kopeket tesz ki. Halin elvtárs csoportja sokfajta alkatré8z javításával foglalko-

ban ezeknek a legkisebb munkaterületeknek a tevékenységét kell figyelemmel kísérniük. Vasuta.s elvtársak! - Szélesít!iik a munka- és anyagtakarékosságért folyó munkaversenyt! Meqjelent a „Gudok" 1955. március 31-1 utmában. 

Minél gyo:rsa,bban rendeltetési helyükTe kell juttatni a szállitmányolcat : nyersanyagot az üzemnek. _gyáraknak. �peket és vetőmagot a kolhozoknak, szovhozoknak. fűtőanyagot és élelmi cikkeket a városoknak és mindezt a legkisebb anyagi és munkabefektetéssel - erre hívja fel pártunk a vas: út dolgozóit. A vonatokon ál· landóan sok milliárd rubel értékú áru halad. Ha a szállítást meggyorsítjuk, a népgazdaság forgóeszközeinek jelentős részét tudjuk felszabadítani és ezzel egyidejűleg növeljük a vonalak átbocsátóképességét, tökéletesítjük a gördülöanyag felhasználását és· ily módon csökkentjük a kiadásokat. 
A .MÁV vasipari vállalatok munkanormáinak 

helyes kialaldtá$áról 
A · t · tf al A vasipari jellegű üzemi szovJe vasu org om a vállalatokna' l 1·gen nagy J·� legmodernebb techniká- � �al van felszerelve. Legjobb lentósége van a munkanorkollektíváink mindent meg- mák helyes kialakításának. A tesznek, hogy a gépeket, be- kialakított munkanorma le• rendezéseket a legteljesebb het: becsült, statisztikai és mértékig ki is használják. műszaki norma. A legfejlet� Napról napra szélesedik a túl• tebb a műszaki -norma. amely súlyos mozdonyvezetés hagy a termelés legkedvezőbb feljelentőségű mozgalma. mely- tételeit, a legkorszerűbb' tech• nek célja a mozdonyok terme- nológiát és az élenjáró dollékenységének emelése és ezál- gozók gazdag tapasztalatait tal a szállítás olcsóbbá tétele. foglalja msgában. üzemeink Pusztán az elmúlt évben a túl- többségében statisztikai és súlyoo mozgalomban részve- 1 műszaki normákat alkalmazvő mozdonyvezetők félmilliárd nak. rubelt takarítottak meg álla- A munkanormáknak az elmunknak. Azoknak az áruk- végzendő munkadarabok hinak az elszállítására, melyeket teles, a mindenkori fejlődési ezeken a szerelvényeken ter- adottságokat figyelembe vevö, ven felül továbbítottak, sok megbízható mértékeként kell ezer vonatot kellett volna ösz- hogy feladatukat betöltsék, és szeállítani. ezen keresztül a dolgozók mi-�':'zdony�ezetó, • menetirá- nöségi és mennyiségi munká,i,y,to, kocsi1'endezo elvtársak! jái1ak ellenértékeképpen a Több túlsúlyos szerelvényt ál- szocialista bérezés elveinek lítsatok össze és vezessetek! alapján keresetüket kifejezés.. Gondoljatok arra, ha átlago- re juttassák. san minden vonat terhelését . esak egy százalékkal emeljük, _A !�gfeJlettebb szocialista ez évenként 100 millió rubel b1;rezes1 rendszer, a dar3;bmegtakarítást jelent! bér-rendsz1;r. amely a v�g-Ugyanannak a célnak _ a zett r_nunk?t a . 16:gm,egfelelobvasúti kocsik jobb kihasználá- ben y�ttatJ� k1feJezesre, ne,m sának - érdekében dolgoz- nélkulozheti .. a , munkan?�ak nak az élenjáró mérlegelő helyes. a . t_?rv�nyes_ elo1rasomunkások, a tömörített vagon- kat 1?elégito k1alakitását. rakodás mesterei. A vasipari jellegű normá-Tavaly csupán a szverd- kat a vasút területén a járó-lovszki vonalakon 86 ezer va- műjavító üzemi vállalatokon gont szabadítottak fel a dolga- kívül a Felépítményi Vas-

Háromszoros sztahanovista 

Gaál Imre, a MAY f'elépftményl Vasanyaqjaviló hV.(!mszoro5 szia• hanovi■tat vlflanrheqe■zt6je 186 százalékos átlaq\eflMrtményevef se· qít a vállalat évi tervének túlt•IJ�•fHslt. (Kovács Géza f•IV.J 

anyagjavító ÜV, a Gyöngyösi Váltó- és Kitérőgyár, az Építési Géptelcp és a Hídépítési Főnöki;ég üzemében alkalmazzák. Az utóbbi időben a vas- és gépipar területén is jelentkeztek a káros jobboldali nézetek alapján a bér- és normalazaságok, amelyek hovatovi.bb fejlödésünk gátjává, a termelékenység emelkedésének akadályozóivá váltak. Ezektől a helytelen nézetektől nem mentesek a mi vasipari üzemeink sem. A legkülönbözőbb formában jelentkeztek ezek a megnyilvánulások. A normák és bérek aránytalan fellazítása következt.ében például a vállalaton belül és kívül egyaránt szinte vadászterületté váltak az úgynevezett „jólkereső helyek". Számtalan üzemi „tapasztalatcsere" az ilyen helyek feltárását célozta. Vándorlási láz jelentkezett: igen jól begyakorolt dolgozók elkívánkoztak új, részükre szakmailag nem egészen ismert területekre. mert ott a kereseti lehetőségek lényegesen kedvezőbbek volt: k. Igen gyakori volt az olyan eset, hogy az amúgy is iferesett kazánkovácsok elmentek szerelőlakatos, vagy sok esetben a betanított képesítésű munkásokkal is elvégezhető munkaterületekre. Nem egyszer a finom minőségi munkát végző armatúraesztergályos a szakmai tudását. tapasztalatát lényegesen kevésbé igénylő szegcsavaresztergályozá>ei munkaterületre kérte magát. Ezek bizonyítására álljon egy-két jellemző adat : a Szombathelyi JáTóműja,rítóban a szegcsavar-esztergályos 5,43, az armatúraesztergályos 4,60, · a kazán.kovács 4,64 forintot kei·es óránként. A Szoino�i Járómújavítóban a villanyhege:;ztó a VIII. osztályban 7,10, az esztergályos 4,81 forintot keres. 11:s így tovább, a többi járómúj.avítónál is hasonló „ helyzet. Még tömegével sorolhatnám fel a példákat annak bizonyságául hogy ezek a helytelenségek üzemeinkben is elöfordultak. Csak néhány vállalatot említettem meg, de helytelen arányok kisebb-nagyobb mértékben valamennyi érintett vállalatnál megtalálhatók. A felsoroltE:k alapján nem alakulhatott ki egészséges termelési légkör és az egyes műhelyrészek között a feltétlenül megkövetelendő együtt,. 

működés. A dolgozó elhanyagolta szakmai továbbképzését. Nem egy esetben láttuK szakmunkásaink elkeseredését, mikor hangoztatták: f:rdem.es szalcmát tanulni, mikor bdanított munlcán többet lehet keresni? Ezek a megnyilvánulások visszavezethetők arra a helytelen nézetre, amikor a műszaki rászlegvezefők nem a rejtett tartalé:wk feltárására, a versenyszellem lendületének fokozására törekedte,c, hanem a dolog könnyebbik felével, a munkanormáik és a munkaátvétel lazításával, a könnyűszerrel történő pótidők megadásáv:: 1 kívántak eredményt elérni. A minőségileg kifogásolható termékek átvételével, sőt nem egy esetben az el nem végzett munka elismerésével mutatták a „jószívű" vezetőt. Az ilyen olcsó népszerűség még vállalaton belül is hat: lmas aránytalanságokat okozott. Nyugtalanította a becsületes munkások:t, megnehezítette azoknak a gazdasági é•; részlegvezetóknek szervező 
I

káját, akik egyik legtöbb tö kvésüknek tekintették a tö ényesség betartását. Napi nkban jelentős hörc folyik f jlődésünk kerékkötői, az elavult. fellazult normák ellen felsorolt vasipari üzemeinkben. Erről a fontoo feladatról sokat bcszélnelc dolgozóink. Minden be�sü!etes dol(1'"zó, műszaki vezető egybehangzó ikívánság'a, hogy e-.1-nek az :íldatlan állapotnak "<;'rszer már végére ke11 járni. Köve�lik. hogy rendet •creml'sen�k a bérek és normák körül mutatkozó aránytalans�gokb�,. A normák he!yes kialakításáért elsősorban a váll - lati igazgatók felelősek, de a helyes arányok megteremtésében nagy feladat hárul a vállalati párt- és szakszervezeti szervekre, rz üzem valamennyi műszaki vezetőjére. a legöntudatosabb, legfejlettebb munkásokra, elsősorban � kommunisták�a. Legyen ez 'olyan harci feladat, amely mögé felsor- kozik minden becsületes dolgozó. Kövessünk el mindent a bér- és normafegyelem helyreállítására és ezzel biztosítsuk a termelékenység emelését. amely felemelkedésünk záloga. A.rval József, a munkaügyi szakosztály dolgozója 
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.A „Gudok" május 1-i száma feltűnő helyen közli Bognár Imre elvtársnak, a vasút pol!tikai főosztály vezetőjének május elsejei üdvözletét „Együtt veletek!" cím alatt. 
.. A turkesztán-szíbériai körzet 

másá_nak vasutasai a napo\;:ban értékes küldeményt kaptak a pozsonyi vasutasoktól. A küldemény olyan könyveket tartJalmazott. amelyek Csehszlová, kia fejlődését ismertették. Cseh és s;,:loválc népdalgyüjtemény, népművészeti munkák 

A koloinnal mozdonyqyw szereldéjé-ben naqyban folyik a 2-4-2 típ1.1$ú személyvonati mozdonyok 11}"/;:_t'�: JankOYa) 
vasutasai ebben az esztendóben már 12 OOO túlsúlyos vonatot t()vábbítottak. Ez jóval több, nünt amennyit tervbevettek. Naponta több, mint száz túlsúlyos vonatot továbbítottak a körzetben. 

• Április hónapban � szovjet vasutasok túlsúlyos vonato�kal, terven felül 78 millió tonna árut szállítottak el. A legjobb eredményt a pecsorszki körzethez tartozó Kctlasz állomás dolgozói érték el, ahol a tehervonatok 70 százalékát túlsúlyos vonatként közllekedtették. 
• A Gorkij-körzet Kirov állo-

egészítették ki a kedves ajándékot. 
.. A szovjet vasutas � vezet meghívására a közel• multban belga vasutasküldött• ség érkezett Moszkvába. Mozdonyvezetők, jegyvizsgálók, műhelyi munkások, fűtőházi dolgozók és a belga szaks:r.er• vezet képvisel.ői megtekinte�ték Moszkva és Leningrád navezetességeit, megismerkedtek a szovjet vasutasok munkájával és életével. Később ellátogattak Szocsiba, ahol néhány napot töltött.ek ebben a gyönyörű környezetben, a vasutasok szanatóriuma vendégeként, 

NÉMET DEMOKBATi:trnS KÖZTÁIISASAfi: Az Odei·a melletti Frankfurt állomása már félév óta a Német Demokratikus Köztársaság legjobb határállomása és kitűnő eredményeket ér el .n export-import árukat szállító vonatok gyors kezeléséért folyó versenyben. A veté1kedés előtt egy- Lengyelországból ér-

kező e.'Cportvonat átlagosan öt óra h068zat tartózkodott a határállomáson. A frankfurti vasutasok kitűnő együttmúköd� se! elérték, hogy a határközi forgalom minden szerelvényét ma már két óra leforgása alatt továbbítják. 
Több brit vasútállomáson gombnyomásra továbbítja rentávmá.soló gépet helyeztek deltetési helyére, ahol a fe!veüzembe a vasúti rendeletek, vókészülék az irat hú másolautasítások gyors továbbítása tát másodpercek alatt kiadja; érdekében.. A készülék nem A gyors levelezési lehetősé.� nagyobb egy írógépnél. A belé különösen nagyjelentéíségú a helyezett - kézzel, vagy gé- kereskedelmi swlgálat do!gopen írt levelet, rajzot stb. - zóinak munkájában. 

EG'WESÜLT ALLA!'ttOK Három délvidéki USA vasu- más vrumtak alkalmazottai tasszakszervezet 23 OOO tagja áll már élveznek, mint a hét fi• sztrájkban. Emiatt csak rész- zetett ünnep évenre, külön d;j ben tudják fenntartani a for- a vasárnapi munkáért, az é\'Í galmat. A délvidéki vasutasok szabadság és a szabadjegy olyan követelések érvényesítá- rendszeresítése a vasutas dolséért harcolnak, amelyeket gozóknak. 
A svájci vasút nemrégen 20 darab első és másodosztályú személykocsit állltott forgalomba a nemzetközi relációban. A kocsik rúgózata nem lemezes. hanem spirál rúgózat, ami sí-

ma futást biztosít. A kOCS!l!i meleg levegővel fűthetők. A nemzetközi forgalomban e:rJ• más után cserélik ki a faépí!• ményű harmadosztályú kocsikat fémből készült kocsikkaL 
FBA.Nt;IAOBSZÁG • A francia vasutak újabb sebességi világrekorddal lepték meg ii közvéleményt. A BB 9004-es számú, 4000 lóerős villanymozdony 328 kilométeres óránkénti sebességet ért el, három darab, egyenkint ll<l tonna súlyú személykocsival a Bordeaux-Dax közötti útsza-

kaszon, 34 kilométer hosszó sík pályán, beleszámítva két ívet, ahol a sebess�et 200, il• letve 120 kilométerre kellett csökkenteni. A mozdony súlya mindössze 79 tonna, 1953 óta van forgalomban és 160 OOO kilométert futott eddig. 
NYIJGAT-NÉMETORSZÁ.G Ben;amin F. Modtsett, ame- 1 nai célokra történő átállítá:sá• rikai tábornok, az ameríka:i ban. fóhadlszállás nyugateuróp:ii Seebohn, nyugatnémet közle-. . . . • . kedésügyi miniszter a bonni száll1tás1 osztálya7:ak vezetoJe s.7JÖvetségi vasutak militarizálá-felhívta a nyugatnémet ható- sával kapcsolatban kijelentetságokat és a gazdasági szerve- te, hogy a már eddig megtett ket, llogy működjenek együtt lépések egyben figyelmeztetés a vasutasok számára, akik az amerikai katonai szervek- ,,�.!trájkjukka,l a politikai é!�-kel a német közlekedés kato- tet aka.r;ák befol11iúolni", 
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Ahol gépek számolnak az -ember helyett 
Földszintes épület húzódik 

meg a Déli pályaudvar végé
ben, a Mészáros utca 19. szám 
alatt. De lépjünk csak be az 
épületbe, s csodálatos dolgok 
tárulnak elénk. Eláruljuk azt 
is, hol vagyunk: a Gépesített 
.Adatfeldolgozó Főnökségen. 

Lauday Béla főfelügyelő 
elvtárs, a főnökség vezetője 
elmondja, hogy feladatuk: a 
vasút egész anyagkészletét 
könyvelni. Az Anyagellátási 
Igazgatóság összes anyag ki
és beadási bizonylatai ide 
futnak be, s itt dolgozzák fel. 

El lehet képzelni, hány em
ber kellene ahhoz, hogy ezt a 
;nagy mennyiségú anyagot fel
dolgozzák. A főnökség azon
ban három dolgozószobában 
elvégezteti a munkát - gé
pekkel. 

A hasmet hajtó „kártyajáték" 

Itt gépek számolnak az em
ber helyett. A beérkezó bi
zonylat alapján lyttkkártyába 
rögzítik a bizonylat adatait. 
Különböző kártyatervek van
nak, ezek szerint lyukasztják 
be a kártyába a téglaalakú 
lyukakat. A hozzá nem értő 
ember nem tudja „kiolvasni" 
a lyukacskákból, hogy azok 
,sínvasat, talpfát, vagy szenet 
jelentenek, de a számológépek 
,,tudják". 

Mielőtt a lyukkártyát to
vább küldenék, hogy az ada
tait feldolgozzák, ,,kontrollt" 
végeznek. Ez úgy történik, 
hogy a kUyukasztott kártyát 
beteszik egy másik gépbe, a 

bizonylatról újra lekopogják 

I 

mennyit vettek, s a meglévő 
az adatokat, s a gép - egy készlet melyik szertárban van. 
elektromos kefe útján - el- Ezt a bonyolult munkát -
Ienőni, hogy helyesen írta-e amit táblakészftésnek nevez
le a lyukasztógép az adatokat. nek - egy igen bonyolult gép 

A kártyákat - amit kártya- végzi el. A gép agya: a kap
masszának neveznek - ez- csolótábla. Ez a táblázógép 
után csoportosítják, még pedig esze, s itt állftják be, hogy 
éppen úgy, amilyen adatra milyen számtani műveleteket 
van szükség. Például :  ha meg végezzen a kártyák adataival. 
akarják tudni, hogy az egyik A gép képes bonyolult egyen
igazgatóság területén mennyi lelek �goldás!ira, szorzásra, 
sínvas van, akkor előbb „ki- osztásra. összeadásra, kivonás
válogatják" a szükséges kár- ra. S mindezt pillanatok alatt, 
tyákat. Nézzük meg. hogyan! ,.fejben" kiszá."Tlolja, s a kö-

A lyukkártyán egy tégla- vetkezó szempillantás alatt 
alakú lyuk feltünteti azt is, már le· is jegyzi - ezúttal 
hogy melyik igazgatóság, me- nem lyukak formájában, ha
lyik szertár, melyik raktár nem mindenki számára ért
küldte be. Igy a gép - elek- hető nyelven: számokkal. 

tromos \•izsgálókészüléke út- Szinte hihetetlen. milyen 
ján meg tudja állapítani, hogy képességgel bír a táblázógép: 
melyik kártya a szóbanforgó óránként kilencezer tételt 
igazgatóságé. számol ki. s ír le. 

Ezen a gépen átengedik a A táblákat ezután a fónök-
kártvamasszá!, s a gép a sé·g a bizonylatokkal együtt 
szükséges kártyákat egy kü- visszaküldi az Anyagellátási 
lön fiókba válogatja össze. A Igazgatóságra. Ezt a munkát 
gépet lehet ftllltani. s bármi- csak tízszer ennyi ember tud
lyen ,,szempontok" szerint ná elvégezni. A három munka
összerakja a kártyákat. Való- terem gépei azonban percek 
ságos „kártyajáték" folyik eb- alatt kiszámítanak bármilyen 
ben a teremben. adatot. A meglévő kártyák

A gép qya a kapcsolótihla 

Ezután tehát a kezünkbe 
kerülnek a7,ak a kártyák, 
amelyeken a kérdéses igazga
tóság sínvaskészletéről vannak 
adatok. A meglévő. sok száz 
kártyából percek alatt meg
tudhatjuk, mennyi a jelenlegi 
készlet, tonnában, összegben, 
de kiderül az is, mennyi volt, 

ról huszonkét-féle statisztikai 
adatot lehet rövid időn belül 
kiszámolni. 

A Gépesített Adatfeldolgozó 
az ötéves terv elsó évében lé
tesült, s azóta igen jelentős 
megtakarítással erősítette nép
gazdaságunkat. Gépek számol
nak az ember heiyett. jóval 
olcsóbban és sokkal rövidebb 
idő alatt. 

M. F. 

A la•a normah nyonaaban 
Vidáman zúgnak az eszter

gagépek a Landler Jenő Járó
,:nűjavító VIII/A. osztályán. 
Diniko. Já'll,OS ifjúmunkás esz
tergályos gépéről egymásután 
kerülnek le a megmunkált. üt
köző nyomótárcsák. Még csak. 
kora délelött van, a kész iilun
kadarabok máris nagy halom
ban állnak a ,11;ép mellett. Az 
esztergályoo begyakorolt. meg
szokott mozdulattal veszi 1d a 
gépbőJ a kész tárcsát és erősíti 
be az újat. 

ménye e,: a VIIIi A. osztályon, is megmutatom, hogy még 
így beszélnek a dolgozók vala- többet fogdk termelni." 
mennyien, akik érzik, hogy a A normák arányosítása már 
régi no�ákat már megdön- régen időszerű kérdés. Egyes 
töttek és azok elavvltak. munkadarabok megmunkálá-

A hűtőkocsi szellőztető-a!- sára túl sok idéi jutott, míg má
katrészek megmunkálásánál soknál a norma szűknek bizo
azelőtt minden darabnál két 

I 
nyult. A Vlll/A osztályban 

•kára volt szükség. Ennél az például a cisótoldalékok meg
dlkatrésznél középen lyuk van, munkálására fordított 31orma
ebbe illesztik később a ventilá- időt növelik, mert a megálla
torszárnyakat. Aztán az öntöde pított normaidő kevés volt. 
azt javasolta: készítsünk új. 
öntőtormákat, de úgy, hogy 
már az öntöc!ébc31 _lyukasan ke
rüljenek ki a hűtőkocsi szel
lőztető-alkatrészek. Ez nagy 
segítséget jelentett a meg;mun
káló osztály dolgozóinak. Nem
csak hamarabb elkészültek 
ezek az alkatrészek, hanem a 
gépeket sem foglalták. le órák

- Ezen a munkán könny�n 
elérem a 1 50-16-0 százalékot. 
Ez a norma bizony már el
avult - mondja Dinka elvtárs. 
Amikor megállapították az üt
köző nyomótárcsára a normát 
még nem gondoltak arra, 
hogyha az esztergályos már be
gyakorolta ezt a munkát és na
gyobb fordulatszámmal végzi 
az esztet'gályozást, sokkal !ha
marabb elkészül a munkada
rab, mint amikor az időmérők 
megállapították a normát. 

„Nem 1akarok illetéktelen 
előnyhöz j1bli" 

ra a fúrás miatt. 
Csák l&tvá.n elvtárs, múveze_ 

tő mondja. 
- Ennek az ötletes újításnak 

köszönhető, hogy a hűtőkocsi 
szellőztető-alkatrészek darab
ját már nem két óra, ,hanem 
másfél óra alatt tudjuk meg
munkáltan kiadni a kocsiosz
tálynak. 

,.Vegyetek el egy irát, 
mega111tatB111 : 

tüat fegok tenaelni" 

- !gy van ez - kapcsolódik 
a beszélgetésbe Pálinká3 Jó
zsef esztergályos. Én már 250 
százalékot is elértem védfal
csuklócsap esztergályozásán. 
Itt a normát úgy állapították 
meg, 'hogy minden darabnál 
külön kell beállítani a gépet. Lencsés Ferenc esztergályost 
A valóságban ez nem így van. mindig elismerték a VIII/ A. 
Sorozatgyártásnál a befogási osztályban. MegbíZ>ható, Jo 
műveletek után máris lehet munkás. 0 a kereskedelmi 
esztergályozni. .l!:n is énem, szakszolgálat részére kocsizár _ 
h?fJY ez a fl.01'ma laza. ll:n pe: plombanyOmót készít. Erre a 
dig egyene�en akar�k nézm munkára egy plombanyomó 
dolgozótársa1m szemebe, nem • t  • á 5 3' ó át dt k akarok semmiféle illetéktelen I 

garm �r ra , • .. r a a · 
előnyhöz jutni. Ezért nem aka- Lencses �l�'iars m:3ga fordult a 
rok laza normával dolgozni. 

1 
művezetohöz: ,.Eleg erre 4,34 

Nemcsak Din!ka Jánosnttk és óra is, ve{7llete'k ez egy órát 
Pálinkás Józsefnek a véle- minden garnitúrából, .s al<lkor 

Ismerkedés az esztergapaddal 

Cserháti Józoef 38 éve dolqozlk a Nyuqatl pályaudvari kocslszolq4-
latl f6nökséqnél. Naqy taoa•ztalatát uer-et.ttel adla át a fiataloknak. 
Képünkön Kunszenti József iflúmunkAa Ismerkedik a femeszterqálás 

tudományával. 
(Kov,,cs Géza fetv� 

Különösen sdk pana.<;, hang
zott el vasutas dolgozóink ré-' 
széről, mert egyes munkák
kal más üzemekben többet ke
restek núnt a vasúton. A nor
mák rendezése és arányosítá
sa enn.e!k az áldat1.an állapot
nak is véget vet. Az esztergá
lyoook, kovácsok, lakatosok, 
asztalosok és a többi szakma 
dolgozói a vasúton éppúgy 
megtalálják majd számításu
ka-t, mint bármelyik más 
üzemben. 

Nem igaz. az, hogy az ará
nyosított normákkal nem lehet 
magas százalékot el�ni. :Elkes 
bizonyíték enre a Landler 
Jenő Járműjavító VIII/A osz
tályának esete. Itt a vízoszlo
pok gyártására 3,2 óra helyett 
most 2 egész órát adnak. da
ralxmként. A víz.oszlopokon 
dolgozó esztergályoook így is 
150 százalékot érnek el. 

Mi teszi lehetővé. hogy na
gyobb termelési eredményt ér
jenek el az egyes darabok 
megmunkálásánál? Az, hogy 
az öntók. a kovácsok. bogná
rok az eddiginél is rövidebb 
idő alatt és ésszerűbben vé
gezzék el a részletmunkákat. 
A 70-es jellegű kocsiütközö 
megmunkálási idejét például 
azért lehetett 0,90 óráról 0, 70 
órára csökkenteni, mert a:z üt
köző szárát a kovác:smühely
ben méretre dolgozták meg és 
az esztergályosoknak csak a 
felfekvő felületeket kellett 
megmunkálni ok. 

Sok rejtett tartalék ván még 
üzemeinkben. Néha jelenték
telennek látszó apróságok ko
moly termelési eredményeket 
szülnek. Ezért kell valameny
nyi részlegnek pontosan, oda
adó figJ!elemmel végezni mun
káját, mert ez előfeltétele an
nak. hogy helyesen hajtsuk 
végre a normák arányosítását, 
amely a vas.utas dolgozóknak 
már régi követelése. 

A pártszervezetek aktivistái, 
az ifjúmunkások. sztahano
visták le!!venek élenjárói an
nak a harcnak, amely az ará
nyosított normák elterjeszté
séért folYik. Járóműjavítóink
ra, kocsi- és mozdonyjavitó 
műhelyeinlk:re most nagy fel
adat hárul. Fel kell készíteni 
a kocsi és mozdonyparkot az 
őszi forgalomra. Ebhez a mun
kához is naev sei;iít;séget nyúj
tanak az arányosított normák. 

Egyelérliink 
a békénket és blzlonságankal 

védelmező varsói szerződéssel 
Csü.törtökön reggel a leg

több ál1.omá.son, szolgála.ti he
lyen lelkes röpgyúléseken be
szélték meg a dolgozók az or
szággyűlés történelmi ;elentó
ség·í'1- ülését, amely törvénybe 

ikmtta a varsói barátsági, 
együttmiiködé.si és köl.csönös 
segítségnyujt-ási szerződést. A 

szerződés törrénybeiktatása, 
Hegedüs András elvtárs eló
adói beszéde. Rákosi Mátyás 
elvtárs felszólalása még jobban 
megvilágította a dolgozók el.őtt 
a szerzódés jelentőségét. ,,A 
varsói szerződés hazá.nk s a 
békeszerető országok le011ózhe
tetlen védelmi szövetsége" -
ez a meggyőződés jutott kife
jezésre a vasutas dolgozó/e sza
i•aiban, megnyilatkozásaiban. 

* 
A BEV cinkotai v<mtatá$i 

műhelyében Körw..endi Tibor 
elvtárssal, a motortekercselő
műhely dolgozójával beszél
gettünk arról, hogy a dolgozók 
milyen egyöntetű örömmel fo
gadták a szerződés törvénybe
iktatását. 

- Nemcsak szavakban aka
runk hangot adni helyeslé
sünknek - mondotta -. ha
nem elsősorban tettekkel. El
határoztuk, hogy második ne
gyedévi tervünket 1 1  nappal 
előbb befejezzük, mégpedig a 
minőség állandó javításával. 
mert nem akarunk visszatérő 
jm:itást látni. Az önköltség 
csökkenté-5énél eddig is szép 
eredményeket értünk el, az 
első negyedévben 4 százalékos 
volt a megtakarításunk, 
ugyanakkor termelékenysé-
günk 29 százalékkal emelke
dett a tavalyi első negyedév
hez viszonyítva. 

Megfogadtuk, · hogy a 
munkaidő teljes kiha,;ználásá
val is küzdünk terveink hat.ár
idő előtti teljesítéséért, a ter
melékenység további növelé
séért. Az újítások. ésszerúsfté
�ek szélesebb körű alkalmazá
sa igen sokat segíti vál!alása
ink valóra vá'.tását. Hogy csak 
egy példát mondjak, a kollek-

tor le- és felsajtolás gépesíté
�vel elértük. hogy az eddig 
100 perces munkaidőt 30 perc
re csökkentettük. Munk�nk 
termelékeny�égének fokozásá
val, a minőség állandó javítá
sával a�arjuk bebizonyítani, 
hogy helyeseljük a varsói ér
tekezlet határozatait, hogy bé
kében akarunk élni és dol
goznL 

„Ottl,onunk, családunk 
védelmében . . .  11 

l:'ásztor János elvtárs, Pécel 
á.llomás vezeth vá!tóóre reggel 
tette le a szolgálatot s nem 
tudott úgy pihenóre térni, 
hogy előbb ne gyönyörködje ki 
magát gondosan ápolt kis gyü
mölcsösében. 

- Itt, ebben a kertben tu
dom legjobban átérezni, mit 
jelent a mi kis családunknak 
a béke -mondotta. - ,A mult
ban semmink ,;em volt. még 
emberhez méltó lakásunk sem, 
aztán évekig Füzesabonyból. 
több mint 100 kilométerről 
jártam be. Nemrégiben kap
tunk lakást itt, a felvételi épü
letben. Amikor feleségemmel 
és kislányommal kijövünk 
ebbe a kertbe s féltő szere
tettel ápoljuk a veteményest. 
a gyümöle<;fákat, sokszor gon
dolunk arra, mi maradna 
mindebből, ha elszabadulná
nak a háború szörnyetegei. A 
varsói szerződés, amely a világ
békét szilárditja, minden egyes 
ember békés életét is védi, a 
mi kis kertünket, otthonunkat, 
c-;;aládunkat. Ezért olvastam 
el betűről-betűre a szerződés 
szövegét, az országgyűlés ülé
sén elhangzott beszédeket s 
mint szakszervezeti bizalmi, 
igyekszem dolgozó�airnnak 
is minél többet beszélni a 
szerződésről, amelyet ottho
nunk. családunk védelmében 
is kötöttek a békeszerető or
szágok lco1mányai. 

- Ma senkit sem láttam új
ság nélkül - mondta moso-

lyogva Ba.-na Ottó elvtárs, Gt;., 
dölJ.ó áUomás segédhivatalának 
vezetője. - Régóta nem ta
pasztaltam, hogy valamely ese
mény ilyen ooztatlan érdeklő
dést keltsen a dolgozókban, 
mint az országgyűlés történel
mi ülé5e. De lehetnek-e hí
vebb katonái a béketábornak, 
mint a vasutasok? Hiszen 
mennyit, milyen kemén�·en 
kellett dolgoznunk. amíg fel
építettük vasútunkat a hábo
rú romjaiból. Verejtékes mun
kánk eddigi eredményeit ve
szélJ•eztetné, ha nem állnánk 
teljes erőnkkel a béke ügye 
mellé. 

- A békét sokféleképpen, 
munkánk mjnden területén le
het és kell védelmez,ni. A se
gédhivatalok munkáját nem 
mindig tekintik vasutasmun
kának, pedig a hivatal dolgo
zói túlnyomórészt - mint ma
gam is - régi, gyakorlott vas
utasok. akik szívből együtt
éreznek dolgozótársaikkal. az 
ő érdekeik védelmét tartják 
legelsőrendűbb feladatuknak. 
Ugy érzem, hogy mi az író
asztalok mellől !s igen sokat 
tehetünk azért, hogy még nyu
godtabb körülmények között, 
jog<>'> járandóságaik birtoká
ban végezhessék munkájukat 
a vasutas dolgozók tízezrei. Mi 
úgy teszünk legtöbbet a béke 
ügyéért, ha teljes erőnkből 
küzdünk a bürokrácia káros 
kinövései ellen és a dolgozók 
érdekvédelméért. 

- Minden vasutas dolgozó.. 
nak fokozott erőt ad munká
jához a varsói szerződés, ame
lyet a békeszerető európai ál
lamok kormányai a dolgozók 
millióinak nevében írtak alá. 
A Szovjetunió vezette béketá
bor újabb nagy győzelme ez a 
szerzödés, amelyben az egész 
magyar nép, élén a Magyar 
Dolgozók Pártjával, egysége
sen kinyilatkoztatta. hogy el 
van szánva békéjének megvé
désére, az imperialisták hábo
rús tervének meghiúsítására 

A csepel i Nagyvásártelépen 
Elég negyedóra, h� a lá

togató megállapítsa: a tavaszi 
fagyok nem okozta:;: tetemes 
kárt, a csl!peli. NagyvásáTtele
pen több a zöldáru, mint va
laha.. Legalább is a tavaly,i
nál sokkal több, pedig akkor 
sem volit ikev�s. Az idén ha
vonta átlag 300-,:al több kocsi 
fut be a Nagyvásártelepre, 
mint M elmúlt év tavaszi hó
napjaiban. Májusbatt például 
25.-i� 1313 kocsi érkezett fóze
lékfélével, zöldséggel, gyü
mölcceel rakottan, ,a tavalyi 
azonos idészak 890 'kocsij:cival 
szemben. Az árumennyiség 
növekedése bizonyítja a m,-.. 

zőgazdaságot fokozottan tá
mogató párt- és kormánypoli
tika eredményességét. a ter
melőszövetkezetek és el!Vém 
parasztgazdaságok termel<i,.. 
kenységének növekedését, a 
begyűjtési és felvásárlási 
rendszer javulását. 

A Budapest-Soroksári úti 
állomás pártszervezete a kocsi
beállításoknál közreműködő 
forgalmi dolgozók és a zölrl
á1ut szállító gyorstehervo113-
tok, darabárus kocsik kezelését 
végző nagyvásártelepi kereske
delmi dolgozók között tudato
sította az árumenny�g meg
növekedésének jelentóségét. 
Felhívta figyelmüket, hogy a 
zöldségféléknek a főváros tu
kosságához való gyors eljut
tatásával, a mielőbbi kocslbP
állításokkal és a hibátlan áru
kezeléssel is erősíthetik a 
munKas-paraszt szövetséget. 

A dolgozók meg�rtették mi
ről van szó és megy is a mun
ka mint a karikacsapás. Éjfél 
után fél 2-kor érkeznek az 
elsó kocsik, az utolsó nagyobb 
szállítmányok 5 óra 20 perckor 
rutnak be, ezután mar csak 
kisebb darabárus t.ételek k/\
vetkeznek. A kocsi.beállítások 
10-15 percet vesznek igénybe, 
a beállítás utan nyomb:m 
megkezdődik a számadáSvk 
feldolgozása. Mégpedik a M-
1'0krácia teljes k:ilcapcsolásti
val. Amint beérkezik egy vo
nat, a számadásokat a kezelési 
helyen nyomban átadjáJ, az 
elosztó vállalatoknak, hogy 

azok azonnal megkezdhessék 
a kirakást. A kirakás az áru 
fajtája szerint 1-3 óráig tart. 
az á.tlagos rakoclá.si idő 1.8 

óra. Reggel 7 óra tájban már 
alig van rakott kocsi a Nagy
vásártelepen, ekkorára fel IS 
seperték a rakodóhelyeket és 
jöhet a tét-felvétel, az üres 
kocsik elirányítása. Május 
20-án pérdául a ha;nalban be
érkezett ös.szes kocsikat 10 

órára már átvitték hajóát
rakáshoz a szabadkikötőbe. 

A raba-ralott mDIJalDm 
A nagyvásártelepJek ered

ményes munkájának egyik 
.,titka" a rakva-rakott moz
galom alkalmazása. Amint ki
ürül egy kocsi, már rakják is 
göngyöleggel, amelyet a vidéki 
gyűjtőhelyekre. csomagoló.lehoz 
küldenek, vagy növényvédő--
szerekkel. amelyeket termelő
szövetkezetekbe. állami gazda
ságokba visznek. Jelentős zöld
árufeladás is történik a Nagy
vásártelepen, innen megy a 
zöldségféle és 'i gyümölcs az 
északi bányavidékekre. 

A derekas munk<\t a tava
lyihoz képest csökkentett lét
számmal végzik , Nagyvásár
telep kereskedelmi dolgozói. 
'Áprilisban a rakodási időt a 
110 százalékos vállalással 

teljesítették, átlagos teljesít
ményük pedig 124 százalék 
volt 

A jó munkában egyaránt 
része van a hat sztahanovista 
raktárnoknak, a péruztárosotc• 
nak, akik közül különösen 
Gál István tűnik ki 138 szá
zalékos teljesítményével : a két 
málházonak, Bíró Józst!f és 
Kovács Gyula elvtársaknak. 
Mindketten perceken belül, 
kÉ5Eldelem nélkül végzik az 
értesítéseket és ezzel elősegí
tik a vasút és a vállalatok kö
zötti jó együttműködést. De a 
többiek is valamennyien lel
kes, pontos, lelkiismeretes 
munk�t végeznek, Rózsa főfel
ügyelő, kereskedelmi állomás
főnök-helyettes vezetésével. 
Rózsa elvtárs 23 éve teljesít 
szolgálatot a Nagyvásártele
pen, ismeri ennek a széleskö
rű. különleges szaktudást, 
nagy körültekintést igénylő 
szolgálati helynek minden ki• 
vánalmát. Munkájához állan
dóan igénybe veszi a pártszer
vezét segítségét, �mit meg 19 

kap. A nagyvásártelepi párt
csoport igen aktív, mert Kő
rösheg1Ji elvtárs mérlegelő
raktárnok, pártcsoportbizalmf 
jól összetartja az elvtársakat. 
A nagyvásártelepi kommums
ták aszerint, amint szolgála
tuk engedi, résztvesz.nek min-

szemben 135 százalékra. a ko- den me�ozdulásban és kive
csikihasználást 1 10 százalékra szik részüket a pártmunkából 
ra vállalás 105 százalék volt) is. 

A Miskelci JárÍIIŰjawító fiataljai csatla�oztak a Landler 
Jeai JárÍIIIŰjavitó fiataljainak felhívásához 

A Miskolci Járómúja.vító 
fiatal kovácsai bejelentették 
csatlakoz�ukat ahhoz a ver
senyfelhíváshoz. amelyet a 
Landler Jenó Járómújavító 
kovácsfiatalja! bocsátottak ki 
a DISZ II. kongresszusa tis2te
!etére. 

A miskolci fiatalok vállal
ják: megszüntetik az igazolat
lan hiányzást. minden igyeke
zetüldoel azon lesznek, hogy 

minél többet tanuljanak az 
idősebb és nagvobb tudású 
dolgozóktól, vállalják' a hul
ladékanyagok nagyobb mér
tékű felhasználását, a kovács
szénnel való takarékoskodást. 
Munkaterületükön a legna
gyobb tisztaságot teremtik, a 
jövő évi politikai oktatásra 
már most megkezdik a fiata
lok szervezését. 

, 



4 SZOCIALISTA V;\SúTtRT 1955. MAJUS 30. 
A megbeésülés légkörében Amikor tizenöt évvel ezelőtt égre meredeztek, a vagonok ahol el szokott beszélgetni a a Yasúthoz ketiilt Máté Ist- felfordul,va :feküdtek a tölté- tanulókkal. Yán, behívatta a főnökhelyet- sek mentén. Akkor azt hit- Mondom nekik, hogy tes, s amikor már jól végig- tem, sose robognak át gyors- tanuljanak, s nyitott szemmel mérte, megkérdezte: vonatok Fehérváron. járjanak az életben. Legyenek - Na fiam, tudod-e mi a E!g'Ondolkodik, aztán hozzá- múYeltek, széleslátóköruek, 1'asút? tes•J:  · mert csak így tudnak helyt-

Máté István sorolni akarta --:- Nem is csoda, hogy n�m állni. hogy mi a feladata a vasút� hittem. Nem tudtam arról a S elszokta a fiataloknak rrak az ország életében de a nagy erőről, amit a párt mondani, hogyan nevelte a főnökhelyettes günyos� fel- jelent. múlt rendszer a vasutasokat. kacagott : Közel egy évtizede alakítja Akkor se látni, se szólni nem - A nagy fenét! A vasút, a Székesfehérvárt is ez a nagy volt szabad. Most meg Máté Magyar Királyi Allamvasutak erő, az alkotó munka nagy- elvtársnak az a kötelessége, az más. Még pedig az, hogy szerű motorja: a párt. Máté hogy lásson, szóljon, s mondja akinek egy csillaggal kevesebb elvtárs is a párt jelsza,·ára el, ha valami javaslata van. van, az fogja be a pofáját! Ne J;;apott új erot: .,Arccal a Most is azt sürgeti a tanács�zólj szám, nem fáj fejem! vasút felél". Az egész ország ban is, hogy kezdjenek már - I>tenis - felelt ijedten Ö$szefoiott, hogy minél elóbb hozzá az állomás előtti térség Máté István, annál is inl,ábp, meginduljon az életet jelentő rendezéséhez. Az a terv, hogy mert. a mögötte álló segédtiszt vérkeringés: a vasúti közle- szökőkútat építenek a tér köodasúgta: .,Hogy 1m II. bokád?" kedés. És néhány év mulva zepéi·e, köréje pedig virágos-A rapport azzal fejeződött újjáépült az ország elpusztult kertet. be. hogy a főnökhelyettes vasúthálózata, felépültek le- A télen a szállítófelek pa-megkérdezte: rombolt ál\omásaink, UJJa- k - Egyletben, pártban, klub- építették mozdonyainkat, ko- �asz "°1tak �áté eh;:ársn�, ban nem vagy tán? Azért <!Sijainkat. ogy o yan saros az allomas-mondom. mett aki vasutas, az hoz vezető bekötőút, hogy fogja be a száját akkor is, ha Máté eh társ tanacstag lesz kocsival, lóval alig lehet el-ni11cs szolgálatban. Aki itt menni rajta. Máte elvtárs el-politizál, édes fiam, az inkább Ez az idő Székesfehérváron mondta illetékes helyen a ugorjék a kútba. sem múlt el nyomtalanul. Itt Belsped, és a Tefu panaszát, A íőriökhe:yettes nevetett. épült fel az ország legszebb s már épül is a bekötőút. Má , állomása. s most építik az or- Felkeresik „kisebb'" ügyek-
te István kijött a szobá- szág legmodernebb, az úgy- kel is. A vasutasok kérték az bdól, Is tnapokig azokat a .mon- nevezett integra-rendszeréi ősszel. hogy nyissanak az ál-ato rn ismételte, armt a • k lomáshoz közel éle1m1·szer-fönökhelyettes elmoúdott . . . ter özbiztosít6 berendezést, Eszerint kell élni, mett más- amit június első napjaiban boltot. Már épül a Budai úti k · l adnak át a forgalomnak. sarokra a népbolt. Az egyik ·ent e vesztheti a kenyerét. S . t 1 nap egy pa'lyamunkás kereste T " lt 1 b - zm e hihetet en, hogy anuia vo egy o yan e- • fel Máté elvtársat azzal, hogy szélgetésnek is, amikor egy m1re voltunk képesek! . fiatal fékezőnek .,eimagya.·ráz- mondja Máté elvtárs, akt intezze el a gázbevezetést, ták" hogy mit jelent vasut�- maga is részt\'ett az újjáépítés mert reggel korán megy dol-nak lenni: munkájában, úgy is mint vas- gozni. - Háborús hangulat van, utas, úgy is mint kommu- - Néhány éve még a ta-megértette? Nahát. Ha le- nista. nácstagnak kellett menni a vágja a vonat a lábát, akkor Ebben a munkában érde- választókhoz, most meg ők i� feláll. mosolyog és tiszteleg. melte ki Máté elvtárs azt, jönnek, s bizony megkérdezik l\-!egértette? s ha megkérde- hogy a párt fontos munkával az embert: ,,Elintézted-e ezt zik hogy érzi magát, csattog a bízza meg. Az elmúlt válasz- meg ezt?". Eddig még mindig bokája és azt feleli :  hogy táson pedig a l\•Iártírok útjai kielégítő vál�zt adtan1, s K" .. .. • · -1 ,,, körzet 323 szavazója beküldte érzem is. hogy meg�sülnek 

N oszonom �zepen, '0 • • a városi tanácsba Máté elv- a választók. Tizenöt éYYel késöhb társat. Ez jelentette a leg- A :Mártírok útján ültetik a ,. . . • nagyobb megbecsülést és bi- fákat, a virágokat. Ez is Máté . Ez�;--re az �dok_7e • em- zalmat. elvtárs javaslata volt. Kövezi!{ le!'5_z1,;: �o�t, tizenot evv�l Fél éve tagja a tanácsnak, az utat. s az útépítők jóked�es?�b Mate I�ivá:n MAV_ fo- 1 s benn dolgozik az oktatási vuen dalolnak. Nyárra elm�e7.o, . S_zékesfehervár allo- bizottságban. Igy alkalma van I készül az új betonút. Máté m.as fono�helyet!ese. �1le?: ;'?glalkozni a fiatalok munká- elvtárs előre látja: �,e d'?lgozik a szekesfehervan Javal. Sose felejti el a maga 1 - Egy-két év mulva rá allomason. . . .. ifjúságát, amikor a mai fia- sem lehet ismerni erre az - Amikor 1dekerultem, talok életét látja. Szívesen jár utcára! tnmden rom volt. A sinek az el a vasutas technikumba, Mészáres Fereac 
„löh/11-lorgalom II BEV szentendrei voaa/lÍII A főváros dolgozóinak sze- Már az élüzem szintet oo.rol.• retett kirándulóhcJ..ve a Duna- t6.'k februárban. s el is nyerparton fokvő Szentendre. Nyá- tél. rnlna az élüzem címet, de ri vasárnapokon már haj.na!- baj volt a munkafegyelemban megtelnek a Margitsziget- mel. Né.l(y női jegyvizsgáló től induló BEV�kocsik, s !késő több esetben követett el súestig alig marad talpalatnyi ly06 szabálytalanságot, igazo· hely a zöld kocsikban. latlanul mulasztottak az okta-A nyári menetrend beveze- tásról, s r<:6szu1 szerepeltek a tésével - kedvező időjárás vizsgákon, esetén - életbelépett a Mar- Ri!!Uli István állomásfőnök gitsziget--Szentendrei vonalon �lvtárs elmondja, hogy ma.."'llk is a „zöld"-forgalom. A BEV- a dol�tók követelték, hogy nél a zöld/forgalom azt jelenti, teremtsenek rendet a munkahogy erCsen sűrített járatok fegyelem terén, mert ez viszközlekednek. A Ma.i.·gitsziget- szaveti az egész állomás muntől tíz pe,•cenként indu1nak a káját. Azóta megjavult a fevonatok. Ez a BEV-vonal bo- gyelem - hatott a szigo;rú nyolít le vasárnaponként leg- bünttnés. nagyobb forgalmat: dz sze- Kimagasló erecli:nények is mélyvonat közlekedik husum- születtek az utóbbi időben. négy óra alatt ! Iiorváth II. István, .Fwri.án A nagy feladat igen szerve• Vilmoo és Szilágyi Zoltánné zett mun.ltát követel Szentend- szen1élyvonati ikísé!-ők állanre állomástól is. Nemr� m� dóan 190-240 .s.zázalék között csak 97 százalélcos volt a me- teljesítik tervüket. Bánhegyi netrendszerinti vonaiind!tás, Foc�c lett a legjobb személY.ma mái· százszázalékos. A ko- vanatvezet6. csiiartózkodást pedig a l�- 1 Szentendre állomás a· nagy utóbbi hónapban 118 százalék- . személyforgalom mellett tera teljesítették. herszál1ítást is bonyolít le. 
Az üzemorvosi rendelőben 

Leginkább követ szállítanak Budapestre. Al!agosa:n ötven kocsi kö\·et küldenek az állomásról napon..1<:ént. S::Jike Imre tehervonatverető és csoportja felajánlotta, hogy hat pár tehervonattal többet továbbílana:k. Ez heti 80 tengelyt je• lent. Ezt a munkát segíti eló Böszörményi Sándor forgalmi szolgálattevő és brigádja, a:kik kilenc hónapja tartják a sztahanovista szintet. Az eredményes munkát végző állomáson azonban vannak hibák is. Morvai űB-elnök elvtárs mondja el, hogy április 18-án !kezdtek hozzá a laktanyahelyiség átalakításához, s május egyre el kellett volna készülnie. Öl-ülnek. ha június elsejére meglesz a munka, mert egy ajtó áthelyezése, s a vízvezeték átszerelése ,nagJ•on lassan halad. A vonatkíséröket április 18-án „bevagonfrozták·' öt ürese11 álló kocsiba és azóta is ott alszanak. Az utóbbi idóben bizony elég hűvös volt a mozgó laklanyahelyiség. Nem szólva a:rról, hogy az öt kocsi kiesett a f-Or�alombóL Egy másik panasza az állomásnak az. hogy nem orvosolják a 2. számú váltóőr-hely hiányosságait. A kicsi, üvegőrhelyen még ikét dolgozó sem tud leülni. Az állomás párttitkát·a, a mu'l'l!kavédel.rn.i felel&; és a főnö'k rendszeresen jelent�tték a hiányosságokat az igazga,tá,ág I. osz·)álya munkavédelmi előadójának - de másfél év óta még egy sort sem válaszolta:k a kérésre. Az állomás vezetőinek az a véleménye, ha megszÚllnének ezek a gátló körülmények. még jobb munkát tudnának végezni. A dolgozók úgy is azt tertervezik. hogy a második negyedévben elérik a 8. csoportú állomások között az élüzem súntet. Szentendre állomás felkészült a nyári nagy forgalom-A Szolnoki JáromüJavitó üzemi rendelöJ,\ben dolqozik dr. Vágó János ra, hogy minél töb� 1)€flti dolüzemorvos Már húsz esztendő óta foqlalkczlk a vasutasok eqész• 1 gaz.őt vihessenek ki a_ szabadséqliqyl ellátásával. Szeretik és meql>ecsílllk az Uzem dolq. ozó! a ki• ba. Ez lebeg a dolgozok szeme váló orvost, aki fi ·adhatal�i,ul, eredm•nyesen látja el nehéz fel• előtt. Szép cél, s biztos méa adatát. Kepünkön az eqyl��:m"L!'z�/':si!:�_5zenvedett dolqozót ré- szebb ere::lménye'J{et is ho; 
(Kovács Gé:ea felv.) Szentendrének. 

f:,qq �va�uft!J� i.idülőben 
dóhe!yén, aJwt n 1U2gy író számos szép regén·yét írw., Létezik ii,d:iilő, a,melyMk könyvtáráb<ln egyetLen Jóka,i kötet 
sincs, de hiányzik Mikszáth, Móricz és Mó.a is. 

A magyar haza szebbnél- Most például legkedvesebb szebb és jobcb.nál-jobb üdülő- szórakozása és pihenése, a Bahelyei között egy sincs, ahol laton parton ülve órákig elannyi. minden egyült volna, nézni a hufü\mol� játékát, a mint Balatonfüreden. Füred ködbevesző túlsó partot. partjára nem.c,sak a tó selymes Az üdülő kicsiny kertjének ,rfzéért özönlenek a pfüen.ni-, egyik asztalánál fiatalok ülgyógyulruvágyók, hanem s:zén- nek. Csattog a •kártya az as�savas fornásaiért, ronelyelmek tallapon, Oszkocsil Andras víze szívbetegeknek, gyomor- Miskolc-Gömöri pályaudvar betegeknek egyaránt élet- raktárnoka, Zété:i�i _Imre elixir. De ide jön az is, aki fák I ugyancsak odavalos_i .:'1_llá�és virágok nyugtató, :kedv- targonca-veret� � s_arko_zi Joderítő cse:nrljéb_en akarJa el• zsef, a bátaszelu futoház bepárologtat1ú idegei.bői a fá- gyújtója, ,.s17indlizéssel" üti� radtságot. Mert messze földön agyon az időt a türelmetlenül nü1cs erre alkalmasabb hely a várt ebédig. Máskülönben nem parti sétánynál, ahol a tízen• szoktak kártyázni, annál töb-hatfajta éYszázados hárs er- bet röplabdázni. Keiem.en dejének virágzása, a 'k;ínai i.VIárta., a SZOT 1mltúrfeleléSe szent fa", a Ginko-biioba gondos.1;:odik r6la, hogy a vaÍÓmbjának árnyéka, a kőkert sutas fiatalok minél tc:C.ben 300 növényfajtája, 520 'külön- kapcsolódjanak be a s,portféle bokrának színe-illata. a életbe. Meg is alakították a luaasok rejtett kis padjainak. vasutas-üdülő 1-üplabdacsapamklá:w üldögélésre, meghitt tát és 3:1-re · legyőzték a beszélgetésre, ,.édes kettesre" pedagóg'llS-üdülő együttesét. (hiszen fiatalok is üdülnek Fü- Ha a SZOT üdülőt is reden) hívogató intim han-gu- leg}·6zik, övék lesz a torlata, mind-mind rejtett na első díja, egy hatalmas ,,gyóg-ytényező'', az opálos zöld torta. 

Várszegi András, Békéscsaba állomás raktári munkása orvosi javaslatra jött Füredre. Egy hete sincs hogy ttt \"an, máris érzi a szénsavas fürdő jótékony hatását. Pálfalvai Gyula debreceni, Horváth Béla budapesti elvtárs sem győ.zik magasztalni a kitűnő fürdőt. Éles csengetés szakítja .meg a !Je;;,;élgetésit: az aszta,lon <tz ebéd. A tálakban aranysárgán párolog az illatos csontleves, Takács Károlyné s.zakác,mő nem sajnálta belőle a gusztusos finommetéltet sem. Senkit sem kell biztatni, a füredi levegő, a kirándulls, a fürdő jó étvágyat csinál és mindenki színültig meri tányérját. Sokan .,repetálnak'' is, majd az ízletes töltöttpaprikát díc.!:érik, meg az utána következő császármorzsát, de a tegnapi ikarfiollevest, pa,prikás csirkét galuskával és piskótatekercset is elragadtatással emlegetik. A vélemény 
tótükür á!landó hullámverécsé-

✓ • • •• " ✓ nek idehangzó kísérőzenéjével Jolca, Udulohelyen együtt. Kem beszélve arról " _ Jókai nélkul gazda,g történelmi mull!-ól, amely nemes patinát kever ennek a kedves fürdőhelyne",<; megejtő légkörébe. Hiszen Kossubhot. Széchenyit, Jókait. Klsfaludy Sándort, Wescelényi MBcióst, Blaha Lujzát idézi itt számos épület, emlékmű és egyéb figyeimeZltető jel. 
Telt ház dacol 

az időjárással 

Am lehetetlen felsorolni mindazt. ami Balaron.füredet vonzóvá teszi. Ezért van az, hoin7 Füred - dacolva a hűvös időjárással - már most, az efiísze::cmban tel.e van. Megtelt a Blaha Lujza utcai vasútas üdülő is. Miár a május 5-i idénynyitáskor, az első turn=·a a,7.nyian kértek beutalá,it, hogy nem mat·adt szoba üresen és most. a második turnusban is teljes a lét6zám a 90 férónelyen. ·· Ebédidő közeledvén é.PPOO a teraszon. a függöfolyówko.n es az udvaron gyülekezik az egész társaság és lesi, hátha sikerül elcsíp.ni egy kis nap.sütést. A fulrar égi.test hirtelenül fel is derül. mintegy jelezni akarván: nem kell már soká várni, május végére melegebb lesz .• De enélkül 6e'll1 búsul itt senki. hlszen ke:Jemes időtöltésben, pihené6ben, szórakozásban nines hl!ány és unatkozó egy sem akad. - Miért- unatkozn.á,nk? Még kevés is az idő-n.k mindent megnéz,ni, meg,tapaszta)m,i eze-n a, kirám.dulóhe lye,kben gaziw.g vidéken. FlUcor Lajos elvtárs, az Épil!etsure!,ő Főnökség asztalosa be&zél igy. Feleségével éppen kirándulásról tér:t haza, s m�t arról mesél a többieknek. mit láttak a közeli Lóczybarlang folyosó-labirintusaiban és 'kőrózsáktól csillogó ,,gyémánt ka:nná11ak" elnevezett alsó üregében. Filkor elvtárs a székesfehérvári MA V lakótelep, a hatrani és a nyiregyh&zi bölcsőde, a debreceni orvosi rendelő építésénél végzett jó munkájáért jútalomképpen kapta ezt az üdülést. Igyekszik is jól kihasználni, ho0v pihenten térhessen haza, mert már váriák őt és brii.ád,iát az épülő budakeszi szanatórium asztalos-munkái. amelyekhez a jövő hfüiap elején hozzákezdenek. Addig azonban még jó néhány k!irándulást akar tenni. mert az ő pihené&e a túrisztika. 
Pihenés, gyógyulás, 

szórakoz6s Juhász Sándor- elvtárs, a Sztálin Vasmű fűtőházának vasúti gőzdaru fűtője úgy találja, nem is árt néha kicsit .. unatkozni''. A város alapítása óta Sztálinvárosban dolgozik, damja a vasúti kocsikból, hajókból ép.ítési anyagot. a vasműnek nyeraanyagot raikodik és ő ebben a munkában 105 százalékos átlagteljesítménynyel vesz részt. A daru örökös csikor�a után jólesik a csend. az édes semmittevés az évenkénti üdülés alkalmával. 

Déká.ny Anna. a dombóvári egyhangú: kitűnii és bőséges FateUtő mosolygós arcú segéd- a koszt. munklása arról beszél:  a fa-tér Takácsné is elégedett, van fúrészének sivítása után mi- mit adnia éhes kO'Sztosainak.. lyen jó most esténk-é.""l.t a Az üdülőe!látó Vállalat gazSZOT üdülő nagy zenegepe- dag váitozatban küldi a sernek hangversenyét hallgatni, tés-, marha, és baromfihúst. egy-egy j6 lemezre táncraper- A 'kon:inha felszerelése ú; .1,#dülni. Itt,hon a vasutas üdü- egészült, leveses tála,kat, kis· lőben is van tánc, cl.e a leme- kanalakat, tésziástányérokat ze.J;;, többnyire régiek, reyed- kaptak, amikben tavaly hiány tek-kopottak, nem ártana fel- volt. f!'ireíreni a ilt�z�etet, úgy tel- Gál Andrásné gondnolmő jesebb lenne a mulatság - ez elégcl!etten nézi kedves vei1· a véleménye a mosolygós An- dégeit, s még a gondolataiknt nának. is lesi. Csak egy kérése van és Szeberén11i Lajos forgalmi ez az üzemi bizottságoknak szolgálattevő és kivüle még szól : pontosan, ,·ende.s2n áfütsokan annak örülnek, hogy sák ki a, beuta!ójegyeket s végre a,rmyi időt szentelhet- · lássák el pecséttel is, mert a nek olvasási szenvedélyüknek, hiányosan kitöltött beutaló,iegy amennyi tetszik. Erősen kifo- sok bonyodalmat okoz él! hízgásolják azonban, hogy az lalja az adminiS2Jtrációt. Pedig üdülő 300 kötetes könyvtára ő nem az adminisztrációt. ha-hiányos. Nem tudják e.llkép- nem a vendégeit akarja megzelaú, hogyan lehetséges az, hízlalni. hogy Jók,a.i, Mór kedvelt füT• Szász Ferenc 
------e -0------

A váltófelvágásokról Váltófelvágás akkor következik be, amikor a jármű hely· telenül - tehát nem a mozgás irányának megfelelően - álló váltóra a gyök felől ráhalad. Ilyen esetekben a 
szabálytalanság következtében a helytelenül álló váltóra rátolnak. Váltófelvágás történhet még mozgó kocsjsor alatti aláváltásnál, valamint be· és ki· haladó vonatnál helytelenül váltó csúcs�íneit a, jármú ha a mozdonyszemélyzet sem 1 megtartott váltóellenőrzéskor, 

kerekei állítják át. figyeli a váltók állását. A jármú kereke a csúcssínt „A„ váltó�ll�tó-b�rendezései�k nem nyomja tökéletesen a tő- kozül a val�ofel':agást csupan sínhez még akkor sem, ha az � elek_trodm�kus bere':de· ilyen meg nem engedett módon zes jelzi, a tobb1 nem. Ezért átállítot váltón több tengely van halad át. Emiatt a csúcssín különös jelentősége a vál-nem záródik tökéletesen. tóhasználhatóság ellenőr· Ha a helyt.elenül álló váltóra zésének és a váltójelzó haladó jármű a váltó fölött megtekintésének. megáll. az első tengely nem megy végig a csúcssínen, akkor a jármű a váltót csak meg· nyitja. a váltó feles állásban marad. A nyitva maradt, töké· letlenül záródó, valamint feles állású váltóra csúccsal szemben haladó jármú a csúcssíneket közrekapja, a váltó m-eg· rongálódik, a jármű kisiklik. Váltófelvágáskor a váltó tökéletes átállítódása esetén, ha az egész kocsisorral nell\ mentek át a felvágott váltón, visz· szahúzáskor vagy visszat.oláskor az átállított Yáltón keresz· tülhaladt iármúvek másik irányba ten,;ódnek el, és a két· irányú haladás következtében - ha a csavarkapocs el nem 

A forgalmi utasítás betartása kizárja a váltók felvágását. Ezeket a szabályokat minden dolgozónak be kell tartania. De ha megtörtént is, a leuna� gyobb bú.nös könnyelmú.ség fi 
váltiófelvágás eltitkolása, mert számtalan l5alesetnek lehet az okozója. Ha figyelmetlenség kö· vetkeztében, vagy a munka hevében a váltófelvágás mégis megtörténik, az érdekelt dolgozó els6 kötelessége legyen a t'áltófelvágást a forgalmi szolgálattevőnek bejelen-teni, szakad - a járművek lerán- s arról a váltókezelőt, váltóőrt gatják egymást a vágányról. értesíteni. A váltófelvágás rendszerint akkor történik, ha a tolatósze· mélyzet a mozgás iránvában fekvő váltók állását a tolatás megkezdése előtt és tolatás közben nem !igyeli; a mozgást a _váltókezelő, váltóőr jelzése elott. vagy anélkül megkezdik, ha a váltók állításával megbí· zott dolgozó - tudatosan, lustaságból, vagy. mert időben nem ért el az állitandó váltóhoz - elmulasztotta a helyes váltóátáUftást és ezt a tolatószemélyzet sem figyelte meg. Gyakran felvágják a sötétben ki nem világított és megfelelő· t;n nem állított váltót. Vonatosszezáráskor, kocsisor össze· tolásakor is elég gyakori, hog-y a_ kocs1s�r végének fékezetlen· sege, késői jelzésadás, vagy más 

A váltófelvágás nem okszerű következménye még a nagyobb lendülettel végzett munkának sem. Bizonyítja ezt több nagyforgalmú állomás példája, ahol vannak olyan túrok. amelveknél évek óta nem volt egyetlen váltófelvágás sem. l!:sszerú volna váltófelvágást klző berendezést rendszeresíteni, mely durrantyú dördülés· sel. vagy más módon közölné a tiltott cselekményt a váltóke· zelőkkel és az érdekelt tolató• személyzettel. A baleset megelőzésén kívül foglalkozzanak ezzel a kérdéssel is a !elemé-nyes vasutas újítók. 
Konr-.id József. a KPM I. Vasúti Főosztály FEO dolgozója. 



1915. MA.rus 30. SZOCIALISTA YASOTERT 
Lal.itelelien· a nya,·i lorgalonara 1'é�•ülne1' 

f A��, Nagy híre volt két évvel ez- beszélte a löldmúvesszövetke- kodási időt 125 százal&ra 1el- j tessék meg ezt a lehetetlen ál_ j �-� előtt, bogy La,kitelelk állomá!on zettel a kocsiigényléseket, hogy jesítik a nyári hónapokban. S lapotot. : .- · a vágányok fölött eltoltak egy ne legyen fennakadás a rako- hogy ez így lesz, arra kilátást I Az üzemi bizottság feladatai ·. házat a helyéről. Ennek a tech.. dásokllál. A kecskeméti ktg- nyújt Molnár István, Kó'.kai lenne. hogy hasonló ügyekben: 
,,Úgy őrizzük a béket, 

mint gyermekeink álmát0 

nikai bravurna.k kapcsán az vel viszont az állomásnak István, Doka József forgalmi a dolgozók kívánságainak: Gyerme�k, aokntillió gyermek tiszta; teki-ri,t�tében titk,r/Jál!omás neve ekkor szerepelt kocsival való elegendő, gyors szolgálattevők, Varga József és hangot adjon, sajnos, ez nem-: ződött az utolsó májusi vasárnap fénye. Az övek volt e� a először és utoljára a sajtóban, ellátását tárgyalta meg. Fő- Varga Gergely raktárnokok igen történiJ,;: meg. Gálig János: nap, az 6 boldogságuk, örömük aranyozta be minde1> óráqát, mert az a nagy állomásbövíté- szezonbart legalább napi 10- párosversenye, amely máris ÜB-elnök elvtárs a XXll. pá-: minden percét. s amikor a, Nemzetközi Gyermek,napon ra:nk si terv, amelynek első mozza- lZ kocsit �Zl __ idóre bizt�ít.a�i, �leven erőv�J folyik. Segíti;k lY_3<:1�teri_ szakasz �se�i-bri-! azegezódött a sok kis fénylő s..iempár, minden�.! �r�sebben
! natát a bővítés útjában álló mert a gyumol�_s nem varhat. aket , munkáJukban ½18zló . J�- gadJana,k J?l dolgozo 1:'gi_a. ,:le : mindennél felelősségteljesebben é1"eztük: az ő 3ovofük, az o ház áthelyezése jelentette Az �te vagy éJJel feladott ra: no� es Horváth _M�tyas val�o- arra nem iut _ele�endo 1de3e, : boldogságuk a, mi kezünkben van. Para.ncanak éreztük a, Nema.bba.manzdt. Azóta hallgat a koman!Ila!k reggel a csepe1;i ő:ok, akik_ sz�1alis�a -�ego:• hogy nagy __ területé�, amelyh�z : zetközi Gyermeknap j�lsza.vát: ,,Ugy őrizzük a. békét, mid � IAkitelek1-ól.. Fáj is ez Nagyvasártelepen kell lenn1, zesre vettek at valtoikat es a vo_naI kozel 10 all.om�-- es : gyermekeink álmát" Pa.ra.ncsna.k de olyam. parancsnak ame• az állomás dolgozóinak. A bő- az �xport-k_ocsiknak pedig le- mindig tisztán, üzemképes ál- megallóhelye tartozik, Jol osz- : 1 ·na. "k .. k • b ld .. . , ' l, ha euzántságg,il vítés szükségessége ugyanis, het_oleg �4 ora alatt rendelte- lapotban tartják, ami nem kis szefogja s szoros kapcsolatot : Y'!!,_ m1 i egyi un ° og oromme rcos melyet annakldején a lakite- tési helyukre kell érkezni. Hi- szó ezen a vidéken ahol a szél tartson a dolgoz&kal. Ha- : va ..... · .  . _ . , .. . .. lek--kunszentmártoni vonal �zen külföldön is várják az mindent betemet homokkal. sonló nehézségei vannak Mot- : �a;us 29-e �lött n_eh_a.ny nappal utöt!unk felbontha.ta!l�n meiJlYltása tett idöszerúvé, az- 1zes lakitelki gyümölcsöt. Alig nár István párttitkárnak is, : -pecsetet a, varsói szerzodesre, amely eggye for:"'!-sztotta. a �elw-óta beigazolódott. Az új vonal hogy érni kezd az illatos sár- A dolgoz6król való akire mint fo1,galmi szolgálat- : szerető népek erőit a béke legnagyobb, legszilárdabb ere3ével, kora tavasztól késő őszig Laki- gadinnye_ napi 5-6 kocsit rak. tevő;e a 11 fó létszámú Laki-: a Szovjetunióval. Tudjuk, meggyőződésünk, hogy a var.sc.ii telek állomáson keresztül zú- nak meg vele és jegelve kül- gondoskodás telek állomáson is nagy fel-: szerződés gyerme�ink békés álmának, szelíd mosolyának, dítja a Tiszántúl gyümölcsét, dik CsehszlQ��iába, Auszt�á- adat hárul. �-lk<;S buz�alom-f szebb ho!napjának legerősebb őrzője, hiszen sok.százmillió zöldségét Kecskemét felé. A b�, 1;1eg Sva3cba. Ugyamgy Az áldozatké6z munkáért ma_� és hozzaertéssel mindent: édesanya, és édesapa elszánt békeaka.ra.ta tölti meg erővel, élet• személyforgalom is alaposan k1;1ld�k a baradkot, meg a szil- csupán valamivel több gon- lkovet. hogy a pártszervezet-: te! minden betűjét. De a, béketábor sok.,zázmilliós tömbjJ,, megnőtt és a nagy forgalmat vat, IS. .. � ��r;�:\s :k!sm.s:�;a].aki�� hez t�tozó _állomásokon ne: bélü.l minden egyes ember akarata, békevágya külön erőt ;eazháéllo!11áks <;sa_k a _ 1I1egnagyob1b Nem lesz telhát konnyu do!- lhívi·a·k fel a fi"gyelnnet, hogy az lanybulJon a partélet, de ez : lent _ Ú"" kell do'noznunk ''-"Y kell harcolnunk hogy ne csak ne zsege • aran, a andó ba - guk a lakitelki vasutasoknak, • a legnagyobb erőfeszítésébe ke- : . "" . "' ' -., . . ' . • eseti veszéllyel k'.izdve tudja d allomás személyzetének egyál- rül . .. . b" ttsá • • a mi gyermekeink, hanem a. világ minden gyermekenek elete lebonyolítani. e a_ vasut�snap, é� au_gusz�s talán nincs WC-je. Már több- . es az uzerm izo g . ��- : boldog és biztonságos legyen. 20 tiszteleter_e máris vallaltruc, ször fordultak a !kecskeméti tésez:e már nem tud annyi i�ot : A mi gyermekeink, a va.suta.s gyermekek élete is öasuhogy � �ocs1ta1:ózkodást 140, 1 pá!y'.'!enntar�si . főnökség�ez for�it�m, mmt szer���e. Tobb ! hasonlíthatatlanul boldogabb, gondtalanabb, mint volt' a. mú!t-Kis iillomas - nagy forgalom a kocsik11használast 120, a ra- - lh1aba. Az illetekesek szun- segitséoget mindlketto1üikne1Jd : ba.n bármik,or, Nem sorolhatjuk fel mindazt, amit pártunk ------------------------ : gondoskodása, dolgozó népünk szeretete gyermekeinknek aao·t, El lehet képzelni, hogy ilyenkor, nyáron, amikor a Kúnszentmárton, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Szolnok felőli négyirányú személyforgalom- A legkorszerűbb vasutas betegotthont rendezik be 

a 215 éves péceli bstélyban hoz még a nagy átmenő teher- A t ·é {té z ja forgalom és a jelentős helybeli fflUR 3, 8! p S 3 vls,z-te'herfol'galom is járul, milyen hangzik a boltíves folyosók911, nehéz helyzet áll elő a- rö- az öreg termekben, amely�kVid, szúk állomáson. Naponta ben több, mint 200 éven kenégyszer van olyan vonatcso- resztül a főúri „eilőkel65ég" és port, amikor a személyvonatok semmittev<\s csendje honolt_ mit\d összejönnek s ha még be- A kastély fagyos némaságat fut egy-két tehervonat, a dol- nem törték meg azok a kíngozók legnagyobb erőfeszítésé- vallatások sem, amelyeket a re van szükség, !hogy a rendel� Bach-korszak hírhedt ko:kezésre álló négy fogadóvágá- mánybiztosa, gróf Ráday Gcnyon a forgalmat menetrend- ileon vezetett a pincékben, hiszerint, balesetmentesen lebo-nyo!Hsák. Az átszállásokat vatalosan azért, hogy felsucsak vonatokon való „átkelés- molja a betyárvilágot, de - • se!" v;:.gy a szerelvények meg- falak tudnák elmesélni keriilésével lehet végezni. A hogy ezen az ürügyön hány dolgozók dicséretére legyen 4tl-as hazafit kínoztak halálr,., mondva, baleset mégsem for- s a métervastagságú pincefadul elő és a menetrendszerinti lak és boltozatok hány megindítás körül sincs hiba. kínzott ember fájdalomkiáltá-A verseny ilyen nehézségek sát fogták fel. mellett is jó eredményekkel Az 1740-ben épült péce,11 folyik. Május elsejei felaján- kastély most napfényben fü1� lásk.ént a dolgozók az élüzem- dik, újjászületett falai köz1l szintnek megfelelően 125 szá- eltűnt a múlt ·minden sötét· zalékra vállalták a kocsitartóz- árnya - az egykori kazamakodást és 180 százalékra telje- tákban a központi fűtés ka&itették, a kocsikihasználást zánját szerelik, a freskóterem pedig 108 százalék helyett 142 az. á�lakítás tervrajzaiban százalékra. A rakodási idő elő- 1 �:i,r mmt társalgó szerepel, a irányzatát n� ik •· lt 1 • . konyvtárszoba barokk falfest-=u ,a; eru e erru, é . k" f h · k"" .,. mert a vállalást a tavalyi azo- m nye1 nemso ara_ e er op_ nos hónap eredm • 'h k. _ nyes orvosokra tekintenek, s a enye1 ez e tág f""ldsz" ti és em 1e1 1 pest tették meg, de az idén as O m . . .  . e · nem volt annyi rakomány, vend�gszob�k UJJ��lakítva. fo-lllint tavaly gadJak majd az UJ „vendege-• ket", a gyógyulást kereső vasutas dolgozókat. 
Pártunk és államunk gondos\odása 

Eleven parosverseny 

Renoválják a beteqotthon épületét 
(Németh Gyula felv.) intézményt bátran mondhat- , módosított tervrajzok, a munnánk szanatóriumnak, vagy kák közben felmerült váratkisegítő jcórházn,ak, mert első- lan nehézségek, az előzö, lerendű íeladáta lesz, hogy egy- váltott építésvezető bünei reszt enyhítse a MÁV-kórház / miatt, de - Horvá.th Bálint osztályainak zsúfoltságát, má<;- elvtárs, építésvezető szerint -részt gondos egészségügyi el- ha a szerelóbrigádok időben látást nyújtson a lábadozó be- beteiezik munkájukat, a kőtegeknek. · műves munkák nem fogják Az építés dolgozóin, a Bu- hátráltatni a megnyitást. dapesti 11:pítés! Főnökségen, Az építkezés dolgozói 

,,Jön a.zonba.n a nyári forgalom, majd most megmutatjuik" - fogadkoznak a lakiteBtiek. Pár nap múlva beköszönt a eseresznyeidény, megindul, s késő őszig tart a gyümölcsszállitás. Lakitelek és vidéke egyetlen óriási gyümölcsöskert, aranyhomokján a cseresznyétől a szólőig minden megterem. Igaz, a gyümölcs nagy részét teherautón viszi be a töldmúvesszövetkezet Kecskekemétre, ahonnan mint kecskeméti gyümölcs megy tovább vagy kerül konzervgyári feldolgozásra, de jut belöle a vasútnak is. Erre pedig fel kell készülni, annál is inkább, mert jó termés ígérkezik, A felkészülés meg is történt. Nátyi Albert elvtárs, állomásfónök meg-

de elsősorban a Közlekedési mint a kitűnő eredményeket 11:pítö Vállalat vízvezeték- és el.ért Szabó-, Nyit,·ai-, Nemesközpontitűtés-szerelő brigád- és Kővágó-brigádok példája jain múlik, hogy a vasutas bizonyítja - tudják, milyen dolgozók a tervben megá!lapf- fontos szociális létesítményen tott határidőre, augusztus 31- dolgoznak. Tudják, hogy az ő a vasutas dolgozóknak juttatta b" t k kb h · • mlékk ' t 'd tt k re rr o u a ve essek az .íj, jó, pontos munkájuk nagyban téa.lmtue . �l tetve e ks � !korszerű betegotthont. Kétség- hozzájárul ahhoz hogy sok-�· , s az epu e a sza ze, • t 1 h • . . . . • vezet a félszázalékos alap fel- _e en, ogy az epitési, illetve szaz vasutas dolgozó mielóbb használásával a legkorszerűbb atalakítási munkálatok is cl- gyógyulást találjon az újjábetegotthonná alakította át. , húzódtak, elsősorban a nem született falak között és a gyöAz új, 140 ágyas egészségügJ,i mindig m�elelő és gyakran nyörú ősparkban. 
A holnap mozdonyépítöinek kiállítása A MÁV budapesti ipari üzemeinek, fűtóházainak és műszaki kocsiiszolgálatának vasipari tanulói gazdag kiállitáson mutatták be intézetü.1<. és üzemi tanmúhelyeik egyéves fejlődését a Kilián í¼yörgy Ipari Tanuló Intézetben. A kiállított tárgyak, 

Jó munkánk nyomán 

N6pl államunk a vas,..hsok Jó munkáját azul is meqhálálJa. roqy 9'1
do

yre korszerílsltl pályutdvaralnk barendezéselt. Drem Ilyen helyen 
lqoznl. Képünkön Medqyesl Lafos váltókezelöt látjuk Debrecen 

áUom4s lf-es sz.tmú tornyábAn a dinamikus biztosító berendezés ke•1- közben. M•davel elvtárs menetrendszerlntl vonatlndltásl ter• vét átlaqosan 1 13 százal6kra te1/esltl. (Kovács Géza felv.) 

:;7,emléltetó-eszközök, járómű- hatók. Ez a kiállítási terem modellek, iskolai .segédeszk.ö- természetesen nemcsak a múlt zök és történelmi dokumentu- kiváló műszaki alkotásait mok arról besz.éltek, hogy a szemlélteti, a jövőbe is bepi!vasutas ipari tanulók a hol- lantást enged nyerni. A 2000 nap mesterei. lóerŐ6 Dlesel-elektromos moz-A kiállított tárgyakat fó- dony modellje a már nem ts ként I. éves tanulók kész1tet- oly távoli jövő vontató óriáték, közülük is a legjobbak, sát varázsolja elő, amely Nagy megtiszteltet.és és elis- egyesíteni fogja a villamos és merá<; volt a kiállítók közé gőzmozdonyok minden élőkerülni. De meg is látni ezt a nyét és kiküszöböli igen sok modelleken. A munkáikat hátrányukat. Mlnderek betöbbségükben aprólékos gon- mutatásáért mind a tanulók dosság és mérethúség jellem- mind a látogatók sokaság-� zi. Látni a munkákon: elve- igen hálás volt. tették az ipari tanulók között A kiállítás látogatási könya soka,t hangoztatott minooégi vébe tett számos bejegyzés munka magvát. arról tanúskodik, hogy a Sokra becsüljük a kiállított MA V budapesti üzemeinek tárgyak kivitelét, de nem me- ipari tanulói komoly munkát h t ·· k 1 --� 'lkül" 11 végeznek, megérdemlik, hogy e un e = ne ame ett, a MA V ipari tanuló-képzése hogy egyes tárgyaknál a megmunkálás hibáit a fénye- az eddiginél több segítséget kapjon. zéf; csak eltakarni tudja, de eltüntetni nem. Tanulóinktól A ki-állítás rendezéséért dielvárjuk, hogy a MAV ta- cséret illeti a Szóllosi Nagy nulóképzésének haladó ha- András igazgató által vezetett gyományait éles5zék; karolják le1kes tanári és mesteri kolfel és törekedjenek a szakmai lektivát, valamint a tanmútudás még tökéletesebb elsajá- helyek MA V vezetőit, s nem títására. utolsé6orban magukat az al-Példaképül i,zolgáljanak kotókat, a budapesti MÁV másik kiállítási termükben a.t Somodi Kálmán, azok a munkák, amelyek egy I vasipari tamilókat. ott elhP.lyezett gőzmozdony és a vasúti főosztály VII/D vasúti kocsi modelleken lát- dolgozója. 

: csak néhányat ragadunk ki a legújabb eredmények közüL : Május l-én nyilt meg a 75 személyes miskolci vasutas böl• : cs6de, átadás előtt áll a nyiregyházi vasutas bölcsőde, május : 6-án a.vatták fel Debrecenben a. 16. vasutas napköziotthont, : most fejezték be a. Seregélyesen létesitencló, isko!asza.na.tóriuni : jellegű fiúnevelő intézet tervezési munkáit, elkészültek a ka� posvári leánynevetó intézet nagyarányú bővítési tervei. : Eredményeink gazdagsága arra. kel!, hogy ösztönözzÖ1t : mindnyájunkat: ne engedjük ki kezünkből egvetlen pillanatra : sem a béke ügy,lt, egy pillanatra se álljunk meg gyermekeink : boldog jövőjének építé&ében. Az ő életük állandóttn ol114n : napfényes legyen, o�an békés és derús, mint amilyen ez a. 
i májusi vasárnap, az ő napjuk volt. 
• .............. N ............... ••••••-••••••• .. •••••N•••••••• .. •••••• .. •••Ne ... .. 

Átadták a Komszomo/nak 
11 magy11r VRS11t11S liato/ok ajándékait Hazánk felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából a magyar vasutas fiatalok ajándékokat készítettek a szovjet vasutas komszomolistáknak. A többhónapos tániadalml munka eredményét - a vasutas DISZ-szervezetek ajáncé-

Egy rendkívüli segély - rendkfrüli útja A szo1noki pályamesteri főnökség IX. pályame·steri szakasmról márciU15 5-én, a fönökségtöl március 7-én elküldték segélykérelmemet. Sokáig nem kaptam hírt róla. végre április 26-án értesítettek, hogy az igazgatóság méltányolta kérésemet és 200 fo, rintot kiutalt részemre. Furcsa, hogy az értesítést március 19-röl keltezték. Nagyobb baj volt, hogy csak levél érkezett, de„ péll/Z nem. Többszöri érdeklődés után megtudtuk, hogy az igazgatá;ág tévedésből Székesfehérvárra küldte a pénzt. Igéretet kapta.-n, hogy három napon belül meglmpom a kiutalt ösz�reget. Azóta már háromszor három nap is eltelt, de a kiutalt rendkívüli segély még mindig ni!llcs a birtokomban. Kérem a szerkesztőséget, néz.zen utána, miért bán...11.ak ilyen felelőtlenül a dolgozókkal és tulajdonképpen hol van a pén-zem? Gulyás Kálmán, kinevezett kőműves, Szolnok. Büszkék lehetnek dolgozójukra Kedves Elvtársak! Egy dombóvári Jralauzról szeretnék írni a magwn és do.l.gozótársaim nevében. Mi, minden nap vonaton járunk munkahelyünk• re és így jól ismerjük a vasutasokat. Tudjuk, melyik milyen. Már régóta feltűnt egy nyugodt. udvarias, igen határozott és tegyük hozzá, mindig tisztán, csin06!ill öltözött jegy> vizsgáló. Megtudtuk a nevét: 

kát - a vasut politikai főosztály ifjú.sági alosztálya összegyújtötte. Az ügyeskezú fiatalok ajándékait május 26-án Záhonyban ünnepélyesen adták át a szovjet komszomolistáknak. A részletes ismertetésre visszatérünk. 

pártszervezet büs21ke lehet arra, hogy ilyen dolgozójUlk. van. Az összes korpádi és nagyibajomi utasok nevében üdvözöljük Simon elvtársat. id. Borol Márton Lesz víz vagy nem lesz víz . . .  ? Ez a kérdés foglalkoztatja állomásunk. dolgozóit. 1953 nyarán úgy kitisztították állomásunkon a kutat. hogy még kevesebb vízet adott, mint tisztítás előtt és még az ívó-• vízszük:Eégletet sem elégítette ki. Sürgetésimkre ,,megoldották" a problémát. Beállítottak három tartálykocsit és azóta Kétegyházáról szállítják a vlzet. �i nem nyugodhattunk ebbe bele. Kérésün!ket meg is hallgatták és 1954 novemberében megjelentek a kútfúró vállalat emberei és- nekikezdtek a munkának. Azonban a vállalat emberei februárban befedték a lyukat, összepakoltak és otthagytak mi�et "1-iz nélkül. Ha számvetés készítünk, hogy mennyibe került eddig a víz fuvarozása s hoz.ZJáadjuk, hogy három t .rtálykocsi huzamosa-bb idő ta kiesett a forgalomból. olYll,n tetemes összeget kaow:i.K, &nelyból a:kár egy új kutra is tellett , volna, de le.galább arra, hogy a régit mélyebbre fúrják. A helyzet azért is türhetetlen, mert a meglévó víz egészségtelen. A minden ké• nyelemmel felszerelt vonatkísérő laktanyában nem lehet a fürdőt használni. Ki felelcs mindezekért? Kérjük az illetékeseket, !ürgősen alkalmazzák a !elelcsségrevonást és oldják :IIN!g Béké--.,csaba állomás ívóvíz ellátását. 
Olva,d, 

Vajda János, üb elnök. Simon Istvá.n. Még az utazásunk is más, h� ő van a vonaton. Szeretnénk. ha sok ilyen kalauz járna a vonalon. Azért írom meg, hogy az állomásfőnök elvtárs és a dombóvári 
f .._, .,. ..,,.':/:•zd a 

�VÁT! 



8ZOCIALISTA VASűnltT 

\IP.i..úJ"-4-9!' �· 
Tegyük még tartalmasabbá, vonzóbbá az új  oktatási 'évben 

a DISZ Petőfi-iskolákat 
M.;.jus végén országszerte massá teszik a szervezeti éle

befejeződtek a DISZ Petőfi- tet, a politizálás elriasztja a 
iskolák foglal:kozásai, hogy fiatalokat. A leg!rnményebben 
rövid háromhónapos szünet fel kell lépnünk az ilyen né
után újra friss erővel ke7.d- zetek ellen, mert az ifjúság 
hes.sék meg fiataljaink az új szocialista nevelése el sem 
o:..-tatási év feladatainak meg- képzelhető a fiatalok marxis.-
oldását. ta-leninista képzése nél:.ltül. 

Ha visszatekintünk a most Tanulság az elkövetkezendő 
'befejeződő oktatási évre, el- munkánk szempontjából az is, 
mondhatjuk. hogy DISZ-szer- hogy pá.rtszervezeteinknek, 1--a
vezeteink többsége, propagan- !amint a DISZ-bizottságok.r.ak 
distáink és hallgatóink jó mun és szervezeteknek többet és 
kát vé,geztek az oktatási év fo- alaposabban k.ell foglalkoeniok 
lyamán. Több mint 3000 vas- az oktatás eszmei és politikai 
utas fiatal ismerl<edett meg kérdéseivel, mint tették azt 
történelmünk haladó htLfJ11o- ebben az oktatási évben. 
mánya.ival és pártunk politi- Néhány Petőfi-iskolánkon az 
kájána.k néhány a.lapvetö kér- o.l{tatás nem állt következete
desével Eredményeként nö- sen a szocialista hazafiság el
vekedett a vasutas fiatalok vének talaján. A dicső múlt 
hazafias öntudata, párt iránti harcainak idéz.:sénél nem von
szeretete, te�·ékenyebben vet- ták le a tanl.1.IBágot a ma szá
tek részt a termelőmunkában mára. Háttérbe swrult a 
és a DISZ-szervezetek életé- munkásmozgalom és a mai kor 
ben. történetének tanítása, a Szov-

Az eredmények azonban nem jetunió felszabadító tett.ének 

homályooíthatják el az elmúlt történelmi jelentósége, az in

o:Ctatási év hibáit, tanulságait, ternacionalizmus eszméjének 

amelyeket a következő évben széleskörű elterjesztése. 

ki kell javítanunk, illetve fel Az oktatásban a magyar 
kell használnunk. Bár a propa- m-á'Uról beszélve nem egysze1' 
gandisták. politikai és műveltsé- nacionalista nézetek kaptak. 
gi színvonalának állandó növe- lábra. és ez elósegítette a. jobb
!kedése, áldozatkész munk�ja oldali nacionalista nézetek ter
biztosította azt, hogy a marxJS- jedését. A szocializmus építé
ta-leninista propaganda ha- sét tár1111al6 témáknál i3 meg
tékonyabb lett a vasutas mutatkoztak a párt politikáját 
DISZ-<'lzervezetekben, ez a eltorzító magyarázatok, melve
rnunka mégsem érte el telj� ket a párt Központi Vezetósé
mértékben az ifjúság szocia- gének márciusi határozata zú
lista sz.ellemü nevelésének kö- zott szét. 
vetelményeit. Ehhez hozzájá- Ez elsősorban azért történ
rult az is, hogy a. politikai hetett meg, mert néhány párt-
képzés tekintetében egyes szervezetünk lebecsül_� a Pe-
DISZ-funkcionáriusolk sem 

I 

tófi-iskolá:kat. nem nyuJtott se_ 
jártak elöl ;ó példával, elha.- gítséget és nem ellenőrizte a 
nya,goltá;k képzésüket. Olyan propagandisták munkáját. A 
helytelen nézetek is előfordul-

, 
jövő oktatási évben ezeknek a 

tak a DISZ-tagok körében, hibáknak már nem szabad 
hogy a szemináriumok unal- elófordulniok. Az új oktatási 

S P O R T  

év lehetőséget nyújt arra, hogy 
még nagyobb legyen a Petőfi
iskolá.lc hallgatóinak száma. 
DISZ-szervezeteink a DISZ II. 
kongress�usára készülve új 
fiatalok százaival, ez:eivel erő
söd-nek. Az uionnan belépő 
fiatalok érdeklődéssel tekin
tenek az 1955---56-os cktatási 
év el2, és ezt az érdeklődést 
nekünk tovább kell fokozni, 
lehetőséget nyújtva. arra., hogy 
az újonnan bel,épő fiatalok 
többsége i3 szélesítse ismere
teit a Petófi-isk.oltí!lwn. 

Az oktatási év előkészítése 
során következetesen be kell 
tartani az önkéntesség elvét. 
Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy megfeledkezzünk és ne 
beszélgessünk a fiatalok ta
nulásának font066ágáról. Vé
gezzenek DISZ-bizottságaink 
széleskörű felvilágosító és 
meggyőző munkát a t:mulás 
népszerűsítése érdekében. El 
kell érni, hogy a DISZ-ta,gok 
nagy része politik.a'i oktatás
ban, szakmai tan.folyamokon 
vagy a dolgozók esti iskoláin 
rendszere&en tanuljon. 

Ma.m1ar Tanác!köztársaság hó
si harca az imperiaiista inter
venció ellen, valamint a kom
munisták harca a Horthy
rend..ur ell.e?t. 

Ezek az anyagok szocialista 
hazafiságra, áldozatvállalás:-a 
nevelik diszeseinket és helyes 
marxista értékelését adják a 
magyar nép, a munkásosztály 
hősi küzdelmeinek. De ne."ll
csak történelmi témákkal is
merkedhetnek meg fia1.3ljaink, 
hanem a manclzmus-leniniz
mus a!apvető ,Cé!·déseivel is. 
Az alapismereteket pártunk 
felszabadulás utáni harcainak 
tanulmányozásával sajátíthat
ják el a hallgatók. A tanu
lás em<illett eUísegiti, hogy a 
fiatalok közelebb kerüljenek 
pártunk.hoz, lközüWI;; a legjob
bak - ha. kitűnnek munkában 
és tanulásban kérhessék 
tagjelölt felvételük,et a.z élcia
pa.tba. 

A Petófi-iskola munkáját 
csak elmé!etileg képzett, mű
velt és az oktató munkában 
jártas propagandisták tudják 
eredményessé tenni. Ezért a 

Minden fiatal maga döntse propagandisták kiválasztására, 
el. hogy az oktutás milyen for- munkájuk segítésére fokowtt 
májában akar tanulni. Akik gondot kell fordítani. Ezen a 
elvégezték a Petőfi !.-iskolát, területen is a legn8}lyobb és 
lehetőleg a Petöfi II. évfolya- leghathatósabb segítséget a 
mán folytassák tanullr..ányai- pámzervezetek nyújthatják a 
kat. A Petőfi-iskola II. évfo- DISZ-nek. A DISZ-vezetooé

lyamot ,égzett hallgatókat pe- gek éljene".< ezzel a lehetöség
dig javasolják a DISZ-szerve- gel, igényeljék a párt segítsé
zetek a „marxiz:mus-leniniz- gét, támogatását, mely bizto
JllUS alapjai" pártoktatásra sítia, hogy olyan propagandis-

- . . , · . . ták legvenek a Petőfi-i.skolá-A Petof1-,skola uj oh--tatasr kon. akik tanulságossá, von-év� . még gazda,tabb a1;yugot zóvá és élvezetessé tudják tennyuJt a ftataloknak, mmt az 

I 
ni a DISZ Petóti-iskolák munez évi. Megismerh_eti� d�ze- káját. seink a magyar nep evszaza-

dos küzdelmeit a szabadságért TAKÁCS LAJOS 
és a jobb életért. Kiemelkedik f a vasút politikai fÖ06ztály 
az anyagok közül a dicsőséges munkatársa 

Szerény keretek között is- példaszerűen működi/; 
a Győri Törekvés SK 

1955. MA.JuS 31. 

A hidraulikus vágányféknél 

A qurítódomb munkáját segítik a váqányfékkezel6k, fiqyalm••• pon• 
to, k!lrüiteklntő szolgálatukkal. Kovács V. Lász:16 üqyH•n r6s er..i
m«.nyesen segíti a ferencv.lrosl quritó nagy munkáját a hidraulikus 

váqényfék Jó �ezelésavel. 
(Kovécs Géza felv.) 

- 65 éves a szegedi vasutas 

[ 

- 75 férőhelyes bülcs6dét 
énekkar. A jubileum alkalmá- adtak át ünnepélyes keretek 
ból a .,Szocialista Kultúráért" között l\Iiskolcon. A vasutas 
címmel tüntették ki. A jubi- szülők örömmel vistik gyer
leumi ünnepségen többek kö- mekeiket a korszeruen felsze
zött megjelent a SZOT, a relt bölcsődébe, mert tudják. 
Vasutasok Dolgozók Szakszer- hogy r.agyszerű ellátásban és 
vezete, á népm!lvelésl minisz- gondozásban részesülnek. 
térium és a népművelési inté- - Elkészült az új pályamér5 
zet képviselője. Az ünnepi be- kocsi. A próbákat most tart
szédet Kaszás István elvtárs Ják. 
tartotta. A jól sikerült hang- - Az új menet.rend bevcze
versenyen több vasutas és tése óta megindult a villamos
külső üzem énekkara múkö- vontatás a Budapest-Kelet! 
dött közre. pályaudvar és Gödöllő között. 

- Eljárás indult Kiss Sán- Egyelőre a 6336-os és a 6337-es 
dor debreceni kocsif�Jiró és 11 vonatok közlekednek Kandó-
társa ellen, mert a debreceni m�nt"ri1�méter hosszú úttöállomáson a személykocsik 
bőrüléseit levagdalták és rő \'a.sút építését kezdték me� 
beérkező ,·agonokat soroza� !:1s;_:ben�

ellett a crmeskH 

tosan dé7.smáltál,. Az okozott - JSyolcévi börtönre és 6 évi kár 30 OOO forint. jo�·esztésre ítélte a fővárosi - A 60 férőhelyes kaposvári bíróság Gazdag Gyulát. a munkásszálló építését június Landler Jenő Járómüiavíló 31-re befejezik. volt üzemvezetójét, aki 30 OOO 
Budapest-Keleti tömb forintért eladott egy eszter.sia-sztahanovistái és élenjáró dol- padot. ami a M AV tulajdonát 

gozói müszakfejlesztési anké- lrénozte. Segítőtársát. Róka 
tot tartottak. Megtárgyalták Sándo!'t. ugyancsak a Landler 
a nyári forgalom feladatait. ,·ol( dolgozó.iát 4 évi börtörr� 
A dolgozó;c értékes javaslato- és 4 évi 'o,,,,.,,. • .,.,é<!'e ítélték. 
kat és vállalásokat tettek. L_"K-4.SCSERE 

- '.fársadalmi tulajdon el- Elc�erélném xx. kir. (Rál<o,,.. 

Ahol szeretik a sportot, ott 
mé.'( a helyi viszonyokban tájé• 
l:o=attan Idegennek sem nehéz a 
spcr-�ügyek iránt érdekló<lnte. 

slkkMztá.sa és okirathamisítas hi�}bld�i!';';"f .�
ér 

kt;J�cb;�ö�
1
;_;: miatt a ,•asúti rendörség el- kom!ortoo i!1tézeti lál<ásornat nu.• 'Bányász KB !I-es találkozón gyó- 1 A neYelés kérdásét nemcsak • 

1 
:- 1"1! Is Ismerjük ezeket a ve, járást indított Szenta.nnai son!úra n Keleti pálJ:audvar .d:,e-rl siker született ebéd után pe- sportpá.lycil a szűk(Uk le-. h. �e1u sze
_ 

ly�kd - t.zlnte gondolatu--i- lfben. �rde:kli.5t.i!�i le"\:élbcn v.�-.-y dig a gyári NB 1'.es csapat csak e!óUbre ts néznek u vezetú!...:. A }.-;,t ro:ytatta a pályá� bemutató András. a szolnoki Utasellátó tr!e!on.cn: Ráko�h"':gyi szer��:-. 
""ltY kuzdelcm után cn,lledte út sportulók legtöbbje részt vesz H Kereules sp�rltárs - de rajta Vállalat üzemvezetője ellen, Oláh Imre telefon. :..:6-0�. ,-16 Ezt Győrött. érkezésünk első 

per�elbon megállap!thattuk. 
Sz!nte el sem kellett hagynunk 
az ,momás épületét. s már is 
�nnvlt megtudtunk a Gvör! Tö
r clC\·es életéből. mintha már 
hosszabb napokat töltöttünk vo!
na a rábapartt városban. Igazt 
sportemberhez méltó udvarias
sü,ggal beezélt az állomázon min· 
denki a sportról. 

r.:'; firdekesl - nem pann;::zko-
dvtt senki! Yczetö. spcrtolö, szur
koló egyaránt csak!s a helyi Tö
rekv6s életét Igyekezett teltárGi, 
nem marasztalta el az országos 
elnölrnéget. nem hivatkozott a 
Budapesti Türekvés „helyzeti 
előnyére··. csakis Győrről, az ot." 
tan[ &portról beszélt. De azt 
meg kell Jegyeznünl< - lelkesen. 
őszintén hangzó ezavakkul tette. 
Ha dicsérni valóról szólott. csil· 
Iogott a szeme ha a hibákról 
e�ett ezó, nem volt kétségbeesés 
a han,qjában. hanem inkább bá-
1orsá,i, mely reltétlcn szükséges 
ahhoz, hogy az árnyoldalt Is nap
aüté.sessé lP.hessen tenni. 

,,Hajrá Törekvés'' 

,,Hajrá Vasas'' 
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ol sportkör, amely nem követeli>- - Eber és figyelmes szolgá- m,\sodik emele'J no.o:ymGretú. vi· Jlitk6nt minden Jó szülönei< -� - . 1 1 . b kgo,o. i-.,tscob:l.s hallos r- 0szkom• ked, ence ,·alamennyi gyermeJoe, tékos Jutott miú• a felsőbb „os.<- zlk il:,•�nd téren "t,s nem
hlb�r <; !alá.ért dicsérő elismeres en rcr,

o
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retettel ro;:lalkozik mi>1denki, han em azt Yailj�:<. hO.llY ezek " nó_lkül Jelen_tkezzék nála. addig donyvezető. a Hámán Kató l<ll -
39�: 8 ór

a 
dőlt. 14-16 6,·a 

ha nem Is vilá�bn.tnok, EuróP'!,· Játékosok tud.isukkaJ elérték azt, rmg nem keső. 
(mécs) fütőház dolgoZója. között •agy '.!l óra ullin. bajnok. vaJtY élsportoló _az !llet!;>, hogy előbbre kerüljenek. Ken, 
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Ja meg Jól a helyét munk.iJában. hoi,y Je!c:1!e2 nekik van nag:.·cbb • 
Ez,•ket a rcltételeket magukéYá s;:ükségUk olyan kiváló Jabdar1l : 
igy'ekeznck tenni a sportolök es gókra, mint Pesti, Kalmár I., ! 
mindnyájan képességük leo;Javát Kalmár Ill., rehérvürl. Tu:nás é, • KERESZTREJTVÉNY IX. 
nyúltlák mindkét helyen. A !ab- Rartal. De bíznak abban. hO.llY : . . . daril,116-csapat tag.lai, közül pél• haruaroc,1:1 eljön az az ldő, mm • Vrzszh,tes: 1. Majus 22-en lé
dául Kapitány Ernő az 01·si:ág-os kor a Törek'\"é9 is a Vasashui: : pett életbe. 1:t. Ilyen émcald vá
úJirásl '\·er�enyen a Il. h�Iyet ha�onló lr--�nyekkel állhat elii i ros és öböl Is van. a Szovjetunió
érte el. Juhász Tibor és Prmér Erre remélhetőleg blztositék aL : ban. 13. A csúnya ellentéte. 14. 
László pedl� sztahanovisták. {?-:1 a két teljesen újonnan szerTozett : Iré:inyt Jelez. J 6. Fétban, öreg bú
n többi E",pcrto1ó fa .161 me�ál1 1n űttöröcsaoat, amclj,,1ek tehctse-: torbn·1 me.ittalálod. 18. F'ém. ::m. 
helyét a munl<a területén. ges játékosai most bontogatjáh : Oz�•mi bizottsát �1. . Oll�ja Yan. 

Erre nagy súlyt fektet a sport- szárnyaikat. : ��. Az 57-es 75-ös v1�szin;e-
kört elnök Béldy László. � pá- Ahol • szerettl< a sPorlct, olt : s,kke� eqv�tt máJ_us 21-!n. tör: 
b atenntartás fönöke. akt csa...: ut�npótlás van bőven. . : te

,,��z;:_- �o:-r1 ;;!�;,JfJ.' fg• ri!� akkor vállalta el az elnöki ttsz- - C�ak meg kell ta.talni J :  ben tczzl az ember. 3:1. Egy pár tet. am1kor me2:�yőzödött arról, helyes ut.at - kapcsclód(.", )tt u : e,·öeszköz. 34. PC\rnpázó. 36. hogv n vezetésére t:t::ott fiatalok b�szél.J?ett:;sbo .K'!resztes Janos : Ré�I nép. 38. !\IéJ? megy r·j. 40. báti-an megropják a mu!lka ne.- rotntéző, gazdö.sagl felelős. - : A könyvbe!l sok van. 42. urzök. hezebbtk végét Is. De ha;,n1'J- Ezért nagy remét,y�kkeJ_ késztl : 44 Az emlé!, vágyat • . .  46. Cdf· !<éppen gondolkodik Gerencsé.,. lünk a :no� scronkovetkez,J ha- : tő · 1tall<everék 47. s. M. 48. Regt Békés Ferenc oktató tiszt, el Ferenc állomástónök !s. aki �a• zt bajno..:s�_ra. A .�za!<szer,·e�et : rlm�i pé,z. 54. Xem tud be!izél· nö:csú,g-1 tag például bü$z!,:6•1 ga ugyan nem sportember . .:!<" a c�a½: atleU,-.a, kt·re�cp�r. �s- 1:_öp- : ni. 55. Pólus. 50 Gv. T. 57. A n1ondotta cl. hogy a spc.,·tXú:-- 16 munkllt vé$tzÖ rtatalok-,a.1, Ps la boa versenYel-:ct. met',(fJ?ese� : napol<ban avattuk. 6:J. 1-�nek. 63. taiaJtlonképpen egyike a le�r·t- ·1dősebbeknek mtnden támog.:i- �et favusolt. c
1
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E•·ősítsiik a ,·asutas pár,szer,·ezeteket 
Írta : Bogió Géza, a vasút politikai föositály helyettes vezetője 

A komszo molista vasutasküldöttség 
átvette a h'á la és a szeretet a iándékait 

Tíz esztendő telt e l  a fel
szabadulás óta. E tiz 

esztendő folya.man a Magyar 
Dolgozók Pártja elismert ve-
zelöje lett az országnak, irá
nyilá;ával győzelmet győze
lem után ért el a dolgozó 
'Dép és a munkásosztály ve
zetésével az ország gazdájá
'liá vált. Jl;vrőh�vre egysége
aebb, e rősebb lett pártunk, 
növe/,edett tekintélye, mert a 
dolgozók tízezrei saját ta,
pasztalatuk alapján győződtek 
meg arról, hogy a pá.rt polW
káia. hú.en tükrözi saját tö
rek'l:éseiket, vágya:ikat. A párt 
harcooai között a vasutasok 
száma is állandóan gyarapo
dott, mind többen kérték, 
hogy az élcsapat tagjaként 
építhessék a szocializmust. 

A III .  pál!_tkongresszus 
azonban megállapította, hogy 
a IL kongresszus óta a tag
létszám növekedése, a párt 
fejlődése lassú ütemű. .,Ezer 
és ezer o!ya-n pá.rt.s::erveze
tünk van, amely éi:számra 
egye,!en új tagot. tagjelöltet 
nem 1:esz fel. Ezen a helyze
ten feltétlenül t•áltoztatni 
kell" - állapította meg a ha
tározat. 

Egy év te! t el a III .  kong
resszus óta, vizsgáljuk meg, 
hogy-e tmmkét hónap alatt 
megtettek-e mindent va:mtas 
pártszervezeteink. poli likai 
osztályaink, hogy a pártnak a 
kongresszus által megállapí
tott las;ú fejlődésén a ma
guk területén változtassanak. 

Az elmúlt éYb�n a vasutas 
parttagok szám.a 1 .6 százalék
k:sl emelkedett. tehát a párt
tagok és tagjelölte!, száma 
gyorsabban és et·őteljesebben 
gyarapodott, mint az előző 
években. Ez az eredmény 
egyben pártszerYezeteink ja
vuló munkáját is tükrözi. A 
pártszervezetek egy réöze 
tervszerűbbé telte munkáját, 
több figyelmet forditolt a dol
gozók nevelésére, akik meg
értették a párt politikáját, 
szabad elhatározásból kérték 
felvételüket a pártba., hogy 
a munkásosztály legjobbj i 
között még eredményesebben 
dolgozhassanak a . szocialici ta 
jövö épílésén. Igy dolgozott 
többek között Szeged állomás 
pártszen·ezete. ahol a legjobb 
pártonkívüli dolgozókat be
vonták a párt-0ktatásba, azok 
megismerték a párt célkitű
zéseit, szervezeti szabál:V
zatát. Évközben különböző 
párlmunkákkal is megbíz
ták őket, ez elősegítette fej
lódésüket, s alkalmasak let
tek arra, hogy felvegyék őket 
az élcsapatba. 
A pártépílő munka e fon-

tos kérdése együtt járt 
azzal, hogy javult a vasuton 
is a párt ooszetétele, nőtt a 
munkások aránya, több sora
ink között a műszaki értel
miség és valamelyest csök
kent az eredetileg alkalma
zottak arányszáma A párt 
összetételének ja,vulá.sa. erósí
tette a. párt élcsapat j,�llegét, 
megerősítette i;ezetö szerepét. 

A munkások számának nö
vekedé,e azonban nem min-
den tekilltetben kielégítő. 
Nem kielégítő elsősorban 
azért, mert kevés közöttül, a 
közvetlen termelőmunkában 
résztvevő, sót e tekintetben 
2,1 százalékos a csökkenés. 
Pedig a párt határozatainak 
tnegvalósításáért folyó harc 
�lsősorban a termelés front
lán, közvetlenül a termelés
ben dől el, tehát itt van a 
legnagyobb szfü:ség a kom
lnunista példamutatásra. Ez•a 
fontos körülményt számos 
Pál·tszervezetünk.. elsősorban 

üzemi pártszervezeteink szem 
elől tévesztették a pártépítés 
kérdésénél. Sőt egyes pártszer
\'ezeteknél a nevelő munka he
lyett a pártfegyelmit szíveseb
ben alkalmazták. Bizonyítja 
ezt az is, hogy a vasutas párt
szervezetek az elmúlt év fo
lyamán igen sok súlyos párt
fegyelmi határozatot hozlak. 
De ami még súlyosabb, az az, 
hogy a pártból kizártak közöit 
túlzottan sok a munkás. Ez is 
mutatja, hogy a vasút terüle
tén a párttagok nevelésére, a 
párt összetételének javítására, 
létszámának emelésére - el.5ő
sorban a legjobb te1melőmun
kásokkal és múszák.i értelmi
ségiekkel - sem a politikai 
o�ztályok mellett működő 
párlbizotlságok, sem a politi
kai osztályok párt- és tömeg
szervezeti osztályai nem for
dítottak kellő figyelmet. 

Hiba lenne e jelenségek mö
gött észre nem venni annak a 
káros jobboldal-i elhajlásnak 
kihalásait, melyet Központi 
Vezetőségünk ébersége leleple
zett. A jobboldaU nézetek meg
mutatkoztal,; a párt veze.tősze
repének lebecsiilésében, a. párt
határozatok t·égrehajtá.s közbe
ni elferdítésében és megm utat
v.oztak. a tag- és tagjelöitfelvé
teU munkában is, 

A budapesti politikai osz-
tály mellett múködő 

pártbizottság például vissza
vette a pártba Pálfi Antal, al
kalmazotti származású. rnlt 
hadapród őrmestert, altinek 
apja és sógora is kulák. A cso
rnai pártszervezetben Horváth 
János int&.liít tagjelöltté vellék 
fel, figyelmen kívül hagyrn, 
hogy ot 1949-ben mint kulákot 
kizárták a pártból. Ezek a 
példák az éberség ellanyhulá
sát is tanusilják és at·ra figyel
meztetnek : szem elől tévesz
tettük azt a sztálini ta..'1.ítúst, 
hogy „tartsuk magasra és őriz
zük. meg tisztán a pá.rtta.g ma.
gasztos fogalmát". 

A mi páriunk soraiban helye 
van a dolgozók. a munkásos,:
tály, az értelmiség legjobbjai
nak. l\lint ahogy a III .  párt
kongresszus határozata is ki
mondja: Az arra érdemes új és 

régi értelmiségiek legjobbjait 
nagyobb .számban vegyék fel a 
pártba. Ugyanakkor gondosan 
kell őrködni azon, hogy a párt
ba ne kerüljenek be opportu
nisták, karrieristák, megalku
vók vagy éppen ellenséges ele

mek. 1\findez hozzá. fog járulni 
ahhoz, hogy pártunk egyre ilt
kább lenini, i;alóban kommu
nista párt tegyen.". 

A határozat szellemében a 
műszaki értelmiségiek száma 
bíztatóan emelkedett párt,;zer
vezetein knél, azonban a többi 
becsületes értelmiségiek száma 
például a budapesti pclitikai 
osztálv területén az elmúlt év
ben 58 fővel csökkent. Ez arra 
figyelmeztet bennünkel, hogY_ a 
jövőben több figyelmet ford1t
sunk becsületes, példás mun
kát végző értelmiségi dolgozó
inkra is és közülük•a legjob
bakkal erőteljesebben erősít
sük pártunk sorait. 

A mikor tag- és tagjelölt-
felvétel kérdésével fog

lalkozunk, nem szabad figyel
men kívül hagynunk azt sem, 
hogyan növekszik párttagjaink 
között a fiatalok száma. Az el
múlt évben a 25-30 év közöt
tiek száma 6,5 százalékkal 
csökkent. Ez a csökkenés azt 
is elárulja. hogy nevelőmun
kánk még nem kielégítő a fia
talok között. Pedig pártunknak 
szüksége van a fiatalok lendü
letére, kezdeményező készségé
re. mely együtt az idősebbek 
tapasztaltságával, megfontolt-

ságával nagyjelentóségű előre
haladásunk szempontjából. 

örvendetes, és bizonyo� 
fokig enyhíti ezt a helyzetet 
aL, hogy a 24 éven alulialc ará
nya az újonnan felvett tagje
löltek között 16,4 százalék volt. 
De nem mehetünk el szó nél
kül amellett, hogy a, 24 éven 
aluliaknak csak elenyésző ré
szét javasolta felvétel,·e a 
DISZ-szernezet. Vasutas DISZ
szervezeteink nem élnek pár
tunk Központi Yezetősége által 
biztosított jogaikkal. 

A tagjelöltfelvétel mágik 
hibája, hogy - amint a III .  
pártkongresszus is megállllpi
totta - a vasúton is gyakori 
az olyan szolgálati hely, ahol 
hosszú hónapokig, nem egy
szer évekig nem erősítik a párt 
sorait új tagjelöltekkel. Salgó
tarján és Sárbogárd állomáso
kon, valamint Budapest-Keleti 
pálya.udt'a.r pályafenntar!:iSJ 
alapszervezetében például több 
mint 14 hónap óta nem voll 
tagjelöllfelvétel. Talán azérl 
mert nincsenek párthoz hú. 
termelő- vagy érlelmi.i,fgi 
munkában kitűnt vasutasok'? 
Korántsem ! Soh:kal inkább 
azért, mert a párlvezelöségek 
nem tartják szívügyüknek a 
párt sorainak gylrapítását. a 
jóJ dolgozó p;.rtonkh·üli 1ü
megsze1..-ezeti aklívákkal. Ma
guk a tömegs.zen:ezeti \·eze,ok 
sem foglalkoznak oly módon a 
dolgozókkal, hogy azokból tag
jelölteket. párttagokat nevel
jenek. 

Különösen elitélendő. hogy 
egyes alapszervezeteknél a 
pártépítő és ne·velőmunkát 
.. elintézettnek'' tekintik azzal, 
hogy a legjobbakat felveszik 
tagjelöltnek. Az új ta.gjelörte
lvet soksz(}r magukra hagyják 
nem látják el ókft fe jlődésiiket 
segító pártmegbiza.tásokkal. 

A tag_ és tagjelölt felvéte-
leknél is nem egyszer 

előfordul a pártdemokrácia 
megsértése. Volt példa arra is, 
hogy a taggyűlés jóváhagyása 
nélkül. vagy nem határozat
képes taggyűlés terjesztett fel 

Az ország vasuta.s DISZ-szervezetei a tíz 
éres felszabadul.ás évfordulójára ajándéko
kat késziteitek példaképeiknek, a hős szov
jet 'VaJ!Utas komsz(}molistá.lcna,k. Tanműhe
lyek, fútőhá.za.k, já.rműjavítól,, pályafenntar
tási főnökségek fiataljai na,g·y sze-retettel, 
íigyességgel készítették el a hála és szeretet 
ajá.ndélcait. Fordítókoro>ig l<ics-inyített mása, 
VaJ!Úti kocsi, villanymozdony, jelzóbeTendezés
sel ellátott va.ganyme::ó, a.ra'llyhímzésú se
lyemzászló, festmény, albumok készültek 4 
kül.önbözó DISZ-szen•ezetekben, n1ind meg-

annyi bizonyítéka a. hálának. a ragas:.kodás• 
nalc. 

A vasút politi/:ai főosztály levélben kö• 
zöUe .a szooj2t VlU.i't:.Ul.s komszo,noUsia. szen:e
:::etek. vezetőii;el, hogy hazánk. tiz áes f,el
•szab:zdulása alkal,nából a i;asuia.s ijjúsá.g ai 
aka.rja a.dni a.jándél;a,t azoknak, aki:.:e, pél
daképüknelc tekint, ahi/.:et köt:et a munkában, 
a. hel·yt<iUásban, a békéért vívott ha�cban. Meg
erkezett a válasz: A homszomoZ:.sta. va.suta
solc örömmel vesz;,tc a. fel�jilk áradJ e meg
nyilvánttl.á.st és eljönnek meglátO{lO,tn.i ba.ra
taikat, cc magyar vasu1.as fia a.lok.a.t. 

megbecsüléssel, szeretettel 
gon.do:nak a szovjet vasutas 
ifjúságra, akik a Nagy Hon
védő Hé:iboi"ú idején ugyanúgy. 
mi'.lt mo3t, � kommunizmus 
�pltése idején munkájukkal 
o,y jelentősen járulnak hcz�á 
a szovjet nép erőf�szitesé
hez. 

A lelkesítő hangulatú ünne
pi ülést percenként szakította 
meg a hallgatók tapsa. éljen
zé3e, tetszémyil vánítása. 

Kisz!jak elvtárs válaszolt a 
beszédre. Hangsúlyozta, hogy 
az utélsó tíz év megmutatta: 
a. magyar nép szilárdan halad 
a szocializmus útján, az épí
tesben elért eredményei pél� 
da mutatók. 

Majd így folytatta: 
Onnepélyes foqadtatú A záhonyi piilyaudvaron (MÁV•foto) - Engedjék meg, hog11 ,toJ,. 

mácaoljam <i szovjet i;a,ut,i• 
so1,nak azt a kívánságát, hogy 
a magya.r -i;asuta.sok még to� 
vábbi sikereket érjenek ei • 
.szociui 'zmus épitése so1·án. 

Lassú ünnepélyességgel gör
dült be a különvonat a záho
nyi állomásra. Kezükben vi
raggal léptek le a kocsi lép
csújéröl a szeretettel várt ba
rátok, a Szovjelwlió vasutas 
komszcunoli,,ta ifjúságának 
küldöttei. Elsőnek a küldött
ség vezelőie Kiszlja,k elvtárs, 
a Szovjetunió Vasút Politikai 
Föigazgaló.sága Komszomoi 
ügyekkel foglalkozó helyettes 
vezetője lepett le a vonatról. 
nyomában Lidia. Fomina, a 
len:ngrádi rendezőpályaud--.ir 
Komszomol-titkára. Ig<W Sese
nya moszkvai élenjáró moz
donyvezető, Sztanyiszl,a.v Ma
nojlenk.o, a munkácsi fűtőház 
helyettes vezetője és végül 
Nyikoláj Govjagytn. a iember
gi rnsút politikai osztály 
komszomol felelőse. 

Kiszljak elvtárs válaszol\·a 
a koozöntésre kifejtette: A 
barátság elszakith,atc:t!a.-n szá
lai fűzi/e a szovjet vasutas 
komszomolistáka.t a. nia,gya„ 
Va.8'Utas fiatalokho.?:, azokat 
fegyvertá,•so.iknak tekintik. 

Záhony állomás öt fiatal 
dolg-0wja virágcsokrot nyúj
tott át a kedves vendégeknek. 
A zenekai· indulókat játszott. 
és a küldöttség tagjai a fiatal 
vasutasok sorfala között be
vonultak az áliomás kultúr
termébe. 

A helyiség nem tudta befo
gadni minda.zokat, akik ott 

Búc,: ?;Óul így zárta szavait:· 
- Mikor hazaérünk hazánk

ba, átadjuk az önölt ajándé
kait a mi komszomolista. szer
i;ezeteinknek. De nemcsak az 
ajá.ndékoka.t adjuk át, hanem 
a;; önök fon·6 elvtársi üdvözle
tét is és elmondjuk. milyen 
s�eretettel, testvéri ba.rátsá.g
gal fogadtak bennünket és 
mennyi melegséggel gondol a 
magyar vas-utas ifjúság 4 
szovjet vasutas fiatalokra. 

akartak lenni a szovjet ven- Az ünnepség után a sZO\'jet 
dégek tiszteletére rendezett vendégek megtekintették az 
ünnepségen. ajándéktárgyakat. Nagy tet-· 

a felsőbb pártszervezethez jó- Bog1Ui1· Imre elvtárs a va• 
váhagyás végett tag- vagy tag- sút politikai főosztály 'vezetője_lölt felvét�! ké:elmet. . A 

I 
je üdvözölte a küldöttség tagpartdemokracia a part ereJ�- a jait. fegyelmezett kommun,sta .. 

munka a pártszerű .szervezeti 
l 

- örommel for,a.d,,uk ha
élet egyik. leg_fontosa.bb felté- 7ánk fő!djén a mi drága, szov
tele. A pártdemokráciát sérti, a Jet barata.utkat - mondotta. 

Szílcs Zoltán elvtárs, a vas- szésüknek adtak kifejezést az 
út politikai főosztál" Hiúsági ízléses, szép kivitelű ajándék
alosztályánal, vezetője beszédé- tárgyak láttán. 
ben hangoztatta, hogy nincs A kcznszomolista küldöttek 
a vasúti munkának egyetlen néhánynapos magyarorsza.g1 
olyan területe sem, ahol ne tartózkodásuk alatt ellátogat
nyújtottak volna mérhetetlen tak Miskolcra, Lillafüredre, 
segítséget a szovjet vasutasok 

I 
Debrecenbe. Ezekrö

_
l a láto

a magyar vasutasoknak. A gatásokról lapunk külön szá
magyar Yasutas fiatalok nagy mában fogunk beszamolni, 

mw1kát akadályozza a büro- _____________ __, ____________ _ 
k!·ácia is. A bürokrácia nehe-
zíti, lassítja a párt fejlődését. 
Sokszor hosszú hónapok telnek 
el, amíg a felvételi kérelmek 
az alao,zervezetektől eljutnalt 
a vasút politikai főosztályig, 
és onnan az alapszervezetek
hez a tagsági könyv. Tasnádi 
István elvtárs a Debreceni 

Járóműjavító dolgozója például 
18 hónap után kapta meg 
tagsági köny\'ét.  Az ilyen bii
rokrácia. lelki.ismeretlenség, 
mbhetet!en kárt okoz a. párt
nak rontja tekintélyét. nép
szerűségét. A bürokrácia elleni 
harc minden kommunista kö
telessége. 

Pártunk az elmúlt évben to
vább erősödött. elmélyítette 
gyökereit, edzettebb, összeko
vácsoltabb és egységesebb lett. 
gyarapodott tekintélyében és 
tagjai számában. Újabb győ
zelmeinkhez, a párt III  kong
resszusa és a Központi Veze
tőség márciusi határozatainak 
sikeres mel!'Valósí+ásához elen
gedhetetlenül szükséges, hogy 
pártunk továbbfejlődjön, erő
södjön. Ezért erősítsük a rnsu
tas pártszervezeteket a legjobb 
munkások és ért.elmisé.giek 
százaival. ezreivel, mert ez 
újabb győzelmeink záloga, 

Jó versenyszervezés Gyöngyös állomáson 
Gyöngyös állomás dolgozói 

célul tűzték ki, hogy elnJrerik 
az élüzem címet. Ennek érde
kében a dolgozók állandóan 
figyelemmel kfaérik eredmé
nyeiket, amelyeket az üzemi 
bizotwág tíznaponként ponto
san ért.ékel és nyilvánosság
ra hoz. Ahol a dekádten·ek 
teljesítésénél lemaradás mu-

munkáját és versenylendüle
tét bizonyítja. az is. hogy Pa
taki Gyula forgalmi szolgálat
tevő két hónapja, Toroczkai 
Albert és Gombos Nándor for
galmi szolgálattevők egy-egy 
hónapja, Nagy János és Be-

sze László raktárnokok három 
hónapj3, tber András raktár
nok két hón pja sztahanovis
ta szinten dolgoznak. 

BAKÓ JANOS főin.tézó, 
miskolci igazgatóság, 

VI. ooztaly 

tt!!;:l�'.k 0��o�b�������� Pécs állemáson f,kouák az anyagtalarélosságet 
kára mozgósítják a dolgozó-
kat. A legutóbbi tíznapos ér- KöYetésre méltó újszerű mó- vonatkozólag is, 

pocsé'.(olódik el 
vona.tösszeá llítá.s 
ben a közbeeső 

meru1yi szél\ 
a helytelen 

következtb 

állomásokon 

tékelésnél · kiderült, hogy az don fokozzák az anyaglakaré
állomás a feladási rakodási k01SSágot Pécs állomás dolg-0-
időnél nem érte cl az élüzem- zói. Számításo,k aJ.apján meg
szintet. Nagy János raktár- állapították, hogy egy hónap
nok üzemi bizottsági elnök ban átlag 8550 ki!ogramm szén szük.séges tolatások eh-égzei;;é-

vel. A szánútáso!, figye!embeszemélyesen ke!'este fel a vál- túlforn;asztást idéznek elő a. 
lalatokat és kérte segítségü- vonatok jelzőnél va:Ió rnegállí- vételével vállalták a vonatok 
ket a munka megjavításához. tásá.val, ami pénzértékben minőségi összeállítását, hogy 
A ,·állala.tok meg is igérték 10 500 forintot jel.ent. Elhatá- minél több szenet takarítsanalt 
segítségüket és azóta mindent I roztá:k, ho/!Y a széntakarékos- meg. Tervet dolgoztak ki az 
megtesznek annak érdekében, ság fokozására a jelzőnél való alátétfákkal, a lámpák üzem� 
hogy a rakodások jobb meg- m4:.gáníÚÍ;8o�t napi 3 vona_tm anyagával és a villamosener4 
szervezésével az állomás be- csokkentik es ezzel 3420

_ kil-0-
, , gra.mm szenet tal;,antana.k giával �·aló takai·ékosk-Odásra hozhassa lemaradasát, s eler- mea havonta 6300 forint érték- is. je a kitűzött élüzemszintet. ben. 

Az, állomás dolgozóinak jó Számít�o'kat végezte'k arra• 
Lelit Ferenc 
Pécs állomás 
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Tied már a .Jlátra; Börzsöny . . .  
Egy hivatalos statisztikai ki- , - :en meg a csillebérci út

mutatás szerint a japán gyer- törö:áborban . . . - duplázik 
mekek ötven százaléka ron· rá valaki, de a vége már bele
gyolcban 3ar. Talán furcsa, vegyül az api·ó tenyerek üte· 
lwgy ilyen és hasonló gondo- mes tapsába. 
latok kerítik hatalmába az 
embert, sok-sok vidám, neve
tő, gondtalan gyermeket látva. 
:ts a japán gyerme1cek mai 
sorsáról egy 12-13 év előtti 
,,emlékre" röppen a gondolat. 
Akkor is gyermeknap volt • • •  

O R A D EAI  TAPA SZTA L AT O K 

Budapesten, a Tisza Kálmán 
téren mezítlábas, rong!losru
hájú gyermekek álltak, szinte 
végeláthatatlan sorban egy te
jeskocsi előtt: két deci tejet 
osztottak - ingyen. Hogy iz· 
gult, tülekedett a sor, félve, 
hogy nem jut mindenkinek, 
mert hisz ez a két deci tej je
lentette az aznapi 1·egge!it, 
ebédet, vacsorát. Otthon leg
többször üres asztal várta a .  
,.proli-gyereket''. Az apa nem 
kapott munkát, de a kormány 
,,jóságos" volt: egy évben egy
szer két deci tejet juttatott a 
,,téri sráco1'nak1

' .. 

A régi napok „emlékei" ki 
tttdja meddig vonnák el a fi
gyelmet a szentesi vasutas kul
túrotthon színpadáról, ha nem 
csengene az ember fülébe a 
gyermekhangok vékony csilin
gelése. Két kislány - lehetnek 
vagy hat, hét évesek - verset 
mond. Egy'ikük mamának 
öltözött és nyaralni készülő 
íJYermekének szavalja amugy 
gyerekesen, szinte énekeke 
versikéjét: ,,Tied már a Mátra, 
Börzsöny - a Balatont is ne
ked őrzöm . . .  " 

:es a hallgatók - alig totyo
gó szöszkéktől a babosruhás 
copfosokig és a rövidnadrágos 
Zegénykékig - tágra nyílt 
szemmel lesik a színpadot. Az 
ötödik sor tájáról a terem vé
géig hallatszik egy közbeve
tett büszke kiáitás: Én a Ba
latonnál nyaraltam tavaly . . •  

Milyen más „fze" van ennek 
a gyermelcnapnalc - a régiek
hez képest - már külsőségei
ben is. Lakk.betétes cipellők, 
fehér kötők, pompázó ruhák 
a gyermekközönségén, tüllru
ha, balettcipő, frissen vasalt 
nadrág a szereplőkön. Rongyos 
gyerek? Még csak rosszul öi· 

tözöttet sem látni. J ab bár� új 
a ruha, új a cipő, új a sapka. 
Pedig egyszera emberek gyer
mekei, - látni, hisz itt van· 
nak a szülőlc is. Vonatlcisé1·ők, 
pályamun1cások, fűtőházi dol
gozók - vasutasok. 

Az MNDSZ elnö1c kislánya 
balettot táncol - az anyja tíz 
év előtt tán még hallomásból 
sem ismerte az iiyen „úri'' 
táncot. No és a többi szereplő? 
Csak igazán jólétben, szabad
ságban élő gyermelcek lehet
nek ilyen kedvesek, közvetle· 
nek. Gyuricza Magdika - az 
ötéves konferanszié - olyan 
természetesen mozog és beszéi 
a színpadon, hogy sok felnőtt 
zavarba jönne mellette. Okos 
Lajcsi meg úgy tréfál, móká· 
zik, hogy jobbra, balra dólnek 
a gyermekek a kacarászástól. 

Hát még a műsor utáni „mű
so1•", - az uzsonna! Az ám 
csak a pompás: a 100-120 

gyermek 60 liter kakaót, 400 

kiflit, 17 kiló cukorkát fogyasz
tott el ragyogó arccal, jó ét
vággyal. Váljék egészségükre! 
- kívánták a szülők és a 
gyermeknap szervezésének 
forró szívű társadalmi mun;cá
sai: Diamant Katalin, Füsti 
Katalin, Valkai Istvánné, Pin
tér Dezsőné, a párt, a DISZ 
és az MNDSZ fáTadtságot nem 
ismerő aktívái. 

,,Köszönjük a folyamatos anyagellátást" 

A népek és nemzetek közötti tály helyettes vezetője volt. 
gazdasági és kulturális kap- Episcopia-Bihor állomáson fo
csolatok kiszélesítésében igen gadásunkra megjelent a Buka
fontos szerepe van a vasúti resti Politikai Főosztály képvi
köziekedésnek. A vasút nem- selője, a Kolozsvári és a Nagy. 
csak a falut köli össze a vá- váradi Polfükai Osztály veze· 
rossal, az ipart a mezőgazda· tője és több munkatársa. 
sággal, hanem az országokat A határtól az utat vágány
is. A vasúti hálózat mint az gépkocsival tettük meg. Az 
emberi testben az erek és ide- úton láttuk a szocializmust épí
gek hálózzák be a földrésze- , tő román nép nagyszerű alko
ket, keresztülvá.,"Va az ország- tásait. új gyárakat. állami gaz
határokon. daságokat, termel&szövetkeze-

A vasutas dolgozók, akik mú- tekct, mintegy tükörképét an
ködésben tartják a vasúti köz- nak a nagy átalakulásnak, amit 
lekedést, nap-nap után lépik a testvéri román nép . az el
át az or.szághatáTokat, hogy a múlt 10 esztendő hősies mun
szomszédos ország vasutasai- kájával vívott ki. 
nak_ át��ják, től�. átvegyék _a Oradeára érkezésünkkor tGvabbitasra varo szerelve-
nyeket. A határállomások dol· 
gozóinak jó mtmkája lényege- 
sen hozzájárul mind a két or
szág gazdaságosabb vasúti 
szállításához. 

Ennek tudatában dolgoznak 
Biharkeresztes és Episcopia
Bihor állomások vasutas dol

gozói is. Évek óta párosver
senyben vannak és fej-fej 
mellett haladva nap-nap után 
kiváló munkasikereket érnek 
el. A két állomás dolgozói ér· 
zik és Iá tj ák a közöttük kiala
kult munkaverseny nemzet
közi összefüggését, tudják, 
hegy a jól végzett munka új 
erő a békeharcban. Ez 

a verseny hatásaiban nem 
elszigetelt, mert egyaránt 
szolgálja a haza felvirá
gozt.a.tását és a proletár 
nemzetköziség elmélyíté

sét. 
A verseny sikerét biztooítja 

az is, hogy a két állomás dol

Bogyó elvtárs a magyar vas
utas dolgozók forró elvtársi 
üdvözletét tolmácsolta a ro
mán vasutasoknak. Hangsú
lyozta, hogy rendkívül fontos
nak tartja a két nép vasutasai
nak testvéri kapcsolatát. A 
magyar és román vasút dolgo
zóinak együttműködése a pro
letár nemzetköziség szellemé
ben, és az eredml-nyek azt bi
zonyítják, hogy a két nép kö
zös erővel küzd a sovinizmus, 
a szúklátókörüség és elkülö
nülés ellen. 

gozói vállalásaikat rendszere
sen és közösen értékelik. De 
nemcsak a két állomás dolgo
zói, hanem esetenként a cluji, A múltban sok panasz hang- 1 nyelt anyagok döntő többsé- az oradeai és a Debreceni zott el az anyagellátásra, és bi- gét kellő időben megkaptuk, Politikai Osztály vezetői és zony - valljuk be - sok jo- sót az előre nem látott és me- munkatársai is találkoztak gos bírálat érte az Anyagellá- netközben beiktatott munkák egymással. Ilyenkor megbe· tási Igazgatóságot. A helyzet anyagait is sikerült biztosita-

az utóbbi időben örvendetesen nunk az Anyagellátási Igaz- széllék, �it v�gezte� jól és �!
megváltozott. Vállalatunk, a gatóság jóvoltából. A hiány- lJ'.en intezkedesek válna_k SZ!;-'<· 
Felépítményi Vasanyagjavító anycgok felkutatása és be- 1 �gess� a munka me,uavít.asa 
ÜV. első negyedévi tervét 106 szerzése mindenütt gyorsan I 

erdekeben . 

Az üdvözlések után a ta
pasztalatok kicserélésére ke
rült sor. A román elvtársak 
elmondották, hogy munkájuk 
egyik fontc,,s része az új szov
jet módszerek alkalmazása, 
mert világooan látják, hogy a 
munka termelékenységét emel
ni csak úgy lehetséges, ha új, 
fejlett technológiai folyama
tokat alkalmaznak és alaposan 
megjavítják a m:mka szerve
zését. A szovjet módszereket 
6 napos esti i.,lcolákon ismer
tetik az érdekelt dolgozókkal. 
Itt a hallgatók rés.zleteiben 
megismerik a legújabb mód
szerek alkalmazását és azok 
bevezetésének eliinyeit. Eseten
ként 3-4 napos bentlakásos 
iskolákat szerveznek és itt ok
tatják a haiLgatókat. Például 
az állomásvezetők bentlal,ásos 

iskolan tanulmányozták a ve- Bú�úzáskor Bogyó elvtárs" 
zetés módszereit. megköszönte a román elvtár-

Küldöttsé_günk főleg a Poli- sak testvéri vendéglátását és 

tikai Osztályon kialakult mun- hangsúlyozta, hogy 
kamódszerekről számolt be. a két ország között a föld-
Ismertettük, hogy milyen mód- rajzi határ nem lehet ,·á-
szerekkel dolgozunk. amióta a laszfal, hiszen közös cé-
vasutas pártszervezetek általá- lért, a béke megvédéséért, 
nos irányításával bízta meg a a szocializmus építé3éérl 
Politikai Osztályt pártunk Köz- harcolunk. 
ponti Vezetősége. 

A román küldöttség vezető-
A találkozó jó eredmény- ie azzal búcsúzott, hogy e 1.a

nyel zárult. Mindkét bizottság lálkozókat ezután rend.szeresok értékes tapasztalattal gaz- sen tartsuk meg, mert ezek todagodott. A megbeszélés után vabbfejlesztL� a proletár megtekintettük Oradeát. Sok nemzetköziség szellemét, a két új gyár, lakóház, iskola és kór- ország vasutas dolgozói a munház épül a városban. A román ka megjavításával hozzájárulelvtársak büszkén mutattál� a ak a két testvéri nép élet-'nházat ahol mm- n magyar szi , színvonalának további emelé-den este magyar nyelven tar- " h  tanak előadást. M a  már Romá- se ez. 
_ • 

niában a magyar és a román 
I 

Gyure Sandor, 
nép kéz a kézben dolgozik a a d�brec� vasút i:oli�ikai 
nagy cél érdekében, a szocia- osztály agit.-prop

_._ osztályanak 
!izmus felépítéséért. vezetoJe 

,,Nagy öröm Lenartovcén" 
A Plnou Parou (Teljes gőz

zel) című csehszlovák vasutas 
lap érdekes cikket közöl a 
magyar Bánréve és a cseh
szlovák Lenartovce határállo
más együttműködéséről, a 
két állomás közötti verseny
ről. A cikk előljáróban meg
állapítja, hogy az öt év ó!a 
folyó versenyben a magyar es 
a csehszlovák vasutasok 
ugyanazért a célért küzdenek : 
a szocializmus mielőbbi fel
építéséért. 

A cikk, an1elynek címe 
,,Nagy öröm Lenartovcén'

1

, 

megemlékezik arról, hogy az 
utolsó két negyedévi verseny
szakaszból a lenartovcei vas
utasok kerültek ki győztesen 
s így az ő birtokukba jutott 
a lenartovcei DR és Bánréve 
állomás územi bizottságának 
vándorzászlója_ A vándor
zászló átadási ünnepségén, 
amelyet Lenartovcén tartot
t.ak. a magyar vasutas dolgo
zók küldöttei kifejezésre jut
tatták, hogy a csehszlovák 

vasutasok öröme a magyar 
vasutasok öröme is, mert 
a verseny végeredményben 
mindkét ország vasútjánál elő
segítette a gazdaságos szállí
tást, a termelés emelését, az 
önköltség csökkentését. 

Hason ló értelemben nyilat
kozott Lenartovce állomás fő
noke is. ,,Büszlr..ék vagyun)e a 
győzelemre, de ugyanolyan 
büszkék lettünk vo!na, ha a 

magyar elvtársaké lett volna a 
győzelem mondotta 
Elsősorban a !közérdeket tart
juk szem előtt, ez pedig aZt a 
kötelezettséget rója ránk, hoaY 
ne pihenjünle meg babéra.in
k.an, hanem még jobban telje• 
sítsük a verseny minden pont
ját." Arra kérte a magyar és 
csehszlovák vasutas dolgozó• 
kat, hogy további példás 
egyii.ttmú.köMisel tegyék méa 
gyümölcsözőbbé munkájulkat 
és ezzel is segítsék elő a szo
cializmus építését, 'llépünk 
életszínvonalának emelését, 

.százalékra teljes,tette. A jó megtörtént. Ilyen találkozás volt április 
eredmény eléréséhez jelentősen LEHőCZKI főmérnök, 

1
28-án is Oradeán. A küldött-

hozzájárult a kielégítő, folya- Felépítményi Vasanyagjavitó, ség vezetője Bo.gyó Géza elv
matos anyagellátás. Az igé- Budapest társ, a Vasút Politikai Főosz-

70 000 angol mozdonyvezető és f űtó sztrájkja 
Az angol ·kormány m1rusz-

-------------------------------------------, tereinek, a vasútak i,gazgatói-
1 nak, az Országos Szakszerve

zeti Sz.övetség vezetőinek és 

nat közlekedett a szokásos 
24 000-rel szemben. 

s2,m:ájkrnozgalom átterjedjen 
az egész vasútra. 

A mozdonyvezetők és fűtök 
sztráj.kmozgalma azóta i.s tö• 
retlenül tart. A szak,szerve:z.et 
vezetósége kije'.entette, hogy 
hajlandó tárgyalni az Orszá• 
gos Szállításügyi Hatósággal, 
amelynek konok magatartá,a 
siettette a mostani sztrájk ki
robbanását. Szükség esetén 
azonban el van határozva ar
ra, hogy akár három hónapig 
is folytatja a sztnájkot. 

A vasutas dolgozók is keszüln ek az országos 
traktorosnapra 1 

a vasutasszakszervezet kül
dötteinek majdnem 14 óra 
hosszat tartó megbeszélése 
után, május 28-án éjjel beje-

Az angol kormány május 
31-én éjféltól az egész ország 
területére kihírdette a rend
kívüli állapotot. Ez anny�t je
lent, hogy a 'kormány önké
nyesen élhet hatalmával és 
akaratát rendeletek útján erő
szakolhatja rá, az országra, 
kivéve a vasutasok behívá
sát katonai szolgálatra, ami
hez a törvényhozás külön fel
hat-a.lmazására lenne szük6ég. 
Nem valószínű, hogy a kor
mány kísérletet tenne katona
ság felhasw.álására a vasúti 
forgalom lebonyolítása végett. 
Ez nemcsak igen vesztlyes 
dolognak bizonyulhatna, ha
nem elősegítené azt is, hogy a 

Június 12-én ünneplik az gos traktorosnap eseményei
egész országban a traktoros- ben is részt kívánnak venni. 
napot. Pártunk, népi demokrá- Sok szolg)álati hely dolgozói 
ciánk ezzel is kifeje-.resre jut- együtt ünnepelnek az általuk 
ratja megbecsülését a „mezők patronált gépállomások dol
gépészei" iránt. A mező.gazda.- gozóival, a vasutas kultúrcso
ság patronálása során a vas- portok műsort adnak a trak
utas dolgozók k':izvetlen kap- torosna,pon. 
csolatba kerültek a gép�llo- A farnaszentmi.klósi gépál
mások do1goz6ival, ezéleskörű lomáson például a MA V 
elvtársi együtt:rnúködés alakult I'elépítményí Vasanyagjavító 
ki közöttük. A vasutas dolgo-

1 
ÜV kultúrcsoportja ad egész 

zók igen jól látják a mező- délutános műsort. A Felépít
gazdaság gépesítésének elő- ményi és Vasanyagjavító ÜV 
nyeit, s a gépállomások mun- dolgozói megérdemlik hogy a káján.ak �gítésév�l is igyekez- gépállomás ünnepéberi os�toznek mmel hathatósabban hoz-

k A •u 1 t d lg zó' k ' t  zájárulni a mezőgazdaság fej- zana · va a a O o . '. e 
lesztéEéhez. év óta patronálják a gep_:1ll?.• 

Mindebből következik., hogy m�, amelyhez 25 termeloszo• 
a vasutas dolgozó]� az orszá- vetkezet tartozik. Az üzemi 

Kép a baráti B·u lgár iából 

A dolqozó nők: a fé!"'fiaké".·1:1 eq)·en16 szerepet töltenek �e a 
ol ár vasúton is. Atanaszka Markova Eneva, a_ burqasz, � lf; .. 

� q ál audvar vezetője. Cinko Fo�cv Vilcsev raktaros Jelenteset erp Y t,allqatJa. (VTA Pre55-foto) 

vállalat hathatós műszaki és Jentették, hogy nem járt .si
politikai segítséggel járult kerrel a mozdonyvezetők és hozzá ahhoz, hogy - mmt a fútók, valamint a munkaadók 
Heves megyei főagronómus je- közötti „békéltető fo-rmul.a" lentése megjegyzi - a megyei megkeresése. 
viszonylatban azelőtt utolsó . . 
helyen állott tamaszentmik- . A ta;1ac�o_zasok �zakí 
lósi gépállomás a tavaszi ver- tasa utan orakon belul� he�
senyben az első helyre küzdőt- venezer mozdonyvezeto . . �s 
te fel magát. fűtő kez_dte . meg �ztraJK· 

ját az állami tulaJdonban 
lévő vasútakon. A sztráj
kolók azt követelik, hogy 
továbbra is tart-sá.k be a szak· 
képzettségnefo megfelelő bér
skálát, amely ezi/Leig figyei/,e-ni,
be vette sza-k-k.épzettségü.k fo= 

ká.t, de amelyet a legutóbbi 
bérrendezés során nem tartot
tak be. 

A MA V Felépítményi Vas
ar.yagjavító űV szakembe
reinek le�jobbjait küldte a 
gépál!omásra, köztük egy 
autogénhege.sztöt és egy vil
lanyszerelő szakmunkást, a1ri:k 
tanfolyamot tartottak a gép
állomás dolgozói részére. Leg
jobban a számadatok mutat
ják a segítségnyújtás mérté
két. A vállalalat a ny,ári me
zőgazdasági munkálatok 2.a
vartalan elvégzése érdekében 
16 darab cséplőgép dobszíj
tárcsát, 50 darab cséplőgép 
ékhúzóvasat készített, ezen/kí
vül villany- és autogénhe
gesztő-készülékek?t, kisvasúti 
s.ineket és egyéb anyagokat 
adott a gépál!omásl,aik:. Dé
vényi Fe1·enc párttitkár, Baj• 
nóczi József 0-B-elnök és Bódi 
Andrá.s műszaki összekötő elv
társak állandó oktatómunkát 
fej'enek ki a gépállomás dol
gozói között. 

A miniszterelnök május 29-
én rádióbeszédében bejelentet
te, hogy rendkívüli intézikedé
seket tervez. Beszéde azt tülk· 
rözte, hogy a kormány mély 
aggodalmat érez amiatt a ha
tás miatt, amelyet a sztrájk 
minden bizonnyal gyakorolni 
fog az egész brit iparra Ha a 

sztrájk egy hétig tart, a szén
bányáknak be kell szüntet
niök a munkát, szén nélkül 
pedig megbénulnak a gyárak. 
Csaknem teljes kudarcot val
lott a kormánynak az az erő
feszítése, hogy egy maroknyi, 
sztrájktörésre hajlandó vas
utas segítségével legalább a 
minimális vasúti forgalmat 
fenntartsa. 

Egyes területeken, mint pél• 
dául Skócia nyugati részén -
a Vasutasok Nemzeti Szak
szervezetének tagjai száz szá

A szervezett magyar vasutas 
dolgozók nevében Gáspár Sán
dor elvtárs, a Vasutas Dolgo
zók Szakszervezetének elnöke 
táviratilag fejezte ki dolgo
zó.Lnk szolidarítását: 

,,A $Zervezett fn4gyar vasutasok továbbra !& nagy fi• 
gyelemmel és együttérzés.se! kísérik az angol mozdonyvezetó/Q 
és fűtők szakszervezete által vezetett vasutas dolgozók sztrájK" 
harcát, melyet é letkörülménye,k ja1,·ításáért folytatnak. 

Mélyen elítéljük az angol uralkodó osztálynak, a M11-
zervativ kormánynak azt az újabb munkásosztály ellenes in
tézkedését, amit a rendkívüli állapot elrendelésével fogaM• 
tosttott. Ez az intézkedés világosan kifejezésre juttatja, hogy 
meg akarják Nlemlíteni az angol mu:nkásosztály - és ezen 
belül a vasutasság - haladó irányzatát képviselő szaJcszerve• 
zeteket, hogy ezá/Jtal megkönnyítsék a gazd,�ági nehézségek 
áthidalását akként, hogy fokozottabb terheket nyani]IQ.S.'la.Tlllk 
a dolgozók válbára. 

Kívánjuk, hogy szolidaritásunk és együttérzésünk hatá,. 
rozott kifejezése adjon további erőt igazságos harcuk lllfÖ
zelmes megvívásához." 

A záhonyi vasútállomás dol-
, 

lyel a jogos követeléseiért har
gozói is táviratban tiltakoztak coló vasutas dolgozók szlrájk
az angol kormány munkásel- ját a terror eszközeivel akar
lenes cselekedete ellen, amely- ják felszámolni. 

„Mi, a záhonyi vasútállomás doigozói, szolidaritá.mnkat 
és együttérzésünket fejezzük ki a jogos követeléseké!-t indi• 
tott sztrájkharcotolc iránt - írták a többi kczött levelükben 
a záhonyi vasutasok. - E sztrájkkal jelentősen előre viszitek 
az angol munlcásosztá.ly harcát a kizsákmányolás és erőszak 
ellen • .  

Bizonyos, hogy az ors2Jágos 
traktorosnapon - a Feléoít
ményi Vasanyagjavító űV
hez hasonl6arn - jó munkájuk 
tudatában sok más vasúti 
üzem dolgozói űm1epell1etnek 
együtt a gépállomások dolgo
zóival s tehetik ezzel is él&b<
bé, szorosabbá a munkás-pa
raszt 5ZÖVetséget. 

Gyulai Elemér 
MAV Fe·épílményi 
Vasanyagjavíió ÜV 

zalékban sztrájkba léptek. Az Felháborodássa.J. értesültünk arról, hogy az angol kor
angol vasutak forgalma csak- -n:ány a rendkívüli �llapo� elrendelésével akarja letörni igaz• 
nem teljesen megbénult a sago� harco�olca

_t
. �ol tu_d3uk, hogy az_ angol kormányr.,1k ez . . . . 

1 

a szegyentel3es mtezkedese az uralkodo osztály érdekeit szol-sztraJk miatt. Nem mdultak gálja. Bízunk abban, hogy az angol vasutasság a munlrás• el a pünkösdi különvonatok osztály szolidaritásától kísérve eredményesen vi-vja meg haT• 
ezrei és csak 200 személyvo- cát," 
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Országosan bevezették az ,,összekapcsolt mozgalmat" Emelj ük a vonatok terhelését 
A MAGYAR VASUTASSAG 

UJ MOZGAL�1A, az „össze
kapcsolt mozgalom" jűnius 
l-én országosa:n bevezetésre 
került. A mozgalom lényege 
az, hogy a teheTV01l4tok me
netrend&Zerinti közuikedteté
sének biztosításával, a moz
don11ok gazdaságos fe!haszná; 
lásával meggvorsitsuk az áruk 
továbbítását. 

a továbbított elegy-, illetve 
árutonna mennyiségére, más
részt a mozdonyok által meg
tett kilo:néterteljesítményre 
alapoznak. E.zek.-i.ek a céUei
túzésekneT, a. tel)e.s'ités.e egyen3 

értékű a 8Ztahanovista felté
telek teljesítésével. Igy azok a 
do�ozók, akik a megállapított 
célkitüzéseket teljesítik, szta
hanovista, kiváló dolgozó, iP 
letve a szak.ma kiváló dolgo
ZOJa. kitüntetésben és ne
gyedévenktnt külön jutalom� 
b.zn részesülnek. 

rendelt.etésl helyükre jut
tatni, ha dolgozóink újabb 

- A szolnoki dolgozók a túlsúlyos mozgalom kiterje6ztéöéért 

Az állandóan növekvő te
herforgalom mellett a szállí
tásra feL'•dnált áruk időbeni 
elfuvarozásához nem elegen
dő a mozdonyok kilométertel
jesímnényémik az emelése, ha
nem az is szükséges, hogy a 
mozdonyok jól terhelt vona= 

tokat továbbítsanak. Ennek ér
dekében az új mozgalom ösr 
szekia.pcsolja aZ „500 kilomé
teres mozgalmat" - amely a 

A cétkitúzéseket a vasutas 
dolgozók esa<k űgy tudják tel
jesíteni, ha a menelrenrlsze
rin ti közlekedés biztosításá
val, a vonalanként kiadott 
mozdonyok gazdaságos fel
használásával, a sz3.kszolgálali 
ágak szoros együttmúködésé
vel jól kiterhclt vonatokat to
vábbítanak. 

KűLÖNÖSEN NAGY JE· 
LENTOS€GE LESZ a mozga
lomnak az őszi szállítások vég
rehajtásánál. A rendelkezésre 
álló mozdonyokkal és kocsi
parkkal csak akkor lehet az 
árukat a népgazdaság érde
keinek megfelelően, időben 

belső tartalé.kokat tárnak fel. Nem a iszokványos meder
A lehető leggazd�ágosabban ben folyt le az az értekezlet, 
kell felhasználni a rendelke- amelyet a szolnoki csomóp:.>nt 
zésre álló eszközöket s mara- forgalmi és vontatási dolgo
déktalanul érvényesíteni kell zóinak kezdeményezésére hív
a Központi Vezetőség márciu- tak ÖSISZe. Az értekezleten ar
si határozatát, amely legfőbb ról volt EZÓ, hogy az előző 
fe1adatként az önköltség csök- években már szép eredmé
kentését és a termelékenység nyekkel járó, jól bevált tűi
további emelését írja elő. súlyos mozgalom az utóbbi 

A mozgalom eddigi eredmé- időben e!laposodott, elvesztet
nyei már megmutatták, hogy te állandó Jellegét. A vonatok 
a célkitúzéseket jó együttmú- átlagos terhelése - szolnoki 
ködéssel teljesíteni lehet. Az viszonylatban is - cSÖkkent. 
egyes vonalakon március l-én Februárban még 107 százalé
kísérletképpen bevezetett moz- kot sikerült elérni, márciusban 
galom a debrecen-szolnoki és áprili..sban csak 99 százalék, 
vonalon például 5 mozdony májusban pe<l;g 101 százalék 
megtakarításával járt. Ugyan- volt az átlagos terhelés. 
csak jó eredmények mutatkoz- Nagyon rok vonatot jóval 
nak a ha.trnn--salgótarjáni az előírt terhelésen aLul indi
vonalon is. Most, a mozgalom tottak Szolnokról. Különösen 

megmutatkozik a terhelés országos bevezetésekor vala- egyenetlensége az 1759-es 
mennyi vasutas dolgozónoo: gyorstehervonatnál, amelyet 
arra kell törekednie, hogy a nem egyszer 42-1-es mozdony 
mozgalom minél jelentősebb továbbít. A vonat ennek elle
&i.kerrel járjon; ami egyértel- nére legtöbb6zör 1000 tonnán 
mű a vasút gazdaságos üze-

1 
aluli terhelb.scl fut. de voltak 

meltetésével, a forgalom za- napok májusban, amikor 661, 
vartalan lebonyolításával. 650, 535 tonnát vitt c:;upán. A 

mozdonykilométer-teljesft-
1rn:nyek emelésének ez cszkö.. 
ze - és a „2000 tonnás moz· 
galmat", amely viszont elöse
gíti, hogy a mozdonyok egy 
útban minél több árut továb
bítsanak. Mindemellett az 
,,összekapcsolt" fiZÓ azt is jel
képezj, hogy a Va.1'.'Út forgalmi 
és vontatási dolgozói szoro
san együttműködve harcol
nak a mozgalom sikeréért. 

A MOZGALOM C&.JA 
minél kevesebb mozdonnyal 
lebonyolítaní a vasúti te
herforgalmat. Ennek szem 
előtt • tartásával a mozgalom 
keretében műszaki megalapo
zott.sáizgal vonalanként felmé
rik a tehervonatok továbbítá
sához szükséges mozdony
mennyi.séget. Szolnok és Deb
recen között például 15 moz
donyt bocsátanak a forg,almi 
és a vontatási dolgozók ren
delkezésére, akiknek felada
ta, hogy ezzel a moz.dony
mennyiséggel bonyolítsák le a 
vonal teherforgalmát. 

Kilencven helységbe szállítiák a kavicsot 
Délegyházáról 

Jókora, tiszta vizü tó part- , vasút a bánya kiszolgálását. ponálja szállítmányait, hogy 
ján állunk. Néhány lépésnyi- A bánya termelése 130-150 azokat irány\•onatokkal tud
re hatalmas ekszkavátor zúg, kocsi körül van naponta, te- juk továl>bítani, ennek kfu:zbn:.. 
markolókanala percenként hát az állomásnak közel 300 hetjük, hogy irányvonati ter
csobban a víz felületén, aztán koesit kell mozgatnia - be- vünket átlag 140 százalékra 
lesüllyed mélyen a tó feneké- állítani és kihúzni - a bá- telje,;ítjük, kocsilkihasználá
re s kaviccsal színültig telve nya, illetve az állomás terüle- sunk pedig áUagosan 130-140 
bukkan i,;mét a felszínre. A tén. száza'.ék. 
tó partján vasűti kocsik sora- - A kocsiigények a közel- Valóban Igen jó az 
koznal-, a markológép egye- jövőben emelkedni fognak - együitmüködé.s a va.,;út és a 
nesen ezekbe zúdítja súlyos mondja Bese elvtárs -. mert banya között - veszi át a 
terhét. Jtz a mintegy négy meg.nyílik a homokbánya, szót Kovács János elvtárs. a, 
hold kiterjedésü tó a dél.egy- amely főként Sztálinvároo ré- bánya vezetője. - Egyedül az 
házi kavicsbánya. Nem tűlo- iszére termel majd. A kavics- a panaszunk - de tudjuk, 
zunk, ha megállapítjuk, hogy bánya mintegy 90 helységbe ebben sem az állomás a hl
ekörül a nagyteljesftményú szállít rendszcre,scn. ami egy- bás -, hogy a hétvégi rako
kavicsbánya körül forog Dél- úttal 90 állomást is jelent. dásokhoz nem mindia tud 
egyMza. állomás élete. Ezt a jelentős szállítási fel- elegcndo !kocsit biztosltani a 

A forgalmi menet.irányítók, 
a mozdonyirányítók, a moz
donyvezetők, a forgalmi �ol
gálattevók rés.kre rnnalan
ként célkitúzéreket állapít.a
nak meg, amelyeket egyrészt 

Bese Lajos állomásfőnök és adatot kis állomásunk csak vasút. Aprilisban 95 kOC61 hiá
Reményt János állomásfönök- űgy győzi, hogy a lehető leg- nyunk rnlt, majusban javult 
helyettes is főként arról be- szorosabban együttműködik a a kocslkiál!ílás, c,;ak egy íz. 
szélnek, hogyan biztosítja a bánt1ával. A bánya úgy disz- ben hi n.i,7.ott 12 kocsi. 

- Jól müködő komplex
� brigádunk ezt a problémát Is 

A '" ,. .l' ' .I •:l / L- •• .1- 1 j tárgyalta - folytatja Kovács 
varsa, szerzoues megnyugvassa, to,t e oeRnunKet elvtárs - úgy egyeztünk meg. 

Telnek a napok, a varsói ba- ki, hogy népünk akarata az, 
rátsági, együttmúködési és köl- amelyet a.:: okmányon írásban 
csönös segél.vnyűjtási szerző- rögzítettek. 
dé�t tórvénybe iktatta ország- - Az utóbbi években n.:m 
gyúlésünk és a ratifikációs ok- volt ilyen nagy visszh,ingot 
rnányt ünnepélyesen letétbe- kiváltó esemén,.•. Szinte min
helyezték a Lengyel Népkö.z- denki erröl beszélt, bármerre 
társas:ig kormányánál. A hiva- jártunk. erről hallottunk. Kará
talos aktusok befejeződtek, de cscndon lakom, utaz�s közben 
a sz„rzodés jelentőségéről, fon- több vasutassal FehJr Arc!1cis
tosságáról ma még többet be- sal. Kiss Andrással, Nagy 11. 

szélnek dolgozóink, mint egy- Belát•al és Vörös Józseffel be
két héttel ezelőtt. Igy van ez széh;ettem a szerződésről, me
rendjén. A történelmi Jelentő- lvet mindnyájan helyeseltek. 
ségű szerződtst tanulmányoz- Á béke drága kincsünk. '1'1:,.en
va mind világosabbá válik an- egyéves a fiam, épp most vet
nak minden pontja, erősíti a tem neki egy kerékp'1!·t. Az. 
béke megvédésébe ,·etett hitet, előtt még kenyérre is alig ,u
jobb munkára lelkesít. tott - megváltozott az éle-

- A varsói értekezlet nagy tünl, és ezt az életet .r:1eg 1; 
megnyugvással töltött el ben- védjük. 
nünket - mondja Nemoda Já- A varsói szerződés 3 bélse 
nos ferencvárosi vonatvezető. erősítését szolgálja, azt véJ1, 
- !:s arra serkentett. hogy amit tíz év alatt építettünk 
még jobban dolgoz.."'11.nk. Jól 

I 
magunknak. Védi új v'trnsain

tudjuk a szer::ődés egymagá- kat, gyárainkat, szabad ha
ban ke1:és, munkáL•al, eredmé- zán�at, melyben rni.1den a 
nyekkeZ kell azt megerősiten� népe. 
kifejezni egyetértésünket a * 
uerzódésben foalaltal,kal. Ez Jutalomiidülescn voltam 
adJa meg ig!l.?i jelentőség6t az Mátraházán, ott olvastam a 
egyezménynek, mert ez fejezi szerződést - mondja Katona 

. Az alkotmány ünnepgre, a vasutas napra 

József. Józsefváros 
raktári munkása. 

hogy az időnként szükségessj állomás váló rakodó, ágány-áthe!ye� 
- A gyönyörű vas.i1 as-üdü

lőben talán még jobba., UC',
tem, mint odahaza. hogy m,
lyerÍ drága s.i:ámunkra a bék,'. 
a munkásosztály hatalma. Egy. 
szerú ember vagyok. raktá,1 
munkás és az idén a il'T ítrábar 
üdültem ingyen, J11t1',,nfr1t,J. 
Tavaly házépité�1-e k m• ..rn á!
lami kölcsönt és a h,iz már 
áll, ha még nin-:s i.� teljesen 
befejezve. Körülötte kert, a 
kertben vetemény. 1>�yszóv-c1l 
otthona van a cs<1hdomnak. 
Biztos jövő vár. húsz hónapos 
Marikámra, ötéves Jó,si fiam
ra és a tizenegy éves Jánosra. 
Ezért olvastam megelégedéssri 
a szerződésről <'s be lyeslt-m 
annak minden sor<-Lt, 

* 

Perédi Szilárd normatk1.,, 
fiatalember, DISZ-to1s;. Vele is 
a varsói szerződésról beszé:
gettünk ferencváro.ii munka
helyén. Nem érle váratlanul " 
kérdés, mert - m,:it -nondot
ta - napok ó!.i er1ól beszel
getnek a diszesekkel. 

seket mindig hét végén hajt
juk \'égre, vagyis olyankor 
csökkentjük a te1melést. ami
kor ke\'l!sebb a kocsi. Az ál
lomás főként úgy segíti a ml 
munkánkat, hogy gyorsabbá 
tette a kocsik beállítását és 
kihúzását, tola�ótartalékját 
szükség ei;etén azonnal ren
delkezésünkre bocsátja. 

Az építkezések 
elősegítéséért 

Délegyháza, ez a kis állo
más derekasan küzd azért, 
hogy idóben, gyorsan eljusson 
a karics az építkezések szín
helyére és a cementgyárak
hoz. Pedig nem egy nehézsé
get kell legvózn,ök. Kicsi a 
felvételi épület. kevés a négy 
vágány, nem tudják a kocsi
tartózkodási idői csök.1<enteni, 
mert a megrendelt vonatgépe
ket ookszor 3-4 órás ké.éssel 
kapják meg. Ezekn<-k a prob
lémáknak a megoldásához 
nem elég a saját erejük. A 
feI.,,őbb se;:ílséget pedig két
ségtelenül megérdemelnék, je
le11legi munkájuk alapján is 
- más. szocialis vonatkozásű 
kérdé»ckben is - de különii5-
képpen a homokbánya meg
nyitása után, amikor munká
juk majdnem megkétszerező
dik. 

2551-es gyorstehervonat, amely 
bátran vihetne 1200 tonnát, 
sokswr 500 tonnán a 'uli ter
helés.se! jár, a 47611D vonat 
pedig 411-cs mozdonyával 
nemrégiben 202 tonna „súly
lyal" közlekedett. 

Ami gátolja 
az önköltség csöföntését 

Az értekezlet résztvevői fel
ismerték, hogy a túlsúlyos 
mozgalom felelevenítése nél
kül a vasút nemcsak a nyiári 
és őszi forgalom feladatainak 
nem tud megfelelni. de növeli 
a szállítás önköltségét s ezzel 
akadályozójá\·á 

0

\'álik a Köz
ponti Vezetőség m;ircius 4-i 
határozata megvalósltásának. 
Az összekapcsolt mozgalom ki
terjesztésével kitünő alkalom 
n>ilt arra, hogy a mozgalom 
keretén belül a vasutas dol
gozók a lehető legnagyobb fi= 
gyelmet forditsáh a vona.tol,; 
terhelésének növelésére, a túl· 
súlyos mozgalom fejlesztésére. 

- Feladatunk, hogy mind
nyájan válialjunk részt a vas· 

22-es sorozatű úeynevezett 
nyalóka" is tud tulsúlyt \'ál• 

i�lni, ha jól karbantartják. 

Ugyanakkor a nem .mc-g!ele
lően gondozott mozdonyokkal 
legfeljebb „papirtúlsúlyt" le
het vállalni, vagyis ilyen gép
pel nem tudják tartani az 
előírt utazási sebességet a vo
rullon, sokszor kell gőzt fej
leszteni. 

- Amilyen fontos, hogy a 
forga'.om .,zöldutai" biztooit
son a tú.lsúlvos vonatnak -
szögezték le � értekezlet reaz• 
vevői - lopen o'yan fontos, 
hogy a keresl.edelmi dol
gozók gondoskodjanak a ko
csik jó kiterheLéséról, hlszen a 
túl.lSúlvt nem a tengelyszám 
adja, · hanem a jól kihaszná!t 
kocsik. Ugyanígy a kocsik ki
és berakásának meggyorsítá:.a 
i:S előmozdítja a mozgalom si• 
kerét, mert a forgalom gyor
sabban tudja összeállítani a 
vonatokat, könnyebben tudja 
biztosítani a megfelelő elegy� 
mennyiséget. 

fo!h�ás a molíiS ikil�czókhoz 

út önkölt.ségének csök�entésé� Az értekezleten résztvevő 
ben - mondotta hozzászóMsá- elvtársak a megbeszélés alap
ban Cs. Sebestyén. Pál elv- ján még jobban átérezték. a 
társ, kocsimester, majd a túlsúlyos mozgalom nemzet
résztvevők megbeszélték a gazdrusági jelentőségét és ezért 
tűlsűlyos mozgalom fejleszté- Molnár K. Miklós mozdonJ7':e
sének legfontosabb feladatait. zető valamint Németh Jenő 
A mozgalom alapj,a: a társ- rendelkező forgalmi i;zolgálat
szolgá!ati ágak jó egyii.ttmű: tevő brigádjaik nevében fel
ködése. A fo.ngalom igényeljen hívással fordultak a vasutas 
időben megfelelő mozdonyt. dolgozókhoz. Ők brigádjaikkal 
közölje a mozdonyfelvigyázó- vállalják, hogy a vonatokat 
val, milyen sűlyú vonatokat legalább húszszázalékos túl , 
állít oosze, a mozdonyfelvi- súliyal továbbítják az össze� 
gyázó viszont minden esetben kapcsolt mozgalom keretében, 
írja rá a gépmegrendelésekre, illetve a :forgalmi bri�d vál
milyen sorozatű mozdonyt tud la!ja, hogy- a  lehetőség szerint 
adni, a mozdony mennyi tűl- minden vonatot túlsúl11oa ter
súlyt tud vállalni. Az együtt- helésseZ állít össze. A túlsú
müködés ott kezdődik, hogy lyos mozgalom fellendítéséért 
előre beszéljék meg a vonat- síkraszállt szolnoki brigádok 
elemzéseket, A forgalmi, illet- tagjai bíznak abban, hogy fel· 
ve kereskedelmi szolgálat leg- Mvásukhoz a többi szolgálati 
nagyobb hibája, hogy lazán helyek dolgozói is csatlakoz-
kezeli a vcmatelemzéseket. nak s az összefogás eredm.é= 1 Rámutattak a hozzászólók, nyeképpen jel,entósen sikerül 
hogy minden mozdony, még a növelni a vonatok terheLésé'-

A helytelen munkanorn1ák hatása 
- J\.1a 119 munkással kei•e- S így borult !el az arány: 

sebb dolgozik az üzemben a a kazánkovácsok teljesítménye 
szükségesnél mondja a és a gépi munkán dolgozók, 
múszaki igazgató. elsősorban a forgácsolók tel• 

- Milyen szakmákban van jesítménye között. De nézzük 
munkáshiány? a számokat. 

Elsősorban 4 kazán- Az elműlt év novemberében 
kovácsoknál. A kazánmúhely a különböző szakmákban a 
az üzemnek a szíve. A kazán- körntkező eredményt érték el: 
múhel11 munkájától függ a edző 226, marós 204, csiszoló 
mozdon11jai·ítás. 179, kazánkovács 122 százalék. 

- Hánt1 kazánkovács hiány- Ez az összehasonlítás azt 
zik? 

· 
mutatja, hogy valami nincs 

- Harmíru,. De rugókovács- rendjén 'a munkanormáknáL 
ból is kellene tizenöt. A marós, a csiszoló, s más gépi 

E rövid beszélgetésből csak forg:í.csoló jóval kevesebb 
annyi derül ki, hogy az P:szaki szaktudással magasabb száza
Járómii.javítóban munkás- Jékot ért el. (Némely gépi 
hiány van, mégis érdemes a munkán betanított munkás 
problémán gondolkodni. Miért dolgozott - hat heti betanf
éppen a kazá.nkovács szakmá- tási idővel)! 
ban kevés a munkás? Az 1952-es nonnarendezés-

Vannak az üzemben öreg. nél felvett gépi normák el
tapasztalt kazánkovácsok, akik avultak, gyorsabbjáratú gépe
hűsz-harminc éve készítik a ket kapott az f:szaki Járómú
mozdonyol, túzszekrényeit. javító is. Alkalmazták a szé
Kemény emberek. Szeretik a lesvágást, a vidiakést, s növel
szakmát: szerintük a kovács- ték a gépek fordulatszámát. 
munka a legszebb. De amilyen A kovácsok azt látták, hogy 
szép, oiyan nehéz is. nem becsülik meg eléggé a 

f:\·ek hosszú során fejlődött nehéz fizikai munkát, s nem 
ugyan a kazánkovács-munka, díjazzák megfelelően a szak
de nem jelentösen. A szege- tudást sem. Sokan elmentek 
cselőpisztolyok csaknem olya- az üzemből, megtörtént, hogy 
nok, amilyenek régen ,·oltak. ,.más" szakmába. A helytelen 
Azonos a teljesítőképességük munkanormák rendszere hoz
is. Az üzem más mühelyeiben zájárult a szaktudás csökke
az utóbbi néhány év alatt új néséhez is. 
technológiai eljárásokkal vég- A szakmunkáshiányon kívQl 
zik a munkát, új gépeket sze- fluktuációt is okozott a mun
reltek fel, amelyekkel sokkal kanormák aránytalansága. 
többet teljesítenek, mint a Aránylag rövid időszak alatt 
régi gépekkel. 205 munkás lépett az üzem• 

-------�-�----- be, s 290 lépett ki. 

- Tulajdonkép[)�n m:ir d:
gen vártunk egy i�y1.:, n1c:e
állapodást. Hisz é,,�k o1a ar;(•: 
írt a s:11• .;, ho!;y n, L 1:nt m 
fegyverk1>znek, kltonai t. mon
ket hoznak létre. A1c:,;odtunk " 
nyugati fegyYerket,�s 1,,1-t:1.!'i, 
bár vilúgosa:i láttuk, hogy az 
ott kötött sze,-l'\r.é,eb�•- e!J· �J, 
a nép. Mégis súl\•os hib-i v, 1-
na lebecsülni például az atlan
ti szenöd.é::;t va�y a Ieg-ut0hbi 
párizsi paktumot, amc,:,' bé
kénket knyegeti. 

A var�ói szerzödés egé
szen más jellegú ; egyen
jo,zú országok kötötték és .:z 
egesz nép támogatja, mögötte 
áll. A mi szerződésünk senkit 
nem fenyeget és lehetővé teszi 
bármely ors7,ág számára, hogy 
csatl9.kozzon hozzá. Ez a szer
ződés barátsági szerződés, de 
ugyanakkor szorosabb egység
be tömöríti a szocialista tá
bort és ezzel megsokszorozza a 
béke erőit, amely az egész ha
ladó embE'riség érdeke. A var
sói szerződés a béke megvédé
sének történelmi okmánya, 
olyan erőt egyesít, amely ké
pes kudarcra ítélni minden 
imperialista agressziót, 

Egészséges új •helyt kaptak Az !-':szaki Járómújavítóban 
fennálló munkanormák az 
utóbbi időben hozzájárnltak 
az önköltség emelkedéséhez, 
s nem segítették a 1ermelé
kenység emelését. A „Minden
nap egy mozdonyt a hazának" 
mozgalmat - többek között 
- a kazánkovácshiány miatt 
nem tudták megvalósítani. 

A vasutas dolqozók naqyr6sze már meatette válla"•át az alkotminy 
Onnepére k ezen belül a vasutasnao tiszteletére. Katona l f .  IKtván 
• Keleti MOszakl Kocslszolqálatl Fönökséq klv.lló asztalosa 1 60 szá• 
tal6koa átlaqos telJe5itményéve1 mozdítja elő az üzem terv'6nek 

te1Jeslt'6s'6t. 
(Kováea Gúa felv.) 

a szegedi X\'11. pályamesteri szakasz delgezói 
Nemrég még szúk, egész- került, de úg�·. hogy minden 

ségtelen, poros műhelyben vé- kis darab téglát felhasználta!, 
gezték munkájukat a szegedi hozzá, egy szem anyag sem 
XVII. pályamesteli szakasz ment veszendóbc. 
asztalos dolgozói. Az emberről A XVII. pályamesteri sza
való gondoskodás jegyében kasz dolgozói jó munkával há
most új, tágas, világos, egész- lálják me� a gondoskodást. 
séaes. szép munkahelyet kap- Május elsö dekádjában 102 
tak. Az új múhelyt május százalékra teljesítették tei-vü-
14-én bensóséges baráti össze- ket. ts most, a második ne
jövetelen vették át családtag- gyedévi terv túlteljesítésével 
jaik jelenlétében és közös va-

1 

készülnek a vasutasnap meg
�orán ürnepelték munkak:ö- ünnepl�re. az alkoimlinv ün-
rülményeik me�iavulás:ít. nepére. Szilád! Sándor 

A mühe!y 51 332 forintba 1zegedi igazgatóság 

Fontos feladata az üzem 
vezetőinek, hogy arányosftsák 
ezeket a helytelen munka
normákat. Az arán)·osítás 
megbecsültebbé teszi a nehéz 
fizikai munkát és a szak
tudá�t. Ez pedig szükséges· 
hiszen a szocialista bérezé� 
alapelvéből következik mind
kettő, 



SZOCIALISTA '\-"ASúTt.RT 

A tapolcai „Batsányi János" kultúrotthon 
életéről és problémöiról 

� Á tapoJcal vasutas kultúr
otthon színjátszó csoportjá
val legutóbb akkor találkoz
tunk, amikor a Vasutas Fel
szabadulási !<ultúrhéten a 
,,Pettyest" adták elő az Északi 
Járóműja\·ftó kultúrotthoná
ban, olyan szép sikerrel, hogy 
diszokle\'elet és jutalmat 
nyertek. l\lost saját o '.thoná
ban kerestük fel a tapolcai 
kultúrgárdát. 

Az állomás előtti pa1,k mel
lett erpelk-edik a kultúrotthon 
épülete - a \'áros legna
gyobb befogadóképességű he
lyisége, - hom.lokfalún kfk 
betűs felirat: ,.Vasutas dol
gozók Batsányi János kuUúr
atthona". 

Ilyenkor, a kora délutáni 
órákban nem su\mítunk ar
ra, hogy zajló életet találunk 
a falak között, ezért lep meg 
kellemesen, hogy az o.lvasó
szobában többen forgatják a 

folyóiratokat, az UJ 
pályán pedig valóságos 
seny folyik. 

teke- vasutas-gyermekek is. akik a 
v -r- nyári szünidőben. betanulj_� 

és előadják a „Pál utca, fiu
kat". 

Túlságosan szerteágazó-e A kultúrotthon munkája 
k 1 , k ? tehát igen sokirányú, szerte-a U turmun a · ágazó _ találkoztunk oly_an 
. 

. . 

I 

véleménnyel is, amely szermt Este�ele az �tthont rnkabb tulságosa.n szerteága
. 

zó. Egyebi;to�ab\l 
.
vesz, a ku .. ura . . A 

sek amiatt aggodalmaskods�mJat:,z�:sopo_rt . hetenkmt nak, hogy 4 kultúrgárda. a to_b?5z;en: lS probat tart a, .,T11;- sok külső szereplés miatt elnitonobol:·. - ezt a .szmmu- távolodik a vasutas dolgozólcrnt akarJ!lk t:e�utatm a �as- tói. Tény, hogy még a helyut��map tiszte:e.'.ere .-:· u,,ayan- ben rendezett előadásokon is 
?kkor felfr1ss1t� p'.·o�áka_t !a1;- többen vannak a városbeliek. ,ana:k

. 
a C�ardask1ralyn�bol es mint a vasutasok, de ez taa Pectye3bol. me_rt ezekkel a lán nem róható fel egyedül a 

dar�bokl,�l .\'endegszere�lnek kultúrgárda hibájául. Az ottn-raJd Papa 11, Veszpre·mben, hon igazgatója, Cs. Varga elv
Filzfőn, Sztá.linv.irosban, va- társ igyekszik minél jobban 
]&mint a kultúrcsoport által megtalálni az utat a vas�:tas 
patronált Dörgicse-Akadi kf- rlolgozókhoz, �vonni . �l,et 

érleti gazdaságban, a kővá- nemcsak a 1,ultura �lvezes��• 
s . . . . . , hanem tevolege.s tamogatasagoorsi, bala.tone.�e7:csi és rev- ba is. de ez eddig csak a. fű-fülöp,i termelöszovetkezetek- tőházi DISZ-fiataloknál sike
ben és a nemesgulácsi gépál- rült. a forgalom részéról alig 
lonuíson. pislákol az érdeklődés - ki-

A kultúrélet eseményeinek véve ha teke-játékról van 
tevékeny közreműködői a szó. ' 

A vezetés gornftai 

.Szeretjük a jó könyveket Ezért aztán Cs. Varga elv
tál"S nem egyszer egyedül 
érzi magát a tágas kultúrott
honban - amelyre melléke
sen szólva, ráférne egy kis 
tatarozás - s főként egyedül 
erz1 magát a kultúrotthon 
igazgatásábam. amit jobbára a 
vezetőség nélkül kénytelen in
tézni. De Cs. Varga elvtárs
nak is módja lenne enyhíteni 
a vezetés gondjain, ha jobban 
igénybevenné a pártszeri:ezet 
és a.z üzemi bizottság segítsé
gét. De a párt.szervezet titká
rától és az ÜB elnökétől is 
ha.llottuk azt a szemrehányó 
panaszt, hogy sokszor fogal
muk 6Íncs, mit tervez a kul
túrotthon. 

Az ünnepi könyvhéten lsmét tanusá.qot tesznek vasútasaink arról, 
hoqy szeretik a könyvet. Sokezren vásárolnak az idei könyvnap 
naqyszerü kiadványaiból. Jut belölük boven kultúrváróter�einkb� 
és konyvtára inkba is. Kepünkön a váci kultúrvároterem wvetelezö!-

nek" eqy csoportját látjuk. 

Bánki Géza : 

FORRÓ SZÍV 
_ Elbeszélés -

Nagy felelősség vezetni, em� 
bel'eket fo1·málni, irányílam. 
Forró szív, hüvös agy kell 
ho,zzá. Forró szíe, mely lán
golni tud igaz tettek 1,óttán és 
nuisokat is tíizre lobbant lel
kesedése fazásával. Forró szív, 
melynek tüze olvaszt, mínt a 
kohó. Leválasztja a nemes 
fémről a salakot, képes arra, 
hogy a.céllá edzze a vasat. De a 
forró szívhez hűvös agy kell 
- hogy fontolja a tetteket, 
hogy leh űtse a túlforró csele
kedeteket, hogy a. fol'TÓ sz!v 
parancsát meggondoltan, meg
fontoltan hajtsa végre. 

Kósa. Bálintot ilyen forro 
szívű, liúvös agyú em bernek 
ismerik. Igénytelen külseje 
nem al'ulja el, hogy mi lako
zil, a szívében. Deresedő hajú, 
csontos, sovány ember, amo
lyan se nem alacsony_ se nem 
magas nincsenek jellegzetes 
vonás�i aki egyszer látja, az 
néhán/ hét múlva nemigen 
emiékszik rá. Talán egyedül a 
szeme az, amely feltűnő rajta: 
az a na.gy ba.1·na szem, mely
nek különös fényt, különös 
színt ad a szív tüze. És ma eb
ben a szemben nemcsak a szív 
lángja sugároz. Vörös fények 
táncolna/, benne, a fáradság, 
az álmatlanság áruló jelei. 

Kósa Bálint két napja nem 
aludt. Nem a munkája miatt 
kerülte el az álom. hisz a fűtő
házból - ahol párttitkár -
hazament ő minden nap a szo
kott időben. De hiába ment 
ha.za hiába ü lt ölébe kisebbik 
lány�, egy gor,dolati?l még
sem tudott szabadulni. ez for
gatta. az ágyban már két éjs�a
kán keresztül: helyesen don
töttek-e Mikó István ügyében? 

Az egyszerű tényállás nem 
kellett volna, hogy gondot 
okozzon. m int a hogy nem ok':
zott különösebb gondot a fu
tőházfő,,öknek sem, a.ki meg-

(Kovács Géza retv.) 

vizsgálva a történteket, habo
zás nélkül diktálta a javasla
tot: Mikó Istvánt el kell bo
csátani. S a javaslat mellett, 
annak hel·yességét bizonyítani, 
ott volt a jegyzőkönyv, 

„Mikó István a • . .  számú 
túlsúlyos vonatot továbbitotta 
N. állomás felé. A gép álla
pota és a szén minősége kifo
gásolható volt. A rossz szén 
káros hatása fokozódott a gép 
elhanyagoit állapota miatt és 
így a gőzfejlesztés mind nehe
zebbé vált. Mikó nem táplálta 
a vizet a. kazánban, melynek 
következtében a. vízállás a. 
megengedettnél alacsonyabbra 
süllyedt. A fűtő figyelmeztet
te Mikó Istvánt, aki azonban 
rá sem hederített társa szavá
ra, ha nem azt mondotta: koe
káza.t nélkül nincs győzelem. 
Sőt hozzátette: az én gépemre 
bátor emberek kellenek. A 
gyávó.lG válasszanak más tár
sat maguknak. 

Ezután a gépet tovább ve
zett.e, a vízallás egyre csök
kent, az üvegben már csak 
néha látszott a �,íz, alig halad
hatta meg a. tűzszekrény fel
ső élét. S egyszen·e - amint 
a jíitő előadta - roppanás hal
latszott, a lkazánlemezek ve
szélyt jelenek. Mikó az utolsó 
percben meo tudta ál!ítan, a. 
gépet. mégis hajszálon múl,ott 
r"l./ esetleg végzetes kimtene
telíi baleset. 

A vizsgálat megállapította: 
a súlyos eset oka elsősorban a 
gép rossz állapota, a mozdony-
1:ezető hanyagsága, fegyelme
zetlensége és az, hogy figyel· 
men kívül hagyta a . . .  számú 
utasítást . . .  " 

Kósa. Bálint nem tett ellen
vetést az ítélet meghozatalánál. 
De otthon egyszen·e maga sem 
tudta hogyan, eszébe jutott 
Mikó István. Látta maga előtt 
f iata.l, izmos alakját, nyílt te
kintetét és hirtelen rádöbbent: 
nem eléggé ismeri a fiút. Nem 
ismeri, bár tudja róla, hogy 
DISZ-tag, beszélgetett is már 
vele úgy futólag vagy két-há
rom alkalommal. Mégsem ts
meri. EgyszHiben marca.11{1olni 

A pártszervezeten és az 
üzemi bizottságon keresztül 
sokkal könnyebb lenne a dol
gozók megnyerése is, ami -
véleményünk szerint - leg
fontosabb problemája az 
egyét,ként jól működo kultúr
otfüannak, 

kezdte a felelősségérzet: ki ez 
a. Mikó ? Honnan ke·rült ide? 
Kik és mik a. szülei? Van
nak-e vágyai. álmai? Udt·a
rol-e valakinel(, szeret-e vala
kit? Mil.yennek ismerik mun
katársai?  

Kérdés kérdés után. támadt 
Tá. és hánykolodni kezdett az 
ágyában. ItrJ történt, hogy egy 
éjszaka nem aludt. 1!:s nem 
aludt ,a következőn sem .  Ma
gában kereste a ualaszt és 
a.mikor nem talá.ita, imigyen 
nyugtatta magát: mit számít 
mindez? Az eset súlyos és 
egyedül a mozdonyi;ezető a 
hibás. Lehet itt más ítélet? 
Nem. 

De ezt a. hűvös agy mondta, 
a. forró szív másképpen felelt: 
felelős vagy az emberelGért, 
benned bíznak, neked hisznek. 
mert te kommun.sta vagy. 
párttitká1·. Dönthetsz-e, ha 
nem ismered az em bert, nem 
tudod, milyen rúgo/; mozgat
ják cselekedeteit ? Miféle pá1·t
titkár vagy? A párt rádbizott 
minden fűtőházi dolgozót. Vi
gyázol-e 1·ájuk, neveled-e őket 
úgy, hogy emelt fővel állhass 
a pán elé? 

S harmadnap alig vinadt, 
Kósa. már a. fűtőházban volt. 
A két álmatlan éjjel kicsit fá
radttá tette, de szíve kímélet

' lenül hajtotta. Aznap találkoz
hatta.k vele a széntéren, a fiók-
múhelyben, a la.fotan11ában, a 
DISZ-irodán. órákig beszélge· 
tett a mozdonyvezetőkkel, fű
től�kel. Megannyi történetet, 
véleményt hallott Mikó Ist
vánról. 

- Érdekes fiú - mondot!a 
a DISZ-titkár -, a Petőfi-is
lcolán egyszer a 2000 tonnás 
mozgalom lce1·ült szóba. Mikó 
egész idő alatt hallgatott, de 
a.mikor a 2000 tonnás mozga
lomról kezdett beszélni az 
egyik elvtárs, egyszerre vá
ratlanul szót kért: 

,,Látjátok ez egy nagy dol,og, 
hőstett - mondotta. - »Szak" 
emberek« magyarázták, kptet
nyi könyvvel bizonygatták, 
hogy a m-0zdon11 T;épessége 

A szakszervezeti aktívák 

esti tanfolyamainak tapasztalatai 
Befejeződt ek a szakszerve

zeti aktívák esti továbbképző 
taafolyamai. A tanfolyamok 
tapasztalatai azt bizonyí1ják. 
hogy a területi bizott::,ágok és 
,iz üzemi bizottságok 1öbb5ége 
az eddiginél még világosabban 
felismerte a szakszervezeti ak
tívák ideológiai képzésénel, je
lentőségét. 

A tanfolyamok hallgatói -
- az üzemi bizottságok veze
tőségi tagjai és az aktívák 
egyaránt - szorgalma.sp.n, fe
gyelmezetten igyekeztek tu
dásukat fejleszteni. Ez kifeje
zésre jutott elsősorban abban, 
hogy a területi és üzemi szer
vek 

több mint 400 tanfolya
mon közel 6000 a.ktívát 

képeztek ki. 
Ez természetesen mutatja azt 
is, hogy egyre több sza.lIBZer
vezeti aktíva érzi : csak úgy 
tud. eleget tenni megbizatdsá
nak, ha el&1játitja a szakszer
vezeti m unka helyes végzésé
nek alapvető feltételeit. A szor
galom, a fegyelmezettség leg
jobban abban jutott kifejezés
re, hogy 

a hallgat-Ok száma. évköz.. 
ben nem csökkent, ha-

nem emelkedett, 
különösen a biz3.lmi-, társada• 
lombiztositál;i és munkasella• 
tási tanfolyamokon. 

A hallgatók érdeklódését fo
kozta. hogy a jól kiválasztott 

előadók újszel'ű módon igye
keztek ism,ertetni. a tanfolya
mok a nyagát. Sztálin Vasmu 
állümás munkásel!átá:si tanfo-
1.vamán például az elóadó a 
g�·akorlatban mutatta meg az 
üzem, konyha. a napl,özi ott
hon és a laktanya ellenórzését. 
Budapest-Keleti pályaudvaron 
is hcl?i bemu!aiókka.l. példák
kal lelték színes:se, érdekessé 
�,: előadásokat . A társadalom
hiztosítasi anyag elöadá..sara a:r. 
üzemorvost kértek fel. 

A tanfolyamo'k s7ervezésé
ben. '-' hallgatók kiválasztásá
ban és az ellenőrzét-ben 

a pát'tszervezet 
lyen hathatós 

sok be
segítséget 

ennyi és ennyi és nf.ncs to
vább. És akkor egy mozdony
vezető fogta magát, nem törő
dött a sok kötetnyi 1·egi sza
bály.:atla/., az »okosok« előírá
saivaz - csak felült a gépre és 
virte a 2000 tonnát, szinte re
pült a i-onalon. Ez igen. E:s hol 
történt mindez? A Szot•jet
unióban. De a hfre ide is el.iu· 
toti. már nálu nk ,s t:an 2000 

tonnás mozgaiom.  És csak ná
lunk? Jgy csináljál, ezt már 
mindenilfl a béketábor o,·szá
gai.ban. Lát_játok. ez a t•al�mi. 
Aki ezt elindította. az szerin
tem ember a talpán. sőt hős. 
U j k.m·sza.kot nyitott a gőzvon
tatás történetében. Azt hiszi
tek, hogy ehhez hasonlót már 
nem lehet csinálni, hogy ami 
u3. a mi. még lehetséges, azt 
mái' mind kitalálták? Dehogy 
is! Ezernyi tett van még hát-
1·a. és közüle egyet talan én 
valósítok meg . .  .'' 

- Ezzel leült - fejezte be a 
DISZ-litkár - és szavát sem 
hallottuk többet, 

* 

- Emlékszik Kósa elvtárs 
al'ra a januári napra? - ke.:;d
te a mozdonyfelvigyázó a be
szélgetést. - Amikor a hó
akadály majd csak megbéní
totta munkinkat. Egy embert 
kerestünk, nki vállalkozik a 
hógát attörésére. Sokan. hum
kodiak. Akkor jött meg egyik 
1ítjáról l\1 ,kó. Azt mondta 
nagyképűen: Ehol ni egy cso
kor nyári legény . . .  Majd én 
elboronál.om az ügyet. 

Azzal fels.�cillt a gépl'e és 12 

órát nem is jött le l'Óla. Atve
reked,e magat a hótorlaszon ... 

A váltótársa szükszavúan 
csak ennyit mondott: 

- Már ,·égebben történt, 
amikor megjöttem egyih 
utamról és figyelmeztettem őt: 
jó volt a szenem. mégsem tud
tam tartani a menet.dőt, nem 
volt gőz. Mielőtt elindulsz, 
vizsgáld ,neg a kónuszt. 

- S tudja. mit csinált? Be
lenei>etett a képembe: ,,Ej pu
pák. nem ismersz te. engem -
mondotta -, majd é1i megmu-

adott az üzemi bb:ottsár-
nak. 

összegezve megállapítható, 
hozy 

a sza.kszerve1:eti aktívák 
továbbképzése a. részve-

. 

vők számát és az elöa.dá
sok színvonalát tekinh·e 
pgyaránt jelentős fejlö-

dést mutat. 

A párt.szervezet ,segítsége kü
lönösen Zahony átrakó, ;Buda
pest Déli és Budapest Keleti 
pályaudvaron járult hozzá a 
tanfolyamok eredményességé
hez. Egyes DISZ�ervezetek 
is - mint például Kaposvár 
állomá.son - jól mozgósították 
,i fiata.lokat a tanfolyamokra. A ke>Z<leti eredményeket . to
Sok tanfo.l:ramnál azonban vább keil fejleszteni, a tars<,.
nem mutatkozott meg a párt- da!mi a.ktit:áka.t a tanfolyam 
57,ervezet segítsége. Ez a1Tajf1- befejezése után is -rends�re� 

/b. tP.lada.tokkal keU megbzznt, gyelmeztet , hogy a területi 
i- i"énvbe kell venni segítségü-7ottságoknak; az üzemi bi- k�t � munkaversenyek _szerv_e

zottságoknak is fokozottabban zésében. a versenynyilvanossag 
kf'll kérniük a politikai osz- S<".élesít�ben. általában a sok
tá}yok, a pártszervezetek ez_ r étű. �a.kszeroezeti  munka 
irányú segítségét. minden vonatkozásában. A 

Az eredmények mellett vol- tanfolyamot végzett aktívák 

tak. kisebb hibák is. Debrecen még inkább képesek„ arra: 
hogy megértsék a Kozpont1 

,íllomás társadalombiztosítási 
Vezetőség márcil.16 4-i haláro-

t;infolyamán a 14 hallgató kö- zatát, következetesen harcol
:,ül hatan már végeztek esti janak végrehajtásáért és an
tanfolyamot, ugyanakkor nem nak szellemében növeljék a 
vonták be teljes számmal azo- szakszervezet tömegbeiolyását, 
kat az aktívákat, akik uion- neveljek a dolgozókat a párt
nan ke,:ültek funkciójukba és szerű bfrá.lat bátor alkalmazá
még egyáltalán nem vagy csak sára, öntevékenységre, helyt
kevéssé ismerik feladataikat. állásra . 

--------------

A szakszervezet 
kultlÍmevelési osz ttílytÍllllk lelhíwísa 
A va.su ta,s dolgozók szakszervezetének kultúrnevelési osz

tálya felhívja a képző- és iparművészettel foglalkozó 1x1sutas 
dolgozók.at, hogy vegyenek részt az auguszlusban megrende
zendő V. Országos Vasutas Képw- és Iparművészet; Kiállítá
son. Az eddigi vasu.tas képzőmiivészeti kiállitásoktól eltérően 
a:: idei kióll1tasra ipa1'1núvészeti es népművészeti alkotásokat 
i3 lehet beküldeni. 

A beküldésre kerülő képzámúvészeti múvek téma.válasz
tására vonatkozóan semmifele megkötés nincs, de elányben 
részesiiinek azok a művek, a.melyek a z:asutas dolgozók hősi 
munkáját, a felsZ<1,badulás át.a elt-eLt 10 év eredményeit, a 
v.a,suta.s dolgozok meg·i•áUozai t é'fetét örökítik meg. (lgy az 
1904. évi nagy 1>asuta.ssztrájk, a dicsőséges Tanácsköztársaság 
egy-egy kiemelkedó eseményét, Hámá n Kató. I...andler Jenó 
hr1:rcos életének egy-egy epizódját, a vasut ú.jjaépítését, '/ÍJ 
alkotasa.inkat. stb.). 

A k-epwmúveszeti körök ta.gja.i az év folyamán készített 
tanulmá11Yi műveikkel (szén-, akLxirell, tus, cen,zarajz) .s 
résztvehetnek a kiálli1.áson.. 

A beküldés helyét, a beküúiés1 határi.dőt és a mú.vek 
díjazásá·nak részleteit a kalturnevelési osztály későbbi idő
pontban közff.. 

tatom, mi az igazi virtus." Ez
ze1 oithagyolt. Tudja. mikor 
történt ez? Amikor Mikó elő
ször maradt fekve a i,mialon 
s utána. kapta. azt a. megérde
melt büntetést. Nem kom<>ly 
ember ez. már régeS1·égen, 
még akkor el kellett volna bo
csáiani . • .  

Es este. amikor Kósa e·ués 
heLyett jélretóita a tányert, 
csak annyit mondott a. felesé
gének: 

- Nem tud-0111 hányadán ál
lok. Meg akartam isnierni egy 
e mbert. de hogy megismer
tem-e, most még kevésbé tu
dom, mint két nappal ezelőtt. 

A 11allott történetelcből, a 
szűkszavú �letrajzi adatokból 
kísérelle meg, hogy maga elé 
képzelJe a mozdonyve.aetőt. 
l\' em az arcát, az alakját akar
ta látni - hanem a szívét. Mi 
i,an benne? Milyen a jelleme ? 
Mi a magyarázata annak, hogy 
kii·áló tetteket, lángoló szava
kat oly sötét felhőként takar 
a felel6tlenség, fegyelmezet
lenség? 

Ime, micsoda. ember éli éle
tét itt a szeme előtt, s ő eddig 
nem látott belóle mást, csak a 
munka. utáni kormos arcot, 
olajos ruhát. Soha nem mar
dosta még ily fájó kínnal a lel
kiismeret. Olyannak látta ed
dig a nwzdon·yi;ezetőt, mint a 
többieket: jelentkezik szolgá
latra, haza.tér, pihen. újra útra 
indul. Mekkora téi:edés. En
nek az embernek. mint min
den embernek, egyéni gondo
latai i·annak, fia-talos vágyak 
fűlik, álmok biztatják. S az á l
mok. nem válhatnak valóra, 
mert a tudatlanság gátjai za
bolázzák. Talán igaza. volt 
azon a. DISZ-iskolán -- egyike 
azoknak, a.ki hősi tetteket tud
na véghezvinni. Csak ő nem 
jött rá, horJY a vágy egyedül 
kevés a győzelemhez. S mi, a. 
párt, meg a DISZ. nem ma
gyaráztuk meg neki, nem áll
tunlG mellette. Hej, ha akkor 
inegjogjuk a kezét. ha leülünk 
vele és azt mondjuk: nem így 
volt az öcsém/ Rosszul isme-

�ed te a h6söket. Az a moz
rlonyvezető. aki a: e!ső 2000 

to11nás vonatot vitte, nem l'gy
szerüen felült a gépre és ment 
vele akadálytalanul - ahogy 
te elldpzPled. 11:vekig készült 
erre a;:; ü1ra. Ápolta, gondozta 
a gép2t, és ismzrte jobban, 
mint te a tenyeredet. An11ak 
többet mondo:t a. gép egyetlen 
sóhaja, apl'ó zöreje, mint ne
ked egy vas1ag szakkönyv! 

Szakkönyv? Itcsszu1 mon• 
cloni! Hisz a te kezedben ta
lán nem is volt még szak
J;őnyi,. Te neki i11dulnál át
szelni az óceánt i1'linytü nél• 
kiil . . .  Azt h iszed, hogy a hő
söket a t"irtu.s tel'emti, a h irte
len telt emeli őket példa
képpé? Téved.sz.. nagyon té
vedsz fwm. A hőstett a. hét
köznapokon kezdődik, apró 
munk:iknál, olyannál, mint a 
kal'bantartás. az utasítás isme
rete és be'artása és a hőstett 
születésénél a. bába: a magas
fckú technika ismerete . . • 

Reggel lett. Abbamaradt a 
kép;-glt beszélgetés. És a párt
t;itkár ismét elindult a. fíítő
házba, hogy Mikó iigyét meg
beszélje a fíit/Jházfónökkel. 
Mert az titfcraolódott éjsza
ká� n.em múl'ak el nyomtala
nul. meggy5z'ék a rról, hogy a. 
mozdonyveze'ő tettéért a veze
tők is felelősek. 

.4. hamutálca cigaretta.véggel 
lett teli a pártil'oda fróaszta
lán, mire befejeződött a. fút6-
házjön.ök1,el a beszélgetés. De 
amikor felá.!l'.ak az asztal mel
lől. úgy érezték, rr szívük köny
nyebben dob'.)q é• ez a köny
nuebbség megé,zí,.iött a fűtő
házfőnök sza.t:án is: 

- Vannak szavak. t:annak 
beszélgetések, amelyek tanul
ságosabbak vastag regények
nél - a párt szava ilyen. Meg
változtatom a jai·aslatom: szi
goi·ú lesz a büntetés, nagyon 
szigorú, de mégsem bocsátom 
el. És ha beleegyezel, ott le
szelG, amikl)1' beszélgetni kez
desz Mikó Istvánnal, nem aka
rom őt többet szem elől té
veszteni . · •  
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Adjunl. ,nég több s�gítséget 
a n1,e,zőgasdaságnal. 

A mindennapi munka egyszerű l,isei 
Az utazóközönség a kalauzok, forgalmi szolgálattevők mel

tett leginkább a vá!tóőröket „ismeri". Nem iS sejtik_ azo-nbtm, 
hogy meldk.ara feleUJsség hárul ezekre a derék dolgcxzokra, h:>lJY 
ezeknelc az egyszerű embereknek a munkájától emberél:tel, 
bir..onsá,,ga, milliós népvagyon épsége függ. 

A napokban több igazgató
ságon megbeszélést tartottak 
arról, hogy hogyan fejlődött, 
milyen eredmények<kel járt a 
vasúton a mezögazdaság pat
ronálása, s melyek a követke
ző feladatok. A megbeszélése
ken, amelyeken résztvettek a 
gépállomások, állami gazdasá
gok, termelószövetkezetek kén. 
viselői is, megállapították, 
ho!!V a • vasutas pártszerveze
tek, a szakszolgálati vezetők és 
a vasutas dolgozók nagy több
i;éJ,(e megértette a Központi 
Vezetooég 1933. decemberi és 
1955. március 4-i határozatát, 
jó m=kát végeztek a határo
zatok teljesítéséért, a mező.
gazdaság fejlesztéséért. 

A gvakorlati segí�yúj
tás szép példáját mutatják a 
szambathelw, igazgatósághoz 
tartozó szolgálati helyek dol
gozói. A me;zyei pártbizottság 
felszabadulási serlegének nyer
tese, a nyolcszoros élüzem 
Szombathel11i Járómújavító 
néey gépállomásnak nyújt hat. 
hatós segítséget. A g11öngyös
he1máni ·gépállomásnak eddig 
17 699 forint értékben gyártott 
gépalkatrészeket, ezenkívül 
szakmunkásokat adott a gép
állomás tavaszi gépjavítási 
mun.káinek jó minőségű elvég. 
zéséhez. A lukácshdzi gépállo
más részére szintén gépalkat
részeket gyá.."tott. a vasszilvá
m,i gépállomoonak 10 338 fo
rint értékű javítási munkát 
végzett. 

Nem járt a kívánt sikerrel 
a -n,emeslc.oltai gépállomá$ pat

ronálása. A gépállomás igaz
gatója nem vette igénybe a 
já.róműjavító szakmunkásait. 
Ezt a gépállomás meg is érez
te a tavaszi munlkáknál ; több 
mUillkagépe kiesett a termelő 
mund{ábóL A járóműjavító ez
után szakértőt lküldött a gép
állomásra s a taprusztaltakat 
közölték a járási pá<-tbizott
sá!! mezóga+dasági o:s.ztályá
vaL 

Sok iranyií', 
hathatós segítség 

A ceE!ci.ömölki fűtőház igen 
jó kapcsolatot tart fenn a hely. 
beli gépállomással, elvégzi a 
gépállomás nagyobb gépeinek 
a javítását, a gépalkatrészek 
esztergálrusát, marását, he
gesztését, pótkocsi fédereket 
készít a gépállomás részére. 
A pártszervezet javaslatára a 
roproní fűtőház dolgozói tizem
kél)essé tették a magyarfalvi 
termelőszövetlkezet elhamyagolt 
mezógazdasági k.isgépei t. 

De nemcsak az üzemek, fű
tőházak, hanem egyes állomá
&ok is igyekeZlllek előmozdí
tani a mezői?azdaság fejlődé
sét. Sárvá,- áll-ennás a helvbeli 
Magtisztító Vállal.a.ttal kötött 
komplex-brigád szerződést. 

A szegedi igazgatooág terü
letén különböző szolgálati á�a:k 
vállaltak adottságaiknak meg
felelően patronálást. A békés
csabai pálv�•Q.,,,•�rtil<:.i ··~'ik
l!ég már 1953-ban szocialista 
szerződést kötött a turkevei 
Táncsics termelőszövetkezettel. 
A főnökség dol11;ozói az idén is 
rokirányú segítséget nvúitot
tak a szövetkezetnek az álló
e&m{Özök leltári nyilvántartás
ba vételénél, a földt'!!rületek 
felmérésénél. az építési ter
vek elkészítésénél és a rajzok 
fénymáwlásánáL műsza:ki té
ren pedig a traktoralkatré-

sz.ek öntési munkáinál. A pá
lyafenntartási főnökség segíti 
a szövetkezetben a ,politikai és 
a kuLtúrmunkát is. A segítség
nyújtás eredménye legbeS:llé
desebben abban mutatkozik, 
h()!!v a tsz 107 százalékra tel
jesítette elsó ne,,vedévi tervét, 
a politikai felvilágo.sító mun
ka pedig na!n7ban hozzájárult 
ahhoz, hogy a Táne&ics tsz 
már a hónap elején teljesíteUe 
májusi beadási tervét. 

Politikai 
felvilágosító munka 

Az igazgatóság könyvelósé
gének dolgozói a termelőszö
vetkezetek könyvelési mun
káihoz adtak segítséget, a 
szentesi motorműhely szadc
munkában és adminisztraiív 
mun'kában segíti a szentesi, a 
fábiánsebestyéni és a kistel.e
ki termelőszövetkezetet. 

A termelőszövetkezeti gaz
dálkodás népszerűsítése is 
mezőgazdaságunk fejlődését 

mozdítja elő. A szegedi igaz
gatóság VI osztályánaJc dol
gozói a �·asutas tanácstagok
kal együtt megszervezték a 
szegedi Táncsics tsz látoga
tását s eddig 24 egyénileg dol
gozó paras'.1ltnak mutatták meg 
a helyszínen a szövetkezeti 
gazdálkodás előnyeit. 

A szegedi fűtőház - a rösz
kei gépáflomás vezetőjének vé. 
leménve szerint - f&k,ént a 
gépek gyors, alapos javításá
val segített a gépállomásnak. 
Tavaly nyáron például 24 
órán belül kijavította a csép
lőgépek m unka közbe;n elrom
lott dobten_'!'elyeit. A sre,pá!Jo
más vezetője megemlékezett 
Rös:!ke állomás dolgozóinak 
oatronáló munkájáról is, 
amely a politilkai nevelő mun
kára is kiterjedt s hozzájárult 
ahhoz, hos,y a gépállomáson 
tartott politikai iskolán nem 
volt lemorzsolódás, ellenkező
leg növekedett a hallgatók szá
ma. 

Hasznos támogatást nyúj-

tett és nyújt töl>b gépállomás
nak a Szegedi Vasanyagiavító 
és a szegedi pályafenntartási 
főnökség is. 

A Szegeden lezajlott érte
kezlet megállapította azonban 
az eredmények mellett azt is, 
hozy a mezőgazdaság patrn
nálásának mo7.ga1ma az utób
bi időben lanyhult. Az érte
kezlet részvevöi ezért elhatá
rozták, hogy minden pártszer
vezetben és üzemi bizotllság
ban ecy-ee:y vezető.5égi ta,got 
jelölnek ki arra. hogy állaJ21dó 
kapcsolatot tartson fenn a 
gé�állomásokkal. termelöszö
vetkezetelkkel. Hangsúlyozták, 
hoev a vasutas dol<'o.ók igen 
nagy mértékben hozzájárul
hatnak a munikás-naraszt szö.. 
vetség megszilárdításához s 
hogy a mezőgazdaságnak n,,,-,;_ 
tott mindenfajta segítség, szak
mai, politikai, adminisztratív 
vaey kulturális téren e�ya-ránt 
gyümölcsözően visszatérül a 
dolgozók í_cy a vasutasok iobb 
ellátásában. 

Azokról, ak ikre legtöbbször panaszkodnak 
Nehéz olyan fűtőházat hogy a TBKE rendszere!'en I A pécsi szertár a nehézsé-

vagy járóműjavítót találni, t�lte1j.esíti „ a tervét, tehát a gek elle?ér� !� jó munkát vé
ahol néhány perces beszél- vartnál tobb anyagra van gez, az o h1ba1uk miatt egyet
getés után valaki meg ne je- szüksége. S az anyag javaré- len szolgálati helyen se 
gyezné: ,,Sok baj van a szer- szét vasúton kivűlá!ló üze- akadályozódott a tervteljesí
tána!, késnek az anyagbe- mektól kell beszerezni. Ime tés. Mégis a szertárak verse
szerzéssel." egy körülmény, mely zökke- nyében a tizedik helyre szo-

Vajon jogosok-e. igazságo- nést okozhat. De hány ehhez rultak. Ez bizony fáj az elv
sak-e ezek a panaszok? - hasonlót kell lekűzdenie a társaknak, ,különösen amiatt, 
ezzel a gondolattal kerestem szertárnak? - nehéz lenne hogy nem tartják reálisnak az 
fel a pécsi szertárfőnökséget felsorolni. értékelést. A versenyben a 
és csakhamar Ezt kellett ta- Kovács György beszerző IV-es csoportban, a fűtőházi 
pasztalnom: nem könnyű a csoport'Vezető a megmondha- szertárak közé sorolták őket, 
szertárak munkája és sokszor tója annak hogy egész egy- holott csak egy (és nem is a 
igaztalan a szid�lmazásuk. szerű, aprónak látszó igény legnagyobb) ISZámadóságuk 

A vasút hatalmas mennyi- kielégítése miatt hány kilo- szolgál ki fűtőházat. Igy tör
ségű anyagot használ fel, métert kerékpározik, utazik, tént meg az, hogy még akkar 
évente több száz millió forint szaladgál üzletről-üzleh·e. A sem voltaJc csoportelsők. a.mi
értékűt. A vasúti üzemek múltkorában három darab kor elnyerték az élüzem cl
mintegy 150 ezer féle anyag- fénycső kellett Bátaszékre. A met. A darabbéres órák szá
gal dolgoznak. Mindez a szer- szertárban nem volt és a pé- zalékos viszonyszáma az ő 
tárakon keresztül jut rendel- csi tizletekben is csak e_gyet csoportjukban nincs értékel
tetési helyére. De', hogy el- talált. Tudják-e njon Báta- ve, holott a munka 70-75 
jut-e és időben jut-e el ez széken, hogy a másik kettő- százalékát darabbérben vég
már gyakran nem a szertá- ért közel 500 kilométert uta- zik és éppen itt születnek a 
ron múlik. zott Kovács elvtárs, hogy ne legjobb eredmények. ts még 

A pécsi szertár nem a leg- legyen fennakadás a munká- egy furcsaság: az értékelés 
nagyobbak közé tartozilt, ban? szerint a főnökség teljesít-
mindössze hat ,;zám�dósága És mennyi nehézséget okoz, ménye öt (0 százalék, mert 
van. A számadóságok látják amikor az anyagigénylőlc munkájuknak csak elenyésző 
el anyaggal a távközlő és bíz- .,biztosítani" akarják magu- részét tünteti fel a százalékos 
tosítóberendezési szakszolgá- kat. Ezt úgy kell érteni. hoi:,ry értékelés. A főnökség mun-
7,,itot. vi!lanttsz�rel6 ,-észleqPt, mindenből a sztik.séges duplá- kája nem az iktatott ügyda
kocsijavító műhelyt. Birlosít- ját igénylik arra hivatkozva: rabok számától, a munkautal
ják a dolgozók és a fútőhá.z úgyis a felét k!ipjuk. S nem ványokon szerepló tételektől 
szén ellátását. a pál11afenntar- gonclclnak arra, hogy emiatt függ - mely az értékelés 
tás és fűtőház sz�rteágazó esetleg az az igénylő kap alapja - hanem az egész 
anyaqtaén11eit, a dolgozók ,-u- majd kevesebbet, aki a tény- szertár eredményeitől. Mi 
hae!látását. leges mennyiséget igényelte, szükség van tehát ilyen érté-

Kétségtelen, hogy e munka viszont nekik fölös készletük kelésre. amely nem lelkesít, 
nem minden zökkenéstől lesz olyan nehezen beszerez- hanem ellenkezöleg. hamis 
mentes. A TBKE például há-

, 
hető anyagokból mint ami- képet fest a főnökség dolgo

romszort"\S élüzem. Ez a szer- lyen a szeg-, lapos-. gö,:nbva.s zóinak fáradságos, felelősség-
tár szempontjából azt jelenti, vagy különböző lemezek. teljes munkájáról. 

Jó kezdeti eredmények 

A vasútüzem legerősebben igénybavett szolgálati helye 
voltaképpen az á,!lomás. Itt bonyolítjá,k le a személy- és ánt
szállítást, a vcmatok talállwzá.sát, az érkező és induló vo11.atdk 
szerelvényeinek szétrendezését és összeállítását. A forgalm.at 
az állomásnalc más-má.s mtmI:ateri!l�t:?in in•ézik. E-z�!< köziitt 
is egyik legfontosabb szolgálati helyen dolgozna.le a váltóórök, 
vá,ltólkezelők. 

A váitóőrök munkájának jelentősége különösen megnő a 
megnövekedett forgalmak idején. Rendkíviüt erőfestitést, 
helytállást, éberséget ki5vetel ez a munka különösen az őszi 
csúcsforgalom, a téli zard időjárás közepette és nem t!tolsó
sorban a most követ!kezó nyári nagy uta.sforgalom v.w:jén. Hi
szen milliós értékek mellett a leg1i1'ágá,bbat, az emberi éJ:etet 
is védik. öntudatos mµnkájuk jelentős hozztjárulás a Köz
ponti Vezetőség március 4-i határmatán!l.k végreh!l.jtásáhaz, 
a vasúti szállítás gazdasá.gos, gyors és bizton.ságos Lebonyolí
tásához. 

A váltóőrök, váltókezelők - mint ismeretes, ,-észt vesznek 
a vonatközlelkMé.s szabályozásában. Ez már egymagában is 
jelentőséget ad munkáju,k-na.k. Fontos szerepük van a tolatás
nál, a forgalom balesetmentes lebonyolításánál. lsmemiök 
kell az áltailuk használt jelző-, biztosító- és sorompó-berende
zéseket, ezek függéseit, a váttók alkatrészeit és lkezelését, Mm
különben a kisebb hibák keletkezésének és elhárításának mód
szereit. Karbantartásuk, gondozásulk, ken.ésük, kivi.lágítCÍ$Ulc 
stb. is gyakran az ő feladatuk. Tehát nemcsak for17a.lmi vo'Wt
kozá.sú. tennivaZókka.l, hanem műszaki iSmeretekkel is 1'endel
kezniök lke!!. A váltóőri szolgálat minden egyes munkamozi:a
natánalc igen fontos sze,-epe van. Ha egyetl:e-negyet elh.agyn!l.k. 
beló!e, vagy felcserélik utasítás szerinti sorrendjü,k,et, köny
nyen bales.etre vezethet. 

E:rthető ezekután, hogy miért olyan fontos a váltóórök, 
váltókezelők személyével, szaktudásával, polit�i felkészült
ségével, rátermettségével, éberségével, rugalmasságával, jó
zanságá1.,al foglalkozni. 

A vasút vezetői tisztában vannak ezzel és azt a váltóőr 
;elöltet, aki rátermettségénél fogva erre a sza.!gálatro alkal
masnak minősítenek, több hÓ1Ulpig tartó, 1'endszeres elméleti 
és gyakori.a.ti kiképzésben részesítik. A sike1·es vizsga letétele 
után következik az egy-két hetes próbaszolgálat. Az áL!omás 
legjobb váltókezelőj mellé osztják be, ahol megisme1'kedik 
szolgálatának gyakorlati te,nnivalóival, az áLlomás helyi viszo• 
nyaival, a biztosítóberendezések kezelésével. Mindezt újabb 
vizsgával kell igazolnia és csak a feltételek teljesítése után 
osztható be önálló váltóő1'i szolgálat1'a. 

A v/i.ltóó1'ök, váltókezeUik munkae,-edményeit pártunk és 
karmányzatunk amltal is elismerte, hogy a legutóbbi bérren
dezéskor lényegesen, felemelte fizetésüket és esetről esetre tu
talmazzák legjobb váltóőreínket. Meg is érdemlik, hiszen a vál
tóőrök jó és lelkiismeretes munkájának nagy része van abban, 
hogy a i,,a.sút a népgazaaság által tá=ztott követelmén11ek• 
nek megfelel. 

A vasúti feladatok növekedésével, a g,izdasági élet feilö,U
sével együtt szaporodik a váltóőrök munkája, nő fel?!ősségük. 

A baleseimentes szolgálct. a helyesen rendszerezett és átgon
dolt munkájwk, a .szolgála.ti utasítás betartása emeli a vasúti 
munka termelékenységét, csökkenti a hatalmas gépezet ön
kó1tsé�t. 

Igen sok váltóőrilnk megérti ezt. Ezeknek a tudatában d-0t
gozik például Cs. Molnár Mihály guritós váltókezelő Rákos,-en
dezőn: kétszeres sztahanovista, bec.,illetesen, fegyelmezetten, 
,-endkív,ül pontosan és éberen dolgoztk, egylk péLdaképe váltó
őreinkne!k. Fodor Ferenc és Dobos János váltóőrök ébersé
gükkel súlyosnak ígérkező balesetet hárítottak el. A miniszter 
elvtárs 1000-1000 fo1'inttal jutalmazta éberségüket, 

A lelkiismeretes, felridatukat becsületesen ellátó cwlgozóT, 
mellett azonban ott látjuT: a sza.koktatásokról elmaradó az ön
képzést eUianyagoló, a munkafegyelmet lazító, a váltó� és vá
gányellenórzést elmulasztó váltóőröket is. 

Ha a -váltóőr nem jár 1'endszeresen oktatásra, politikai é11 
szakmai tekintetben elmarad, nem tart, lépést a fejlődéssel. Mi 
következiik ebbőt? A közösségre, de közvetve önmagára is ve
szélyt hozhat azáltal, hogy kifogásolható munkájával balesetet 
okoz. A váltóőrök ilyen mulasztása vag,J ezek elnézése - ;6vá
tehetetl.en hil>a. Az oktatóknak, a vezetőknek az eddiginél 
is töobet !kell tih-ódní a váltóőrök neveléséi•el és elienórzésé• 

A húsz budapesti üzem fel-
1 

BUDAPEST-FERENC-
hívására, az éves tervek túl- VÁROS ÁLLOMÁS 
teljesítése_ érdekében_ indíto_tt dolgozói májusi fajlagos kocsimunka"'.er senyhez _ meg folyik 

I 
mozditási tervüket 111 ,  kocsi

a vas�ti szolg�_ah helyek :sat- tartózkodási tervüket 108 szá
lak�zasa. LeguJabban Szekes: zalékra teljesítették. Terhelési 
fehervá1' állomás, a Keleti tervüket 118 600 tonnával tel
M_�.szf11ki �ocsiszol9álatl Fő- jesítették túl. 7378 kocsi ter
no7cseg, Banréve allomás, a venfelüli gurításával 107 szá
Va.s--�ttervező VV,, a Vi!l�mos zalékos teljesítményt értek el 
Felsove�e!ék E:pi_tésvezetusége a gurítási tervnél. Az egy ko
dolgozói Jelentettek be csatla- csira eső forint értéknek 0.15 
kozásukat. forintról 0.08 forintra csökken-

veszik az önköltség csökken- vel. A legutóbbi időszakos, vizsgáztatásokon sok váltóó,- nem 
tésére tett vállalásukat. Ezen- fe!e!t meg a követelményeknek, mert sem politikai, sem szak
kívül mozdonykilométer tervü- vonali tudásuk nem ütötte meg a kívánt mérték,et. 

Ugyan<;kkor t!ibb s_zolgálati tése szintén kimagasló ered
hely mar arrol szamol be, mény. Elmaradás a rakodási 
hogy az éves terv túlteljesíté- idő teljesítésénél van. Ezt a 
séé;i= indít-0_tt _versenyb7n bíz- kereskedelmi részleg dolgozói
tato kezdeti sikereket er el. nak szoros egytittműködésé-

ket 28 500 kilométerrel, száz- Vannak váltóórak, akik munkájukban nem veszik komo
elegytonnakilométer tervüket !van az utasítás szabályait. Topa István, vezető váltókezelőt, 
pedig 107 OOO elegykilométerrel aki Sáp állomáson az 578-as számú vonatnál a váltó. és vá
teljesítették túl a fútőház moz- gányellenőr;i,ést szabálytalanul tartotta meg, szolgálati fe!s6bb
dony-brigádjai. A villamos- sége alacsonyabb 1'angfokozatba soroUa. Mt:lasztá.sa kereseté.re 
üzem dolgozói minden ténye- is kihaiással 1.,an. Nem vitás, hogy a mulasztás, a felűletes
zőnél elérték az éltiZemsziniet. ség előbb-utóbb módszeressé válik és balesetekhez vezet. 

A VILLAMOS A váltó- és vá-O"ányel!enőrzések elmulasztása már sok váltóór 
FELSOVEZETf::K súlyos büntetését vonta m,a,ga után. Intő pJlda erre a nyir-

2PIT8SVEZETOS2G egyházi és a sajóecsegi baleset. Hányan gondolna']: ma. aTT<J, 

,. ___ ......,_..,.-�--�-�-'-"'----��~-,..,._,------ ben a szállíttató felekkel fel 
kell számolniuk. 

dolgozói minden munkánál 3 hogy mennyivel könnyebb lett volna szabá,lyszerú váltóellenó1'• 
százalékos túlleljesítést vállal- zést tartani, mint elviselni a szabálytalanság súlyos következ
tak és május második dekád- ményeit. A törökszentmiklósi váltófelvágásból baleset szárma
jában a következőként telje- zott, mert a váltókezelő elmulasztotta a váltó használhatósá
s:..,\ték vállalásaikat: szerelő- gát próbaállítással ellenőrizni. A baleset za-::2rt okozott a köz• 
részleg 105,2, oszlopállitó rész.. lekedés 1·endjében. kárt okozott nép{l_az·�as!:Jl\!.n}HJB,k csupán 
leg 102,6, műhelyrészle 102,4 azért, mert egyetlenegy munkamozzanatot elh.ag,Jtalc a váltó
százalék. Adám István és négy �llenórzés során. Így többre megyünk 

Hanqya Kálmán. a debre-.enl Távközlö és Blztosítóbe�enclezésel< El· 
len&-séqének lnkatosa 1 51 i-zPzali:kos tel !esítményét Jó munkamód-
1Hr6nek kl!szllnhetl, K6pUnk!ln Swlfrld Károlynak adja át munl<a-

módszer6t. 
(Kovács Géza felv.) 

JO TúLSúLYTOVÁBBITÁSI 
EREDMlé:NYEK főnyi brigádja 112, Göncz Jó- , , .  i születtek május folyamán zsef és 8 főből álló szerelő- A valtoorne e - egyes szolgálati helyek kivételével - 4 

számos fűtőházban. A miskolci brigádja llO, Gyimesi And,·ás téren kell 1.·árnia és fogadnia a vcmato',at. Ez a ,�,t:f.elkezé& i.t 
fíitőház 1 19 187, a ,hatvani fűtő- és 8 fóból álló lakato�-brigád- a 'közlekedő vonatok védelmét, biztonságát szolgálja, 
ház 62 775, Kazincbarcika ja 104 s?..ázalékot ért el a '?- váLtó_őrn

1
ek 

k
szaros kapcsolatot kell tartani  a forgalmi 

31 089, Bánréve 11 346, Kis- második dekádban. szolgo.:.1tteoove , a inek rendeZ.kezéseit pontosa,1. végre keU 
terenye 5121, Eger 12 769, Pécs ha;•ania. A s·mlgálati vezetőknek, a.z oktatótisztel"'lek r�ndsze• 
57 846, a Rámán Kató fútőház BUDAPEST-FERENC- resen ellenőrizniök kell a váltóőrök, váltókez�l5k tev§keny-
dolgozói 44 337 tonna túlsúlyt VAROS PALYAFENN- ségét. Az ellenőrzés igen sokat segíthet a szolgálat biztonság().f 
továbbítottak. TARTASI FONÖKS�G és gazdaságos lebonyolitásá.ban. 

TERVEN FELOL II. szakaszán Is jó eredmé- Váltóóreink nagy többsége becsületesen dolgozik dc vcni-
14 800 TONNA nyekkel folyik a tervteljesítés. nak még közöttük, akik szégyent hoznak a ber: ülete:zÍ, munká-

áru hagyta el Budapest-Nyu- Domonkos Antal pályamunkás jára, mint például Öreglak állomáson Kánya Pál vezető váltó
gati pályaudvart. A dolgozók 128 százalékos átlagteljesítés- 7ceze!ő, a!kl a fel.a.dásra kerülő terményeket és gabonanemúe-
10,1 tonnáról l0,9 tonnára se! tűnt ki. A IV. szakaszon ket 1'endszeresen dézsmálta - megkapta méltó büntetését 
emelték fel a kocsikihasználást Ju_hás� János. és b:igádja 1 30 1 Váltóőreín.k munkáját megbecsüli, szeretettel figyeit 11 
és ezzel mintegy HO teher- szazalek� teliesftmennyel �zár- vasutasság, a dolgozó nép. Számos kormánykitüntetés, kiváló 
kocsit takarítottak meg. Meg. nyalta tul ezt az eredmenyt. 

l 
és érd6mes vasutas jelvény bizonyítja, hogy .i munkáját sza.

gyorsítot!ák a kira_ká�okat i�. A GAZDASÁGI VASUTAK bály�:zerúi:n vér,zö, ébe!' váltóörein!ret, • váUókezelőinlcei meg
Itt a . mult év �áiusahoz v1-

1 
vonalfőnökségel között a kapu- becsuli partunk, kormanyunk. Tobbsegük megérti, hogy ;6 

�zony1tva 1402 ora a meg- vári vonalfőnökség dolgozói I n:iunkát•al a __ haza _javát szolgá.lják, saját felemelkedésüket M.gí-
takarításuk. járnak az élen, akik szállítási I tik. Arra torekszenek, hogy l>alesetmentes, utasítás szerinti 

1300 TONNA 
I 

tervüket 190 százalékra telje� szolgá!attételle!, szaktudásuk fejlesztésével, éber munie,foal hoz-
SZf:Nl\lEGTAKARITAS sítették. A kisujszállási vonal- 1 zájárutjanak az évi terv túlteljesitéséhez. 

tanúgítja, hogy Budapest-Ke- főnökség 102 százalékra telje- 1 
G:,eqe Káalmán, 

leti fűtőház dolgozói komolyan sítette májusi szállítási tervét, ez. oktatási osztáiy vezető;e 
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Nem hozunk szégyent ifjúsági szövetségiinkre 
A DISZ-taggá avatás né

hány nappal ezelőtt történt. 
A:z. ünnepség emlékei még fris
sen élneik bennünk, örökre 
emlékezetes marad a boldog, 
lázas készülődés e számunkra 
oly jelentős eseményre. Mi. a 
kőszegi MA V Nevelőintézet 
VIII. osztályos pajtásai. a!k.ik 
évekig dolgoztunk. tanultunk 
az úttörő mozgalomban, öröm
teli izgalommal vártuk a na
pot, amikor - DISZ-tagok le
szünk. 

Az idősebbektől érdeklőd
tünk a DISZ munkájáról, ha
gyományairól és a sok érde
kes történet, hősi tett. 2melyet 
hallottunk, csak fokozta ben
nünk a várakozás izgalmát. 
Beszéltek nevelőin'k a. KIMSZ
röl, a. kommunista ifiúmunká
sok harcáról a Horthy-terror, 
az elnyomás, a. háború ellen. A 
fiatal hősökről, a.kik életüket 
adták értünk, népüké·rt. 

Történeteket hallottunR a 
szovjet komszomolisták.ról, az 
Ifjú Gárdáról, Oleg Kosevoj-
1'ól és a többi ifjú hasról, akik 

az ünnepélyt. majd Katcma 
elvtárs, a szombathelyi politi
kai osztály munkatársa beszél 
hozzánk: ti vagytok dolgozó 
népünk Teménysége, 3ovo,e, 
a.kik végső győzelem,-e viszi
tek hazánkban a. munikásosz
tály mártírok vé,-éi;el pirosra 
festett szent zászlaját. 

Kezünkben szorOJ1gatjuk 
már a kincset. a tagsági 
könyvet, nézegetjük és közben 
hallgatjuk nevelőink taná
csait, mellyel új útunkra 
indítanak. 

gyetek bátor tagjai a Dolgozó 
Ifjúsági Szövetségnek, később 
pedig kom11mnista harcosai 
sze,-etett pártunknak fe
jezte be beszédét. 

DISZ-tagok vagyunk. A 
büszkeség és öröm, mely e> 
!öltött bennünlcet az avató
ünnepélyen, ma is és még na
gyon sokáig él bennünk. lel
kesít jobb tanulásra, eredmé
nyesebb munkára. l!:s kezünk
ben a DISZ-tagsági könyvecs
kénkkel, mi új DISZ-tagok 
most fogadalmat teszünk: 
nern hozunk szégyent ifjú-

De az ünnepségnek még sagi szövetségiinkre, méltól: 
nincs vége. Köszönt bennün- leszünk a párt bizalmá1·a. és 
ket az úttörő csapat, mely tanérünk utol.só napjaiban fo
DISZ-taggá nevelt bennünket. kozott tanlllással szerzünk 
És köszönt Katona elvtársnő, jobb bizonyítvány�, ezzel kö
a megyei DISZ-bizottság kül- szönti;e a DISZ II. kongresz

Nagy József, 
dötte is. Köszönt és arra kér, szusát. 
vigyázzunk tagsági könyvecs-

, kénkre, hordjuk mindig a 
szívünk felett és soha ne ejt
sünk rajta szégyenfoltot : le0 

a MÁV kőszegi Fiúne\"elő 
Intézet VIII. osztályos 

tanulója 

Ki lesz a győztes ? 
oly rettenthetetlenül harcol- öt DISZ-brlgád versenyez a 

I 
nek. Az „Április 4"-brigád tak hazájuk szabadságáért. Gyöngyösi MAV Kité.l:őgyártó azonban nem adja. át könnyen Mennyi lelkesítő tettről. meny_ üzemi Vállalatnál. A · verseny az el.só helyet, tovább jai:ítnyi nagyszerű példájáról a nem újkeletü, kezdődött fel- 1 ja eredményeit. Hogy ki lesz hazas:reretetnek, bátorságnak szabadulásunk 10. évfordulója az első - még nem dőlt el. 

beszél a kommunista ifjúsági t iszteletére, folytatódott május de bízunk abban, hogy minmozgalom. És mi most az ő 1 ünnepével és tovább tart den brigád kimagasló erednyorn.ukba lépünk, annak a most, mert munkával köszön- ménnyel köszönti a DISZ II .  szervezetnek leszünk ta"'ai, tik a fiatalok ifjúsági szövet- kongresszusát. melyhez ök, a hősök tartoz- ségünk II. kongresszusát. Az üzemben azonban nemtak. A május 1-i versenyben első csak a brigádok versenyeznek, 
Lassan telt az idő. lassan 

I 
az Aprilis 4 brigád lett 1 1 7,7 hanem egyénileg is vetélked

fogytak a napok. Már csak sz:ízalékos eredménnyel. A töb- nek az ifjúmunkások az első 
·néhány óra, néhány perc vá- biek pedig így sorakoztak mö- helyért. Jelenleg az élen Ber
iaszt el az ünnepségtől és götte: Petőfi-brigád 1 08,1 szá- nát Ferenc marós jár 154 szá
már vonul is a csapatzás.zló zalék. Március 15-brigád 103,6 zalékos teljesítménnyel, de 
alatt a Dózsa. György nevét százalék, Rákosi-brigád 1 00 hasonló a teljesítménye Koncz 
viselő úttörő-csapa,tunik. AI- százalék. Györgynek is. És egyre nörnk
lunk a dísz:te-remben.. Belép- A kongresszusi versenyben a szik azoknak a DISZ-fiatalok
nek az elnőkség tagjai, ünne- munka új lendületet kapott. nak a száma, akik a verseny 

• pélyes a csend, feszült a vá- Akik hátrább kerültek a má- során elérik a sztahanovista 
rakozás. Atoár elvtárs, az út- jusi versenyben, most azon fa- szintet. Szentg·áJi István 
törő-csapat vezetője megnyi1ja gadkoznak, hogy elsők lesz- v. szakme'Sler 

8 600 tonna a vasgyü jtés eddigi eredménye 
Végefelé közeledik a vas-

, 
zalék. Debrec:ni ;gazgatósáq: kg, 83,8 százalék. Miskolci Járó

gyűjtő hónap. A vasutí üze- 171  tonna 610 kg, 28,6 sza- műjavító: 171  toru1a 1 15 kg, 
mek és egyéb szolgálati he- zalék. Miskolci igazgatóság: 48,1  százalék. Szolnoki Járómű.
lyek dolgozói fokozott erővel 150 tonna 242 kg, 23,2 javító: 494 tonna, 66.7 száza
végzik a gyűjtést, hogy Június százalék. Pécsi igazgatóság: 72 lék. Szombathelyi Járóműja-
5-ig sikeresen összegyűjtsék tonna 821 kg, 20,3 százalék. vftó: 284 tonna 310 kg, 56,8 

azt' a 10 664 tonna vashulladé- Szegedi igazgatóság: 262 tonna százalék. 
1 1 0  kg. 70.9 százalék. Szombat-. Felépítményi Vasanyagjavitó 
helyi igazgatósci.g: 220 tonna. 1668 tonna 226 kg, 1 1 1 ,2 száza-
39,6 százalék. lék. Hídépítő Főnökség: 1 07 

kot, amelynek beszolgáltatását 
a vasút vállalta. Május 28-ig 
valamivel több, mint 8600 ton
na vashulladék gyült össze. 

A beszolgáltatott mennyi
ség: Budapesti igazgatóság: 
999 tonna 225 kg, 49,1 szá-

Landler Jenő Járóműjavító: to1ma 500 kg, 89,6 százalék. 
888 tonna 45 kg, 100,5 százalék. Gyöngyösi Kitérőgyár: 289 ton. 
ÉszakiJáróműjav-ító: 723 tonna 

I
na 665 k!!. 72,4 százalék. Gaz-

360 k,<r. 1 1 1.5 százalék. Debre- da.sági Vasiita'k. igazgatósága: 
ceni Já róműjavító: 543 tonna 90 25 tonna 1 00 kg, 83,7 százalék. 

S P O R T  

Ez nem pé ldamutatas 
Az OTSB labdarúgó . oszt_átya. l iát_ékosok sp_ortszerú vi�elkedés': 

az országos tá1·sadalm1 SZOY�t- meg . a .. _lf:�'\_eszélresebb h�lye 
�éggel karöltve, minden hétfon ken 1s ktt�nó hatast . gyak01 ol a 
értekezletre hívja össze az NB szurkoló tuborra. Szmte __ aty� van 
II-es csapatok edzöit, szakveze- sporttelep. melynek kozonsége 
t0it. A sporUcörl vezetőkön kivül ne tudna killönbs�_get tenni a Iel
niegjelennei< a megbeszélésel'\.en kes _de spOJ�tszC't'u,_ Ya� __ sport
a .tátékvezeíök is. Az értelcezle� s�erutlen szurkolö� kozott. S 
célja: nyilvánosan megtárgyal�1 büszkén JegyezhetJ�t�� meg a�t 
az elmúlt forduló tapasztalatait. is, hogy � sportsze1 utlenség To-
leszürni annak tanulságait. l'ekvés pal_Yákon egyre !�evesebb. 

A labdarúgó vezetők ezen kö- �án _Nand?r „esete_ éppe!1 
zössége egy-egy felmerülő kér- ezer_t .�s�_k sulyos meg1télé

� 
ata. 

dés után ha kell dicsér, de ha A kttuno szakember nem ullhat 
szükséges dorgál is. Mindkét eIL? ol_yB:n kifo_gásokl..:al. hogy a 
esetben arra törekszik, hogy az rnerkozes hevében vesztette el 
egész magyar labdarűgás ügyét helyes itélőképességét. mely 
elöbbrevigye. odá lg vezetett, hogy n�m megf�-

. • lelő magatartást tanus1tott edzo-Az ]l;B I! két csopor_tJaban társa és 3 közönség iránt. Bán ny?lc Torekvés csapat kuzd a Nándor nagyon komoly Celadatba.1nokl pontokért� s így gr,a
�

r�n tal van megbízva: a neveléssel. 

f!��ozó
sz

isap:rit:tt
r
:

e
:!��;��t Hogy lud nevelni egy olyan sport-

ember. aki önmagát sem tudja 
fegyelmezni? · . . 

A hibát elkövető labdarugo
edz6 azóta már minden bizonnyal 
többször is megbánta meggon
dolatlan tettét. Mi seu1 kívánunk 
fele.tte pálcát lőrnl, hiszen Is· 
merHH< B.í.n Nándor kiváló szak
mai és emberi tulajdonságát 1s. 
Hogy mégis bírálatot gyakoro-

��:t �
eJ

��· Nd���i�ttglzt
ne::iz';;ztf 

várjuk, hogy ogy-egy reájuk „sé
relmes" helyzetben megfeledkez
zeneI-:: magukról,. JátéJcc.,saJ, a ne
velésére •bizolt fiatalok, ami
kor maguk is megdöbbentek 
tettén. lf'szúrték a tanulságot és 
toivábhra is úgy igyeke.t::nek Yi
selkednl pályán éa pál�•án kivül. 
ahogyan arra őket Bán Nándor 
oly sokszor eredmén) csen tani• 
totta. 

lésen. Ha dicséret ér bennünket 
- s er·re több példa van 
büszkék vagyunk rá, ha viszont 
hibánkat tárja fel az értelcezlet, 
kell, hogy Javítsunk azon. 

Bírálataink nyomában 
A legutóbbi értekezleten 

sajnos - az ulóbbira került sor. 
A?. edzőtanács Bán Nándort, a 

Ceglédi 1'örekvés edzőjét_ szigorú 
figyelmeztetésben részesítette. 
me1·t a ceglédi csapat egyik: m�r
kéizésen a közönséggel, valammt 
edzötársával szemben nem meg• 
telelő magatartást tanusltott. 

Az edzötanács rövid jelentése 
magában is elég arra. hogy az 
üggyel mi Is !oglalkozzunk. Az a 
ténv. hogy ezuttal maga a neve
JésSel megbfzott edző követett t;l 
súlyo5 mulasztást, élesen ala
huzza az elél?gé nem hangoztat
ható nevelés kérdését. 

szocializmust ér;!tö hazánk az 
élet minden területén. - !gy 
természetesen a sportnál 1s 
egvlk fő kérdésnek tel<intl a ne
velést. Ma már ott tartunk. hogy 
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ne�e�r 
sében Is öles lépésekkel haladnak 
a helyes úton. F�re kevesebb a 
pályálcon történő rendbontás. A 

Veres János sződligeti leve-
1 

Se,-egélyes Gábor jegyvizs
lezőnk többek nevében kérte gáló (Diósgyőr) elpanaszolta 
szerkesztőségünket, intézzük szerkesztőségünknek. hogy 
el, hogy a március 31-ig befi- Sinkovics József vájár megta
zetett fautalványokra meg- gadta a jegyváltást és durván 
kapják a tüzelőt. Kérését tel- szidalmazta a szolgálattevő 
jesítették. vasutasokat. A panaszát meg

,,Még meddig várjak?" cím
mel közöltük lapunk május 
23-i számában Feny·ves Antal 
bajai dolgozó (helytelenül Tom
pos Antalt írtunk) panaszos le
velének egy részét. Borsodi 
elvtárs, a szegedi igazgatóság 
vezetője megvizsgálta az ügyet 
és megállapította. hogy a hibát 
a munkaügyi osztály egyik fő
előadója követte el, akit ezért 
írásbeli megróvásban részesí
tett, 

vizsgálták és Sinkovics Józ.sef 
perecesi lakos ellen bűnvádi 
eljárás indult a miskolci járási 
ügyészség én. 

Ifj. Bobán János, a váci pá
lyafenn tartá_i főnökség dolgo
zója kérésére, eljártunk ruha
ügyében. A bőrcsizmát és szőr
mesapkát megkapta, a bb. ka
bátot a közeljövőben kiadják 
részére. Az esőköpeny kiuta
lására ugyancsak intéfüedtek. 

Ki mit szeret 

A nyári rorgnlom1·a felkészült, 
virágdh1zbe öltözött YHlence ál
lomáson ott atudt a málházó. R-J
házata rendetlen ·volt. legallibb 

tíz napos szakáll éktelenftette ar
cá

tlikor az ellenőrző közegek 
t'eléb!•esztették. me.gkérdezte.k tő
le. miért nem borotválkozik'/ - I\em jutok hozzá - rctclte 
egyszerű han,l!on a málház6. 

A málházónak ig�1za lehet. 
Amíg alszik nem tud borotvál
kozni amig bol'otválkozik viszo�t 
nem tud aludni. �s ó. a kettő ko• 
zül. az alvást szereti jobban. 

Sakkláz 

Kál-Kápolnán alaposan beleme
rült a sakkozásba a :!-es órház 
,yáltó:..Cezelőjc a c.ála. \"endégség
ben lévő fülőhii�i munkással . 

Közben pedig ,1dárnan folyt a 
tolatás. dolgozott a tartalék. Nem 
tör,ídtek véle. Sakkoztak. Lépést 
lépés köYetett. A váltókezelö fi
gyelmébe ajánljuk: a jövőben 
jobban vigyázzon Iepéseire. Az 
il�·csmibö1 könnyen sakk-matt 
lehet. 

HegnyUották 
a Szőnyi úti 
sportuszodát 

Június 4-én ünnepélyesen 
megnyitották a Törekvés SE 
Szőnyi úti sportuszodájá t .  

Az uszodában otthont kap
nak a Törekvés SE kiváló úszói 
es az NB L-ben szereplő vízi
labdázói. A verseny- és edzés
mentes napszakokban a vas
utas dolgozók is igénybevehe
tík az ország egyik legkor
szerűbb u,;zodáját. 

,,1300 dolgozó szivélae fogadta" 

Nincs olyan szókincse111, 
amiv.el röviden le tudnám ír
ni üzemünk orvosa, dr. Fa.ludi 
Béla elvtárs iránt érzett sze
retet-linket és megbecsülésün
ket. Nagy gondossággal, hoz
záértéssel harcol a dolgozók 
egészségvédelméért, a betegek 
gyógyításáért. Igazán csak az 
tudja értékelni fáradságos 
munkáját, aki - mint én is -
allandó orvosi kezelés alatt áll. 
Nem kell a Központi Rendelő
höz. vagy a körzeti orvoshoz 
fordulni, így nem mulasztunk 
a munkából. 

Nincs még egy esztendeje, 
hogv itt dolgozik dr. Faludi 
elvtárs, de azóta az 1300 dol
gozó szívébe fogadta. 

Lőw.i Béla 

- AZ .,ECRESSI GÁBOR" 
műkedvelő színpadon (Nagy
mező-utca) az ország legjobb 
színjátszói lépnek fel. Június 
4-én és 5-én a „Nem magán
ügy·' című színművet mutat
ták be nagy sikerrel a Landler 
Jenő Já.róműjavító színjátszé.i. 

- A VASÚTI RENDŐRSÉG 
eljárást indított Csók Im1·e 
kápolnásnyéki vezető pálya
mester ellen, mert a kezelésé
re bízott talpfákból 43 dara
bot eladott. 

- NEGYEDSZER LETT EL
SÖ Tapolca a csomóponti ver-
5enyben Szombathely Igaz
gatóság területén. ünnepség 
keretében pénz.iutalomban ré
szesültek a munkában kitűnt 
dolgozók. 

- A MUNKÁS-PARASZT 
SZÖVETS};G megerősítése. a 
mezőgazdaság fejlesztése ér
dekében patronálási szerződést 
kötött a ceglédi fűtőház a 
.,Nag11 Sztálin" temielőszö\·et
kezettel. A fűtőhúz dol;:(ozói 
műszaki, kullúr és sport ,:o
nalon nyújtanak támogatást a 
sztivelkezetnek. 

- ÖTVENNÉGY VIDAM 
GYERMEKARC mosolyog le a 
szerencsi l\INDSZ Hervezet 
által készített tablóról. ,,Érte
tek dolgozun k és harcolunk a 
békéért" hirdeti a felirat. 

- DICSÉRŐ ELISMERÉS
BEN és 2500 forint pénzjuta
lomban részesült Edelényi Fe
renc mozdonyfelvigyázó Cell
dömölkön, mert Csór-Nádasd
ladány állomáson sulyo;mak 
ígérkező balesetet hárított el. 

- SOROZATOS LOPAST 
követeit el N�meth Károly, 
a Szombathelyi Járóműjavitó 
kocsiosztáyának dogozója. 1953. 
szeptemberétől kezdve folya
matosan, köiiilbelül egy ton
na súlyú különböző fémanya
gokat lopott el és értékesí
tett orgazdáknál. Az eljárás 
megindult ellene. 

A ,.MONTMARTREI 
IBOLYA" című Kálmán ope
rettet 5íkerre! mutatták be 
a szerenc5i Yasutas színjátszók 
a culrnrgyári kultúrteremben. 
Tervbevették a darab előadá
sát Abaújszántón, Göncön, 

Sárospatakon és esetleg Sá
toraljaújhelyen is. 

- HUSZONKf:T RÖPGYű
LÉS'r tartottak a Debr"ceni 
.Táróműjavítóban. A dolgozók 
<irömüket fejezték ki a var-.;ói 
szerződés megkötése fecett. 
Egyhangúlag fogadták. hogy 
hazánk erősítése érdekében 
úgy végzik munkájukat, hogy 
továbbra is  megtartsák a 
büszke élüzem jelvényt. 

- NYOLC GÁZSZALLIT(l 
vasúti tartálykocsit helyeznek 
üzembe ebben az esztendőben. 
Három kocsi Biharna11:yba
iomból - Miskolcra. a többi 
kocsi Dél-Zalából szá-llít rr.ajd 
földgázt azokba a városokba, 
am2lyekben a gázgyárak ter
meltse nem elegendő a lakos
ság fogyasztásának ellátására 

- A \'?.�út pclit!k�i főos'.!t.i!y 
dicséretben része.sítette Zol.tán 
De;;ső és Orosz József elvtár
sakat a MAV Sajtóhivatal 
dolgozóit, az újpesti összekötő 
vasutihíd átadási ünnepsé,gé
nek példás megrendezéséért. 

- Helye�bítés. Lapunk má
jus 23-i szán1ában a D�bre
ceni Járón1űjavító OV. üzemi 
lapja, a .,Csavarkapcs·' hír
adása nyon1án t6vesen irtu�, 
hogy a Debreceni Járómú
Ja\'i_ló elnyerte a Miniszter
,anacs és a SZOT vándor
zászlaját. Az üzem a Közleke
dés- és Postaügyi Miniszter, 
valamint a Vasutas Dolgozók 
Szaksz(>rvezete negyedé\·en
ként odaítélendő vándorzászla
ját kapta meg. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném Hat, anban 

\éYö egy szoba-konyhás, 40 ro
r'.:nt bérü Cöbérleti lakásomat. 
(Ken) hakert és jószágtartásra 
11dvarrér;z van.) ugyanoiyan, 
vagy hason!ó budapestié-rt vagy 
pcstkörny�kiért. Érdeklődni le• 
het Budapest VI. kerillet lzabcl· 
l a -utca 47, földszint 3. Buják. 

- Egy szoba összkomfor�os 
szolgálati la¼"�omat et.cserétne_m 
l,ázn1esterséggel, lehetőleg ket
szobás tnl.:&ssal. rtm: Szoniödi 
Bc11int Budapest, Gyáli út 15.  [. 
C-pü:ct II. em. l..! s�ám. 

Elcsertlném egy szoLa
kon� hás. ka.mrá<:?, napos:. ker�es 
la!-.:.ást;mnt fóbérleti egy, eEHl:,..g 
két�zohás kom!ortos belterüielen 
lévő lakás::;n.l, esetleg Zuglóh?JI. 
�rdeklödnl lehet: Soltész Sán
clcr:iál. Et.dapest, X. ker. MAY 
telep �l /7. 

- De!Jrecen beh·árosában lévő 
két ·szoba konyhás. komfortcs 
rr.agb.nlak2�o�at l'"kserélném bu� 
danestire. crm: Kó�a Ferenc 
Dehrecon� Könyök utca 8. 

példát mulatni. Vállaltuk, 
1 

A győri öntödéből kapott 
?:?gy a _v_asutasn_apra elnyer- acélöntésü eroobítelt rúgótá
Juk az eluzem c1met. Az allo- munk - amit a !elemelt rak• 
máson_, . a_ pályaf�nntartásnál súlyú kocsikra alkalmazunk -sok k1valo dolgozo, _sz_tahano- 40 szlázaléka selejt. Helyes ''ista van. A lehetoseg meg- h • t • • · t · l llllk van, hogy teljesítsük vállalá- lenn�, a gyar asi �� _

a .Y 
ki· 

.sunkat. A siker alapja, hogy a beerkezett mennyJSegböl . 
minden erőt összefogjunk, to- válogatná a használhatót. 1_gy 
vább fokozzuk a nevelőmun- a készre dolgozó osztaly 
kát, a versenyszellemet. ácsorgásai e vonatkozásban 

Zombori Sándor meg:.szünnének. A szertár dol-
ÜB-elnök, Kiskőrös gozóinak ,•igyázniok kell, hogy 

Meglepetés 

Férjem szolgálati főnöksé
gén személyesen intéztem el 
az orvosi rendeletre írt fürdő
jegyek kiváltását. A térítés 
utáni érdeklődésemre udva
rias választ kaptam : nem kell 
fizetni, mert a szakszervezet 
elintézte, Néhány évvel ez
előtt még fizettünk érte. Nem 

csak megfelelő min&égú 
anyagot ,-egyenek át. 

Cseh Zoltán 
Szolnoki Járómújavító 

Hol van a szolínya ? 

Keleti Műszaki Kocsiszolgálat nagy összegről van szó. cie 

Január else;én lejárt vá• 
szonruhám viselési ideje, de 
vú<;elni nem tudtam, mert a 
szokillyát nem kaptam meg. 
Biztatásban bőven volt ré
szem· 1953-ban. 54-ben az ak
kori ruhaügyes részéról, akik
ről később kiderült, hogy a 
maga hasznára dolgozott, 
megkárosítva dolgozó társait. 
Azt hiszem, é:-thető a kéré
sem. hogy végre két é,i vára
kozás után adják ki részem• 
re a jogosan megillető ruha
darabot. Kérem a szerk�zt0-
séget, nézzen utána, hol van 
a szoknya és mikor vehetem 
birtokomba. 

Első a szolgálat 

Kiskőrösön 1 0  évvel ezelőtt 
nemigen tudtuk mi az a kul
túra. Ma könyvtárunk, jól mű
ködő színjátszócsoportunk, ze
nekarunk van. Még a szomszé
dos járások is meghívnak mű
sort adni. Persze nem tudunk 
minden kérésnek eleget tenni. 
mert első a. szolgálat. A vas
utasnapra énekkart alakítunk, 
zenekarunk három új darabot 
tanul. színjátszóink is új mű
sorral készülnek. De nemcsak 
a kultúrmunkában akarunk 

igen '.iól eselt a figyelmes. sze
retetteljes gondoskodás. Azért 
írom ezt meg. mert sokan nem 
veszik észre az ilyen .,aprósá
gokat'', 

Veres Jánosné 
Sződliget 

Gondosabb anyagáhérelt 
Jó munkánkat akadálvozzák 

az anyagellátási hiányo�gok. 
Hat hete vártunk például 3/8-
szoros 80-as vágattesavarra és 
csavar házra. Megérkezése 
utful kiderült, hogy 30 száza
léka használhatatlan. 

Kis Irén 
irodakezelő Szolnok, IX. pá• 

lyamesteri szakasz. 
_________________________________________________________ 

____. 
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ÉLJEN A DISI l'1 KONGRESSZUSA !  ÚJ HÍD ÚJ FELADATOK 
M

agasan lobogott a tábor
tűz a Gellért-hegy olda· 

1án. Tízezernyi fiatal ünne
pelte a DISZ alakuló kong
ress-wsát, tett fogadalmat a 
túz é,� a felröppenő rakéták 
százszínű fényénél, hogy ren· 
dületlenül követi a pártot. Öt 
évvel ezelőtt így ért véget a 
DISZ alakuló kongresszusa, 
íey bontotta ki zászlaját ifjú
sági szövetségünk és kezdte 
meg munkáját a part vezeté
gé,·el. 

takarékossági őrsöket, DISZ 
őrjáratokat alakított. A DISZ 
az eltelt öt év alatt a vas
utas hősök százait nevelte és 
nem túlozunk, ha kijelentjük: 
a vasút nem teljesíthette 
volna szállítási feladatait, ha 
a vasutasok lközött nem dol
goztak volna bátor, tettrekész 
ifjúmunkások. 

Hogyan látják az újpesti híd megnyitásával elöállott helyzetet 
Pilisvörösvár állomáson 

öt éve alakult meg a DISZ, 
de a s.1:ervezet alapjait már 
1918-ban lerakták. akkor. ami
kor a párt irányításával a 
Kommunista Ifjúmunkás Szö
t;e•ség megszületett. Pártunk 
mindenkor magasan 1artotta 
a dolgozók felemelkedéséért 
folytatott harc lobogóját és 
l<ezdeltöl ott lengett mellette 
az ifjúság zászlaja is. Lengett 
a Tanácsköztársa.sá.g idején, 
az elnyomatás éveiben, és 
leng, lobog rendülefü,nül a 
felszabadulás óta, mi',:özben 
mind többen állottak és álla
nak e zászló alá. 

A 
DISZ öt esztendeje ered-
mények.kel és harcokkal 

teli idő. Harcolt a tunyaság, a 
nemtörödümség, a kulturálat
lanság, a pacifizmus ellen. S 
ha vár is még ezen a téren 
feladat az ifjúsági szövetsé!(
re, az elért eredményekért di
cséret illeti a DISZ-t. 

A harc nem ért véget. sót 
tovább fokozódik a szocializ
mus építéséért folyó küzde
lemben. Ebben a harcban csak 

felerősítve veri vissza a gyen
ge reggeli napsugárt. Hát itt 
meg miféle nagy sürgés-for
gás? Persze folyik a vágány
csere, hogy az új híd megnö
velte forgalom jó fe!építmé-
nyen bonyolódhassék le. Az
tán át a még most is épülő 
monumentális hídon: micsoda 
szívdobogtató büszke érzés, 
amely derűs mosolyba oh·ad, 
amint feltűnik Aquincum ,  
felső megállóhely. ,·irágágya.i
ban frissen Yirító százszor
szépek.kel. 

Lezajlott a díszes avató
ünnepség, elhangwttak az 
évek dicsőséges munkáját méL 
tató beszédek, az északi össze
kötő vasúti híd megkezdte 
dolgos hétköznapjait. Édes iz
galom a vasút krónikásának 
első riportra i11dulni az újjá
született hidon. Látni, hogyan 
tér visza az élet a nemrég még 

gyomnőtte, rozsdásodó vágá
nyok közé, mint újul, éled a 
tíz éven át „holt 1:idek'', a 
Budape.st-Nyugati pályaudvar 
- Rákosrendező - Budapesl
Angya iíöld - Óbuda vonal
szakasz. Öröm űzi a ceruzát, 
amjnt sebtében lejegyzi a be-
nyomásokat : mm, nem is 
olyan szürke, kk,tlen állomás akkor győzhet a DISZ. ha to-- ez a Budapest-Angyalföld. 

v.íbb erősíti sorait újabb ta- Ahol azelőtt .,a madár se 
gok százaival, ezreivel és még járt'', ujságíró is csak néha
szorosabban tömörül a párt napján ; hogy kivirult. meg
mo�- A párt: s=íi;iink. szépült az öreg épüiet. s lám 
eszünk. kardunk. Segitségé'l:el még a főnök piros karszalagja 
leay6;z:ü nk minden a kadályt. is vadonatúj, fényes selyme 

Óbudán már a megszokott 
kép fogad. (Legyünk ünnep
rontók és tegyük hozzá, meg
szokott az is, hogy túlsoká 
tart a darabárukezelés és öt
perces késéssel indulunk to
Yább?) 

- Nem, ez nem bet•ett szo
kás - tiltakozik a vonatve-
zetö elvtárs - dehát az új híd 
óta a darabáru is több. s „be 
kel! meg ,·ázódni" a dolognak. 

de nél/Güle nincs győzeLem. S 
amikor a DISZ még szorosab
ban felzárkózik a párthoz, 
mélyítse tovább kapcsolatait 
hősi példaképé,·el, a Komszo
mollal. 

Több vonat - éberebb szolgálat 

Ennyi látnivaló és érdekes 
I 

ennek nagyobb részét a Ve
b-enyomás közben szinte észre gyes-Ásványbányászati Válla
sem vesszük, már megérkez- lat. Sebesfi József elvtárs. a 
tünk utw1k céljához, Pil:s- vállalat körzeti szallit ásveze
rörÖSi:á.r áltomásra. ahol t,;Je elégedett az állomás mun
n)·omban azt a kércle,t sze-- kájáva!, a kocsibeállítások 
ge21.ük Csernák Pál állomás- időben és rendben megtörtén
fonök elvtársnak: ne!,. Legfeljebb azt kifogá-

kocsi, mint ke1lene és azok is 
többnyire magas oldalúak, 
amelyekbe nehezebb a rakodás. 

A dolgozók munkaversenye 
jól seg1ti a megnövekedett át
menő forgalmat és a helyi te
herforgalmat, amelyhez a már 
említett ásványi rakományo
kon kivül még heti 9-10 kocsi 
é";etett mészszállítmány, jelen
tős mennyiségű darabáru és 
tömegesen érkező mezőg:'lzcla
sági cikk stb. járul. !\'em 
hagyható figyelmen kí,·ül ter
mészetesen a nagy szeméb·
tr-rgalom sem. Áprilisi tervét 
átlagosan 108 százalékra tel
jesítette az állomás. A dr,Jgo-
zók nagy súlyt helyeznek arra, 
hogy tervüket dekádról dekád
ra. műszakonként is állandó'\n 
teljesítsélr, sót túlteljesítsék. 
Megtörtént ez ma3us els,'> 
dekádjában is. amikor Felce!e 
Sándor forgalmi szolgála'tevó 
múszakja 131.4. Asbacli JI.Jii,
lós műszakja 1 13.9, T�r,i1ei 
Tóth Imre műszakja 126.5 
százalékra teljesítette a tíz
napos tervet. 

A párlélet újjászervezése 

Fekete eh-társ szakszol gálati 
tr>1.r1káián kívül mint párttit
kár a ·párt.szervezet rendbeho
zásán fáradozik. A párttitkári 
me_gbizat:íst mintegy két hó
nappal ezelőtt kapta. amikor 

elődjét, M,kulán József __ el'-'.· 
társat a pártszervezet ugye1-
nek elhanyagolása miatt le kel
lett váltani. Teljesen szétzilált 
pártszervezetet vett át Fekete 
elvtárs, (Pilisvörösvártól Le
ányvárig a szervezethez tarto
úk minden állomás) ezideig 
még nem is sikerült rendbe
hoznia. A három héttel ezelőtt 
összehívott taggyűlésen nem 
jelent meg senki. Minap újra 
ös.;;zebh'ta a taggyűlést, de rai
ta, a főnökön és az OB-e!nökö? 
kívül most sem volt ott egy le
lek sem. Fekete elvtárs elhatá_ 
rozta, úgy segít a tarth_atatlan 
á1lapoton, hogy szemelyesen 

kere-� fel minden alctivistát, 
pá?'tt.agot, elbeszélget t;elük, 

lwgy megteremtse a megsza
kadt kapcsolatot köztü k  és a 
pá rtszervezet között. Érintke
zésbe lépett az igazgatóság po
litikai osztályával ,  hogy segí -
sée;et kérjen szervező munká
jához. Remélhetőleg a polit!ka.t 
osztály és a helyi pártvezető
ség tagjainak segitségével 
meglesz a sikere fáradozásá
nak és akkor a pilisvörösvá:•i 
pártszerve1et segítője, ,·ezetóje 
lesz azoknak a szolgálati he
l�•elrnek, amelyek az eszte:·go
mi vonalnak ezen a szakaszan 
fontos �zerenet töltenek be az 
újpesti. híd megnyitása követ
kezi.ében megnövekedett ior• 
galom lebonyolításában. 

Az osztályellenség töboozör 
megk:íisérelie, hogy az ifjúsa
got elválassza a párttól, de 
minden kÍl5érlete c;;úios l-..1-
darcba fulladt. Harcban. ezer 
halálban, győzedelmes épitke
zéseken forrt ös.sze e1vála;;zt
hatatlanul az ifjúság a párt
tal ,.A párt a mi esz'ink, be
csületünk, lelkiismeretünk, ,z;i
Zágos jelenünk és Tagyogó jÖ· 
v6nk" - szól a Komszomol 
jelmondata, amely a magyar 
dolgozó ifjúság jelszava is. 

A napokban hazánkb·an járt 
a Kom.szomol öt tagú ,·asu.as 
küldöt�e;e. hogy átvee;rn a 
vasutas-fiatalok felszabadulá
sunk ünnepére készített aján 
dékait. A találkozás szeretet· 
tői izzó hangulata kifejezte: 
a magyar �,a.su.:a.s·Jiatalok azt 
az utat vál.asztották, amely'!n 
Sztahanov, Zója, OLeg Kose
voj Mladt, s a.melyen ma a 
kommunizmus ifjú építői me
netelnek. A Komszomol pél
dája arra tanít: álljatok helyt 
fegyelmezetten, keményen a 
tennelés frontján, gyűlöljétek 
az elavultat, bátran döntsétek 
meg a régit. Szárnyaljátok túl 
a régi normákat, növeljétek a 
termelékenységet, javítsátok a 
munka minőségét. Dolgozza
tok becsületesen, teljesítsétek 
felajánlásaitokat és munka 
után szórakozzatok, művelöd
jetek, legyetek méltók ntinden 
körülmények kö7ött arra a 
megtisztelő elnevezésre, hogy 
ti vagytok a párt segédcsapa
ta. 

- Mik a:: első tapasztalatai, solja, hogy kevesebb a nyitott 
mennyiben t:aLtozott a hely- * ---------

A DISZ az eltel,t öt év alatt 
hazaszeretetre, a párt iránti 
hűségre, a szocializmus épí
tésében hősi helytállásra . �
velte ifjú�águnkat. Sztalim:á

ros építőinek első sorában az 
ifjúság haladt és közöttük 
meneteltek a vasutas-fia-talok 
is. Ök rakták le az első sin
párokat, melyeken m�e:- 5-
dött a felvonulás az építkezé
sekhez. Es miközben Sztálin
város kinőtt a földből, az 
építkezésekhez küldött építő
anyagok és gépek továbbitá
&ánál ott voltak és áldozatos 
munkát végeztek a vasutas
fiatalok. 

Jlz. év alatt új orsw.g 
epült, korszerűbb lett a 

vasút. A vasút korszerfusítésé
ncl, az új vasútvonalaJC építé
sénél mindig ott találhactuk 
az ifjúságot. Ott voltak a 
miskolci rendezőpályaudvar, a 
záhonyi átrakó, a ferencvá· 
'l'DSi keleti gurító építésénél, a 
Sztáltnváros-Rétszil.as, a Sztá
linváros-Pusz:aszabolcs, a 
Környe-O'l'Oszlány. a Tiszaug 
,-Kunszentmárton, az Ajka
halimbai vasútvonalak szüle

A 
DISZ 11. kongresszusa 
mérföldkő, amely meg

szabja a további feladatokat a 
szocializmusért vívott harc
ban. A DISZ készen áll a 
harcra, de a fiatalok sikert 
csak a párt segítségével érhet
nek el. A párt;zervezetek se
gi tsék, ellenőrizzék és irányít.. 
sák a DISZ-szervezetek mun
káját. NevelJék a DISZ-szer
vezetek vezetőit, vegyék fi
gyelem be javaslataikat. Segíttéliéné!. 

. . • senek az üjúsági szervezetek A DISZ n_ev�lte :estt_ J?� munkaptogramjának kialakízsefet, CeUd.ömolk fut6haz ifi 

I 

tásában, tartsanak a DISZ 
mozdonyvezetójét, aki a szom- tagjaival közös megbeszélése
bathelyi igazgatóság területén ket, aktíva-értekezleteket. A 
az elsők között vállalt túlsúly DISZ segítése m inden párttag 
továbbíLást. A DISZ nevelte egyik legfőbb kötelessége, ez 
azokat a Dombóvár filtöházi biztosítja, hogy a DISZ-ben 
fiatalokat. akik a dalmandi töretlenül érvényesüljön a 
gépállomás patronálását vál- párt vezetószerepe, az ifjúság 
lalták és végzik becsülettel. A marxista-leninista nevelése, 
munka megjavítására számos hogy a DISZ tagjai bátor, :1ú
kezdeményezés indult el a séges követői legyenek nagy 
DISZ-töl. A várpalotai fiata·• pártunknak. 
lo.k védnökséget vállaltak elő- Szeretettel köszöntjük a 
azöi: a műtrágyaszáll�tás: DISZ II. kongresszusát, üdvö
�aJd a . N_

(Yl)embet 7. erom:i zöljük tettrekész, bátor vas-kiszolgalasara. A Nyugati- . . . f pályaudvar diszesei indítot ' k utas ifJuságunk�t- Vasutas . 12-
el az „óvd az áru.t"-mozgal- talok, előre a partmutatta uton 
mat. Számos DISZ-szervezet a DISZ II.  kongresszusa ha
cergiatakarékossági, anyag-- tározatainak végrehajtásáért! 

zet, amióta az észa;ki östze
kfüő t·asúti hídon át bonyoló
dik le az esztergomi vonal 
forgalma? 

- A híd megnyitása óta 
eltelt idii alatt még nem ala
kult ki teljesen az ú.i helyzet, 
de azt máris látjuk, hogy a 
hidno:k óriási jelentősége van, 
főleg a komáromi bányavidék 
szempontjából válaszol 
Csernák elvtárs. - A híd fel
szabadította a komáromi utat 
és abból a teherforgalomból, 
amely eddig túlnyomórészt a 
győri vonalat nyomta, most 
jóval nagyobb részt tudunk 
vállalni. Máris megindult vo
nalunkon a komáromi szén
rakományok fokozott áram
lása, ami azt jelenti, hogy napi 
tíz pár tehervonattal több 
megy át állomásunk<m, mint 
azelőtt. Ez új feladatok elé 
állít bennünket, no.gyobb kö
rültekintést kíván állomásunk 
dolgozóitól, a vezetéstől pedig 
a: felügyelet e.-ősítését. A ma
gam részéról, mint fónök és 
mint oktatótiszt föleg ennek 
szem előtt tartá�ával végzem 
a forgalmi szolgálattevők és a 
váltóórök oktatását, irányítá
sát. ügyelünk a balese\meg
elözésre. mert a reggeli sze-
mélycsoportban minden vágá
nyunk fog!alt és a ki- és be-
szállások lebonyolítása nagy 
vigyázatosságot kíván. TVehe
zíti munkánkat, hogy az állo
máson kitérócsere folyik. Az
az, hogy csak folyna. ugyanis 
tavaly szeptember óta tíz cso
port kitérő itt hever lekötve. 
az ágyazatok félig kibontva, s 
csak a baleseti veszélyt állan
dósítják. nem beszélve arról, 
hogy a csonka-i•ágányt emiatt 
egyáltalán nem tudjuk hasz
nálni. 

A helyi teherforgalomban is 
ért>zteti jótékony hatását a 
lúd megnyitása. mert pár nap 
óta az állomás észrevehetően 
több üres kocsit kap és azóta 
jobban megy a rakodás. A 
múltban. különösen hét végén. 
nagy hiány volt ili"es kocsik
ban. A múlt héten már javult 
a helyzet. Az állon,áson na
ponta 18-20 kocsit raknak, 

Többet, jobbat, olcsóbban 
Az élüzem cím több.szörÖO:i pe, vállalásaik 

birtokosa a Keleti fűtőház és földköve felé. 
újabb mér-

motorszin. Ezenkívül nem egy 
gyönyörű vándorzászlóval, 
diszoklevéllel büszkélkedhet-
nek az üzem dolgozói . Mun
kájuk lendületére mi sem 
jellemzőbb, mint az, hogy nem 
kampány.szerű felajánlásokat 
tesznek, hanem hosszú időre 
előre terveznek, s vállalásaik 
tükrözik az adott időszak leg
fontosabb tennivalóit. 

Már az év elején az éves 
terv túlteljesitéséért indultak 
harcba, s a márciusi határo
zatok szellemében arra tö
rekszenek, hogy gazdaságos 
munkával, az önköltség csök
kentésével uZ élenjárók kö
zött maradjanak. A fútóház 
páros versenyében tizenegy 
mozdony huszonkét brigádja 
vett részt. s a „ Vörös Csi!-
1.ag"·brigáddal az élen, ma is 
töretlenül haladnak a vas
utasnap, az alkotmány ünne-

Egy dolgozó két é"' i 

munkája 

A lendüle-tet. az eddigieknél 
is jobb eredményekre törek
vést még csak növelte a csat
lakozás a húsz budapesti ipari 
vállalat felhívásához. A párt
és szak.szervezeti aktívák fel
világosító szava megértésre 
talált: ,.Legyen ez a verseny 
százezrek és milliók versenye, 
a békéért, hazánk boldogulá
sáért, a szocializmusért!" 
.,Ter-nieljünk 1955-be-n többet, 
jobba,t és olcsóbban!" - lett 
a dolgozók jelszarn. A hu
szonkét brigád lelkesen foly
tatja a párooversenyt. Na
ponta mintegy hatvanezer 
utast szállítanak a Keleti góc 
dol:;ozóí. Felelé'sségteljes mun
kájuk illusz\rálására érdekes 
számításokat végeztek: egy 

PONTOS, LELKIISMERETES MÉRLEGELÉST 

Szabó Lajos piliscsabai raktárnok munkáját a rend, a pontossáq 
fellemzl, Lelkilsmeretesséqének köszönhető, hoqy pcntatlansáq 

miatt méq reklamkió nem érte az á llomást. 
(Ferkls Emil telv.J 

munkásvonaton átlagosan 
1500-an utaznak. Ha késés 
miatt öt perccel később kez
denek munkába a vonattal be
járó dolgozók, már 1 25 érté
kes munkaórát veszít nép
gazdaságunk. Kiszámították, 
hogy ha az ál:aluk vezetett 
vonatok fele tíz percet késik, 
ezzel egy dolgozó két évi mun• 
kanapja vész el. 

Az ipari vállalatok fel
hívására megh1dult felajánlá
sok teljesítése szépen halad: 
kilométertervüket 18 500 kilo
méten·el, százelegytonna ki
lométertervüket 107 ezerrel 
maris túlteljesítetLe a göz
üzemrész. Évi háromezer ton
na szén megtakarítását vál
lalták, s eddig a teljesí1és 
1300 tonna. Önköltségcsökken
tési elóirányzatukat 57 ezer 
forinttal túlteljesítették. 

Hasonló jó eredményeket ia• 
lálunk a villamos· és motor• 
üzemrészelrnél. A motors.zín 
az év végéig 12 ezer kilo• 
gramm hajtóanyag megtaka• 
dtására vállalkozott. Lelkiis• 
meretes munkájukat bizonyít.. 
ja, hogy már 9500 kg. hajtó
anyaggal kevesebbet kell igé-
nyelniök a legközelebbi időre. 
Az időszakos javítási terv is 
jót halad. Minden reményük 
megvan an-a, hogy iervüket 
4-10 nappal előbb fejezik 
be. 

A közelmúltban a sztaha
nov�-sták és az élenjárók be
vonásával m űszakfejlesztési 
értekezletet tartottak. Ezen a 
megbeszélésen sok javaslat 
született a termelékenység 
fokozására. A .,Vörös Csill-aq" 
és a többi brigád, amelyek• 
nek tagjai között olyan orszá• 
gos hírű mozdony,·ezetöket és 
fűtöket találunk, mint Klein 
János, Besze Jenő, Lengyei 
Arpád, Petresi Sándor, Varga 
II. János. Zöldi Sándor. An· 
gya.l Józ�ef kimagasló 
eredményekkel akarják ünne
pelni a vasutasnapot és az 
alkotmány ünnepét, 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL ◊ 

A propagandisták továbbképzéséröl 
�tkihi IÉ IL IET 

) 
A Központi Vezetőség 1955. 1 elhanyagolja marxilSta-leni- miatt több megfelelö képzettmárcius 4-i határozatának vég. nista tképzettségének fokozá- ségű elvtars nem vallalt prorehajtása megköveteli, hogy a sát. Az elméleti kérdések el- pagandamunkát. KOREAI ÉLMÉNYEK 

vasutas pártszervezetek fokoz- hanyagolása a munka fenn- Pártunk Központi Vezetősé- A tél derekán szerkesztősézá:k: a dolgozók körében vég- a.ltadásához, a gyakerlati fel- ge 1955 május 16-án hozott ha· günk címére le�•elezőlap érkezett szervező és nevelő mun- adatok elvtelen mego'dásahoz tározata új alapokra fektette zett Koreából, Az üdvözlő so-kat, emeljék a termelés párt- vezet. a propagandisták továbbkép- 1'okat dr. Si'· Jánosné főtiszt, a ellenőrzésének szinvonalát. A r h zésöt A vá · tan! J k "  " s�retes, ogy a márciusi - · n ri O yamos ,- vasút' Főosztály 4. szakotzlá-párttagok - népi demokrá- képzés elmarad s ehelyett a • 
ciánk funkdonáriusai - mar- határozatot megelőző időben a 

pol"tik . . k 1 . . . lyának dolg')zója frta. Közölte, 
1 jobboldali nézetek megzavar- 1 · ·_ai _is_-o a es a . �xiz- /•ogy fér3·e u•án utazott Koreá-xista- eninista képzettségé- . . . mus,-.emmzmus alapJa1 tanfo- • 

nek növelése előfeltétele a ták még a pártfunkc1onan�- , lyamok propagandistái évköz- ba. Férje hosszabb ideje a 

1,zocializmus további sikeres sok egy részének gondolkoda- ben témánkénti. 2--4 napig Rákosi Mátyás Kórházban do!
építésének. sát is. Pártunk ideológiai egy. tatió tanfolyamokon készüLnek gozik, mint ortopéd sebészor-

A tapasztalatok azt bizonyít- ségének erősítése megkövete- az oktatás?"a. A propagandi.sták vos. Dr. Sík Jánosné fér;ével 
ják. hogy csak az tud har- li, hogy az új pártoktatási év- a megkapott útmutatók alap- együtt néhány hete hazaérke
colni a párt po!i.tikájá,n.a.k meg• ben széles körben tudatosítsuk ján előre tanulnak. A:z. I. té- zett Budapestre. 
valósításáért, aki rendszeresen a Központi Vezetőség 1955. ma feldolgoziását már augusz- Felkerestük a Koreából ha
gya1'apitja eLrnéleti ismereteit, márciusi határozatat, az ideo- tusoban elkezdik. Az eddigi zatért házaspárt, hogy elbe
szélesíti poli,tikai lá.tókörét. lógiai munka segítse elő a propagandista szemináriumok szélgessünk velük élményeik
NEmt is lehet népi demokrá- párt belső és külső politikai helyett. a politikai isko'.á.n az ről. Az újságírónak nem kell 
cián:k jó funkcionáriusa az, aki sikereit. I.-II. témaból három-három, kérdeznie. Rajzanak az emlé

Emeljük a propagandista munka színvonal6t 
a III.-IV. témá,ból egy-€gy kek, az asztalon a képek szá
napos előkészítő tanfolyam zai elevenítik fel a Ko,eában 
lesz. A marxizmus-leni.niz- eltöltött idő mozzanatait. 

Emelnünk kell a propagan- zatkész harcosaivá válnak a I mus alapjai tan.folyam e'.óké- - Phenjan közelében Sari-
damunka eszmei, elméleti szín- szocializmus építésének.. szító fogla1kozása az I. témá- von. városkában áll a Rákosi 
vonalat, ugyanakkor erooite- A propagandista munka si- ból négy, a II. témából három, Mátyás Kórház. Ez a legszebb 
nünk kell elszakíthatatlan kerének alapvető feltétele a a III. témából két napos le6Z. épület az egész Fan.gte tartokapcsolabát a gyakorlati élet- marxizmus-leninizmus isme- Ezeken a tanfolyamokon lehe- mányban. Itt dolgoztunk !ele
tel, a párt politiikájának meg. 

rete, elsajátftiása. Ezért az ed- tővé válik az anyagok részie- ségemmel együtt _ mutatja a valósításával. A prapagandis- tes feldolgoz.á.sa, előadások, kórházról készült felvételt dr. 

lünk. Milyenek is a koreai em
berek. Dr. Slk János elmoso
lyodik. 

- Sokat írtak, beszéltek ar
ról, hogy milyenek a koreaiak. 
Én saját tapasztalatom alapján 
mondhatom, hogy soha nt>m 
találkoztam még olyan em be
rekkel, akik ilyen szerények, 
udvariasak, tapintatosak, mint 

Ma minden koreai hálával gon• 
dol Magyarországra, a magyar 
népre és a szeretet minden 
jelével elhalmozza a kintlév6 
magyarokat. 

A Koreában járt vasutas 
asszony körülnézett a vasút 
tájékán is. 

- A háború végeztével nem 
volt vasút Koreaban. Elpusz. 

ta munkája kihat a pártépítés, digiek.nél nagyobb számban konzultációk, módszertani fog. Sík János. t lé , z • ,. kell propaganda-mw1tkával 1 1k • k pi g dJS" t G erme s szmvona a.na,- a ozaso · ·opa an a sze- - Sokszor kapott ú; hajlé-emelésére, a pánt tömegek kÖ- megbrani a párt-, tömegszer- mináriumok vitavá:z:latának 
zötti felvilágosító munká.jára. vezeti-, szakvonali vezet&ket, megbeszé:ése. kot a Rákosi Mátyás Kórház. 

Slk Jánosné gyógytorna-gyakorlatokat végeztet a 
Rá.kosi Mátyás Kórház betegeivel 

A most befejeződött oktatási az egyetemekre járó. vagy Az . lós . 'kh 1 
hiszen Koreában a háború so- a koreaiak. Jellemző, hogy a 

• • 1 - h • d t magasabb iskolai végzettségű, igazga agi sz.e e ye- rán majdnem minden elpusz- koreai nyelv nem ismeri a ká-ev 1gazo Ja, ogy mm enüt , . , ken megrendezésre kerülő tan- tult, ami a föld fölött állt _ kod -d�-ahol az oktatás színvonalának a termelőmunkában is kitunt, folyamokon, szeminariumve- rom - ást, a szi .... t. 
emelése a pártmunka homlok- példamutató párttagokat. Ko- zetők irányításával 15-20 fő- egészíti ki férje szavai Si.k Já- Sik Jánosné a koreai embe-
terébe került, ahol a propa- moly javulást csak akkor vár- nyi csoportokban folyik majd a n.osné. rek jellemzéséül Cso-Jo-Con-
gandisták lelkiismeretesen vé- hatunk a pártaktatás tartalmi feLkészülés. A szeminárium A Rákosi Mátyás Kórházról ró! emlékezik. Ez a koreai fia
gezték munkájukat, ott fokozó- és szervezeti színvonalában, vezetőket, közvetlenül a té- beszélünk, arról az egés2»ég- talember a Rákooi Mátyás Kór
dott a párttagság aktivitása, ha a vasúton is a legképzet- mánkénti tanfolyamot meg- ügyi intézményről, mely első- ház gépkocsivezetője. Még dúlt 
javult a politikai tömegmun- tebb, az oktató-nevelőmunká- előzően, a politikai osztályok ként érkezett a vérző Korea a harc, amikor a gépkocsiveze!ka, megszilárdult a munkafe- hoz legjobban értő párttagok egy napos előkészítőkön képe- segit6égére. A 280 ágyas kor- tő a kórház főorvosával utazott 
gyelem és sikeresen folyt a állnak a propaga.ndamunika zik ki. A szakc,;:ított tanfolya- szerűen felszerelt kórház nem- az orszagúton. Hirtelen meg
terveik teljesítése. élére. mok (pol. gazd., SZKP törté- csak a haború során nyújtott jelentek az amerikai légikaló-

Az alapszervezetekben most 
Milyen segítséget kapnak net, MDP történet, filozófia), nagy segítséget a koreai nép- zok és bombákat szórtak az 

:fejeződik be az új pártokta- propagandistái az eddig is- nek, hanem most is, a háborús útra. Kiugrottak a kocsiból. Az tási év előkészítésének leg- a propagandist6k? mert és alkalmazott prop. kon- rokkantak egész seregének ad- árok oldalához lapultak. Cso-fontosabb munkája, a propa- ferenciák módszerével tanul- ja vissza egészségét. A kórház Jo-Con rábcrult a magyar or-gandisták kiválogatása. A A propagandisták felkés?.í- nak az oktatást év folyamán. tovább fejlődik, év végére már vasra, hogy testével védje a pártoktatás színvonala alapve- tése nehéz p,ártmunkájuk si- A továbbképzésnek ez az új, 400, jövőre pedig 600 agy vár- lövedékek ellen. Mikor megtően a propagandista káderek keres elvégzéséhez ebben az évközbeni formája, a propa- ja a gyógyulásra szorulókat. kérdezték tőle, miért tette, ös.szetételétó!, elméleti. poli,ti,- évben eltér a mege:őző évek gandisták felkészülését minden A magyar vasutas asszony csendesen így felelt : kai és módszertani felkészült- módszerétől. A1; elmúlt évek- eddiginél alaPQS:tbban bizto- nemcsak vendégként élt férje _ Sok testvérem életét men• 
ségétől függ. A propagandis- ben a propagandisták nyáron sítja. Azonban ennek a for- mellett. Mielőtt elutazott Ko- • . . ták kiválasztása döntően be- készültek fel munkájukra, mának 16 a tartalmát a pro- reába, elvégzett egy fiztKote- tette meg a fo�rvos _es soka�-
folyá..solja az új oktat,í.si év -részben bentlakásos tanfo- pagandisták állandó, követke- rápiai tanfolyamot. A Rákosi nak �e�Z meg v,sszaadnia 
&k.e1'ét. lyamokon, részben egyénileg. zetes tanulása hatarozza meg. Mátyás Kórházban a háborús

\ 
egészseget. . A propagandisták munkája Ez a módszer nem vált be. A A propagandidák most ve-

1 

rokkantakkal gyógytornát vé- Nagyon szeretik Koreában a 
iszép és megtisztelő megbiza- több év-er1 kere,;ztül propa• gyék ki az évi szabadságot, geztetett, napfény besugárzá- fl;agy:3:ok�t. A m;i�ar ?.olgo
tás. A propagandista - ha gandamunkát végző elvtársak pihenjenek. üdül.ienek, hogy sokat adott és egyéb kezelé- zok aJandeka, seg1tségnyuitása, 
jól dolgozik -, meglátja mun- egy része nem szívesen áldoz- augusztusban friss erővel seket végzett. Szerették is a a Rákosi Matyás Kórház több 
kája eredményét abban, hogy 

I 
ta fel minden évben az üdü- kezdhessék meg a tanulást, az fiatal magyar vasutas asszonyt. éves nagyszerű munkája hálá

erósödi_k hallgatóinak �ommu- lésre _legalkalmasa�b ?e:ek;t október 17-én kezdődö új párt- A tornaterem, az ő birodalma val tölti el a koreai embere
nista öntudata, odaado. áldo- tanulasra. A nyári k1kepzes oktatási évre való felkészü- _ a kórház büszkesége ,·olt. ket. A japán megszállás ide-

-
, 

lést. Nemcsak a legkorszerűbb fel- jén nag)'on kevesen hallottak 
Kun Dez.só szerelése miatt, hanem azért Magyarországról a koreaiak 

T, ' 
M S • t T '  

, a vasút politikai főosztály is, mert ez a szép nagy terem közül. Az egyszerű emberek 
,zeves a agyar- ZOVJe arsasag propaganda alosztályának volt a kórház kulturális életé- földrajzi ismerete nem terjedt 

vezetője. nek központja. el addlg, hogy tudomást sze-
A koreai emberekről beszé- rezzenek rólunk. magyarokról. 

tultak a vasútvonalak, moz• 
dony- és kocsironcsok hever• 
tek a feltépett sínek mentén. 
A háború végeztével hamaro
san rendbehozták a Sim-Csu 
és Phenjan közötti szazkilo
méteres vasútvonalat. Akkor 
még nyele óra volt a menet
idő. Ma ugyanezt az utat négy 
óra alatt lehet megtenni. Ma 
már Észak-Korea minden ré
szébe el lehet jutni vasúton. 
Hatalmas iramban halad előre 
az újjáépítés az egész ország
ban. 

- Ha az ember 2-3 hétig 
nem jár Phenjanban, köny
nyen eltévedhet, Uj házsoro
kat, új tereket, üzletnegyede
ket talál. A mintegy 4--5 kilo
méter hosszúságú Sztálin su
gárút a háború óta épült, 
2-3-4 emeletes gyönyörű új 
házak sorakoznak egymás mel
let 1, az üzletekben minden 
kapható. 

Szép és küzdelmes volt dr. 
Sik János és felesége számára 
a Koreában eltöltött idő. Egy 
életre szóló élménnyel, emlék
kel gazdagon tértek haza arrói 
a földről, mely oly sokat szen• 
vedett az imperialisták pusz
tító dühétÖl és ahol a maguk 
erejéhez mérten segítették gyó
gyítani a háború ütötte sebe
ket. Fennállásának tizedik év

fordulóját ünnepelte június 
9-én a Magyar-Szovjet Tár
.saság. Tíz évvel ezelőtt, nem 
sokkal azután, hogy a Szovjet
unió dicsőséges hadserege fel
szabadította hazánkat, alakult 
a Magyar-Szovjet Társaság. 
Szabad, új életünk megszü'.e
tése kibontakoztatta azt az 
őszinte, mély barátságot, sze
retetet, amely már évtizedek 
óta élt a magyar népben, s 
amelyet a Horthy-korszak el
nyomó, ellenforradalmi ter
rorja sem tudott elfojtani. A 
N<L(lll Októberi Szocialista 
Forradalom ,zyőzelme óta ér
lelödött, növekedett a magyar 
népben a Sz.ovjetunió iránti 
szeretet, érdeklődés és re
ménykedés. 

tó!. az első vasúti híd felépíté
sétől kezdve mellettünk állna'k 
a szovjet vasutasok, a legki
tűnőbb szakemberek jöttek el 
hozzánk s hoztak ,,egít:;éget 
nagy feladataink megvalósítá
sához. 

A magyar vasutasok szol idaritasa a sztráikoló 
angol vasutasokkal 

A felszabadulás óta eltelt 
tíz év alatt a Szovjetunió 
megismerése, a szovjet pé!da 
követése az egész nép ügyévé 
vált. Az elmúlt tíz esztendó 
minden napja új, meg új gyü
mölcsét termelte a Szovjetunió 
barátságának. baráti segítségé
nek és erőt, példát adott né• 
pünknek ahhoz. hogy a Ma
gyar Dolgozók Pártja vezeté
sével minden akadályt leküzd
ve építhesse a do'gozó nép ha
záját, a szocialista jövót. 

Mint ahogyan egész népgaz
daságunknak kiapadhatatlan 
forrása az a segítség, amelyet 
a szovjet emberek - művé
szek, tudósok, kiváló mérnö
kök és technikusok - nyújta
nak, úgy nélkülözhetetlen lett 
volna a magyar vasút új éle
tében is a szovjet vasutasok 
segítsége. Az első mozdony, az 
első vasútvonal helyreállításá-

A Magya1'-Szovjet Társa
ságnak és vasúti sze...-Yezetei
nek igen sokat köszönhetünk 
munkánkban. Az MSZT a 
szovjet szakkönyvek útján az 
élenjáró tapasztalatok és mun
kamódszerek gazdag tárházát 
bocsátotta rendelkezésü�kre, 
elooegítette a magyar és szov
jet vasutak dolgozóinak talál
kozásait, megismertetett ben
nünket a szovjet technika vív
mányaival, segítette a vasúton 
is a szocialista kultúra kibon
takozását és megerósítését. 

A magyar vasutas dolgozók, 
amikor ezekben a napokban 
megemlékeznek a Magyar
Szovjet Tár.saság tizedik évfor
dulójáról, egyúttal hitet tesz
nek a magyar-szovjet barát
ság erősítése és fej'eszt� 
mellett. Tudják, hogy ez az 
acélszilárdságúvá kovácso'.ó
dott barátság további sikereink 
záloga, a béke megőrz�ének 
legfőbb biztosítéka. 

Jubileuma alkalmából a vas
utas dolgozók szeretettel kö
szöntik a Magyar-Szovjet 
Társaságot s azt kérik, hogy a 
vasúti MSZT-szervezetek a 
párt vezetésével és irányításá
val ápolj,á·k. mélyítsék. szilár
dítsák továbbra is a magyar 
és a szovjet nép bará!ságát. 
gyümö'csöztessék ezt a barát
ságot épülő szocialista vas
útunk javára. 

Két hete tart az an.gol sem mutatja all!llak, hogy en-
fütök és mozdonyvezetők gedjen. 

az angol kormány intézked� 
sei miatt, amelyekkel le akarja 
törni a vasutasok sztrájkját. 

MISKOLC CSOMOPONT 

sztrajkja, s az angol burzsoá A magyar vasutas dolgo
sajtó és rádió is kényte- zók egyre növekvő érdeklő· 
len beismerni, hogy a sztrájk déssel és együttérzéssel figye
veszélyesen kezdi érez.tetni lik az angol vasutasok sztrájk- dolgozói minden szolgálati he
hatását az ipari termelés- harcát, amely már túlnőtt a lyen röpgyúléseket tartottak, 
ben, elsélsorban a döntő- bérharc méreteln s a nagytő• amelyeken felhaborodáisulrnt 
fontosságú vas- és acélipar- kések, a gyártulajdonosok fejezték ki amiatt, hogy az 
ban. Eden angol miniszter- profitját ve:szélyezteti azzal, / angol kormány az egész or
elnök többszöri felhívással, hogy a nyersanyaghiány miatt sz.ágra kiterjesztette a rendrádióbeszéddel próbálba rá- ks\nvtelenek csökkenteni, vagy kívüli állapotot és harcos bírni a sztrájkoló vasutaso-

l 
leáliítam üzemeik termelését. szolidaritásukról biztositották kat és dokkmunkásokat a A magyar vasutasok köt-éből 

sztrájk beszüntetésére, de - újabb és újabb táviratok in- az angol vasutas dolgozókat. 
mint a Reuter angol hírügy-

, 

dulnak a sztrajkharcot elszán- ,,Mi, Miskolc vasutas do!
nökség közölte - sem a tan folytató angol vasutasok- gozói lelkesen épitjük a szc-
70 OOO vasutas, sem a 20 OOO hoz s a dolgozók röpgyűlése- cializmu.st, a. dolgozó nép ál· 
dokkmunkás egyetlen jelét ken fejezik ki tiltakozásukat lamát _ írták a röpgyúlé-

Hiába várakoznak az utasok London egyik na.gy pálya
udvarán. A sztrájk a személyforgalmat is megbénította 

sekről küldött táviratukban. 
- Ná.lunk a munka dicsőség, 
becsület do!ga lett. Nagy sí· 
kereket értünk el a szocia
lista vasút megteremtéséért 
vívott harcunkban. Szolidari
tásun:cat és mély együttérzé
sünket fejezzük ki az angol 
munkásosZ'.ály, a vasutas dol
gozók irán.t. Tudjuk azt, hogy 
jogos követelésetek, sztrájko
tok nagy lépéssel viszi előre 
az angol munkásosztály ha1'
cát a nagytőke, a kizsá.kmá
nyolás ellen. S ok sikert kívá
nu n.k az angol vasutas dol
gozák akcióegységének to· 
vábbi megszilá.rdítá.sához." 

A PÉCSI IGAZGATOSAG 
röpgyűlésein igeh sok dolgo
zó adott hangot annak az 
együttérzésnek, amellyel a 
magyar vasutasok az angol 
vasutasoknak a jobb megél
hetésért, életkörülményeik 
megjavításáért, a kizsákmá-

nyolál! és a szabadságjogok 
megsértése ellen vívott har
cát kísérik. Az igazgatóság 
dolgozói táviratot intéz:tek . az 
angol mozdonyvezetők és fú. 
tök szakGzervezetéhez, amely
ben a többi között a követ
kezőket írták: ,,Mi, a pécsi 
igazgatóság dolgozói azt kér
jük tőletek, hogy továbbra is 
keményen szálljatok szembe 
minden olyan intézkedéssel, 
amely az emberi szabadság
jogokat sérti, s a mu n:káscsa-
1,ádok ezreinek életét teszi 
tönkre. Azt kívánjuk, hogy 
igazságos harco+ok gyóze�m
mez végződ;ön." 

A KISEBB SZOLGALATI 
lIEL YEK dolgozói sem ma
radnak közömbösek az angol 
vasutru:ok sztrájkharca iránt. 
A mendei pá.Íyafenntartási 
dolgozók termelési értekezle· 
tén a felszólalók kijelentet· 
ték: együttéreznek a sztráj
koló angol vasutasokkal jo• 
gos követeléseikért vívott har
cukban. Elmondották azt iS, 
látJák a különbséget a kapi
talisták uralma alatt tartott 
nyugati munkásság sorsa és 
a mi felszabadult hazánk 
munkasságának sorsa kö
zött. Ennek a felszabadult 
munkáséletnek a dokumentá
lására, a vasutasnap és az al. 
kotmány ünnepe tiszteletére 
nyomban vállalást is tettek. 
Vállalták, hogy a június 6-tól 
június 30-ig engedélyezett vá
gányzárat, valamint a tíz ki
lométeres sebe,s,-égkorlátozást 
öt nappal a határidő előtt, jú
nius 25-én megszüntetik. 
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Vasutas fiatalok ! Előre a D ISZ II. kongresszusának sikeréért ! 

Mondd el a kongresszuson . . .  
Ezekben a napokban még a 

e,zokottnál is több idót töltök 
üzemünk fiataljai között, mert 
amerre járok, mindenkinek 
van egy-egy tanácsa, javaslata 
számomra. ,,Szá.molj be arról a kongresszuson - mondjak 

- horni Mónus Ferenc ifi-brigádja tervl!n felül 4500 forint htékű munká.t végzett a kongresszus tiszteletére. Mondd el, 
hogy Páka István sztahanovis
ta túzíkovács brigádja kiváló minőséggel dolgozik és ket azázalékkal emelte termelési iredményét." Beszélj erről, 
bel;zélj arról . : . - Szinte nem 
győzöm jegyezni a fiatalok 
Ü7Pneteit. 

Tizennégy ifjús&gi brtgá-

dunk volt, s a kongresszusi 
készülódés lázában újabb né
gyet szerveztünk. Ifjú Gárdis
táinJc számát is egyre több ak
tivistával bóvítjük és közben 
nem feledkezünk meg arról 
sf'm, hogy erósítsük DISZ
szervezetünket. A tagössze
lrásnál 340 volt a létszámunk, 
1 -.Jyet azóta 500-ra emeltünk. 
De a kongresszusig Újabb 50 
fiatalt kívánunk soraink közé 
vonni és elhatároztuk, hogy a 
VIT-ig 650 tagú lesz. DISZ
szf'rvezetünk. 

A taglétszám emelését ugy 
akarjuk megvalósítani, hogy 
színessé, érdekessé, változa
tossá tesszük az alapszerveze
tek DISZ-életét. Erre való tó
rekvésünk állomása volt a 
kulturális seregszemlén elért 
sikerünk: bejutottunk a buda
pesti döntőbe. K:.llektív kirán
dulásokat szerveztünk T6városk rt. Egl!r, GörömbölyTapolca. Balatonkenese tájai
ra, !ürdőhelyeire. 

A DISZ-bizottsá::, világosan 
látja. hogy ezek csak kezdeti 
eredmények. Éppen ezért te
kintünk nagy várakozással a 
II. kongresszus elé, mely út
mutatást ad majd számunkra 
is: hogyan dolgozzunk tovább, mit tegyünk, hogy fiataljaink élenjárjanak a párthatározatok végrehajtásáért vívott harcban. 

Berényi Miklós, 
az Északi Járómüjavító DISZ

bizottságának titkára. 

Egy vidám nap Balatonkenesén 

- Orsz6gos vasutas ifjús6gi találkozó -

Sokszáz fiatallal robog a lekedé:s-- és postaügyi miniszter 
vonat, daluk messzeszáll a első helyettese, Bognár Im,·e 
sz.élben. Vasutas fiatalok. Akik elvtárs, a va5út politikai főosz
a vasút zavartalan működését tály vezetője. Gáspár Sándor 
vigyázzák, akik javítják és elvtárs, a Vasutas Dolgozók 
továbbítják a szerelvényeket Szakszer\'ezetének elnöke. 
- most daloló, nótázó, jóked- Csanádi György eh•társ, az 
,,,í utasok, a balatonkenes2i államvasutak vezérigazgatója, 
vasutas ifjúsági találkozó rész- a Vasutas Ifjúsági Ne\·elés1 
vevói. Tanács elnöke, Spikulis Anto-

Kanyarodik a vonat, s a fia- nis elvtár5, a szabadságharco� 
tatok előtt nagyszerű látvány görög partizánok 'öhadnagya. 
nyílik - a 80 méter maga, a DISZ központi vezetősége 
akarattyai lejtóről elótárul a munkatársa és mé!l sokan má
Balaton bodros, zöldeskék sok, a vasút politikai és gaz
tükre. Dübörgő „hurrá." fo- dasági vezetői, az ünnepség 
gadja a fenséges látványt, az élenjáró vasutas fiataljai fog
örömet még a szürkén go- lalnak helyet. 
molygó, esótígéró felhók sem 
tudják elfojtani. 

Fs a következó állomás: Balatonkenese, a 40 méter ma
gas lószpart tövében, az ifjú
sági találkozó szinhelye. A 
vasutas tábort meredek, akác
cal borított lejtó övezi az egyik 
oldalról, a másik felén a bala
toni nádas suhog, hajladozik 
az enyhe szélben. Mintegy két
ezer fiatalt köszönt a hang
szóró: ,.tljenek a va.s'Úti mun
kában élenjáró fiatalok, éljen 
• vasutas ifjúság". ,.Szeretettel üdvözöljük a Keleti állomás oonatklsérő brigá.djait, Szabó ·Jl.JV. József, Sá.nta 11, Imre 
é1 Herczeg Ágnes elvtársakat, 
a kongresszusi verseny legjobb ifi-brigádja.inak vezl!tőit." 

Szól a hangszór"', de a ze
nekar hangszerein felröppenő 
induló is ott szárnyal már a 
levegőben. A fiatalok t•irág
gal köszöntik a vasút vezetóit, 
a Kommunista Ifjúsági Szövet
ség illegális harcosait: Bogyó 
Géza, Gáspár Sándor, Benko-
1'1ta Dl!zső elvtársakat. 

Megkezdődik az ünnepség. 
Az elnökségben Bala.ssa István 
elvtárs, az MDP Központi Ve
zetőségének képviselője, Kál
lai Róbert elvtárs, a DISZ 
központi vezetóségének tagja, 
Katona Antal elvtárs, a köz-

I DISZ-kongresszus tiszteletére j 
lett vállalásaikat Kőbánya• 
felsó pályaudvar dolgozói má
jus harmadik dekádjában is 
teljesítették_ A kocsitartózko
dúnil 121, ·fajlagos kocsimoz
lllatásnál 121, a kocsikifutásnál 
105 százalékot értek el a hó 
folyamán. Ezzel májusban 
h likerült tartaniok az él
'-mszintet_ 

Fiók János elvtárs, a vasút 
politikai fóosztály ifjúsági al
osztályának vezetője nyitja 
meg az ünnepséget, majd Csa
nádi György elvtárs üdvözli a 
béketalálkozó részvevóit. őket 
köszönti Bognár Imre, Gáspá.r 
Sándor, Ká.!lai Róbert elvtárs 
is. Papp Tibor, DISZ kongresz
szusi küldött, várpalotai DISZ
titkár mond fogadalmat a 
résztvevók nevében, aztán újra 
szól a zene, pattogni kezd a 
roplabda. Távolabb r.iegszólal
nak a kispuskák - kezdetét 
veszi a lövészverseny, megke1-
dődik az egész napos kultúr
és sportműsor. 

Fiúk, lányok versenyezneK, 
hogy elnyerjék a legjobb röp
labda, távolugró, céllövó csapat 
címet. Már esteledik, amik'>� 
eldél! az összetett csapatver
seny és kiderül, hogy a legjobban sport-Zók a budapesti igazgatóság fiataljai és mögé
jük kerültek a pécsi és miskol
ci díszesek. De azért senki sem 
szomorú. Jól érezte itt magát 
minden fiatal és a különvon l
ton vis�zafelé menet szinte 
egybehangzóan szól a kiván
ság: rendezzenek mielóbb h'l
sonló vidám, hangulatos if iú
sági találkozót. 

.� sátoraljaújhehi 
pályafenntartási fönökség 

Vlll. szakaszán is u DISZ 
kongresszusra való készülődéS 
jegyében teljesítették vállalá
saikat a dolgozók. Nagy István 
,.Petófi" ifi-brigádja 140, Ku
czik János brigádja 137, a III 
szakaszon Honvisák Já110• 
�ztahanovista brigádja 130. Magyari Istvá.n brigádja 129 
százalékos átlagteljesítménnyel 
ért el jó eredményt, 

A szo1noki fiatalok küldötte 
Vége a műszaknak, s a fiatalok má.ris jönnek a DISZírodába, Egyik nagykalapácsot hoz, a másik feszitői•a·sat. l!;ppen indulni akarnak, amikor egy fiatalasszany lép be: 
- Mikor jössz haza? - kérdi Sándor László DISZtit1,ártól. 
- Talán hétre. Megyünk a Vizitelepre. Azt akarom, hogy mire elmegyek a kongresszusra, kész legyen a sportpálya. A fiatalasszony, Sá.ndor Lászlóné, gyerekesen elcsucso1·itja a szá.ját. Sokallja a hét órát. De azért nem szól semmit, tudja, hogy nincsen a: Szolnoki Jár6műjavítóban minden fiatalasszonynak kongresszusi küldött férje_ 
- Addig írom a tagnévsort, jó? - Jó. 
A fiatalasszony ott marad a DISZ-irodában, segít a fé�jénelc, a fia:talok meg mennek a telepre. A Vízitelep túl van a Tiszán. Oda akarnak egy sportpályát építeni, az üzemvezetőség megadott hozzá minden anyagot. 

Megérdemli a bizalmat 
A várpalotai díszesek slhe

reinek, kezdeményezéseineK 
híre egyre gyakrabban járja 
be a va�utat. ők vállalták el
sőnek, hogy a mezőgazdaság 
segítés.e érdekében ,oronkívül, 

senyhez. :És az állomás állja a 
szavát: élüzemszinten dolger 
zik. 

Egyszóval, jól dolgoznak a 
díszesek és ;gen élénk a szer
vezeti élet is. Taggyűlések, 
klubestek, kirándulások, sport-'32 első vonattal továbbítják :l 

magasabb terméshozam elen
gedhetetlen feltételét: a mű- l 
trágyát. Nemrégiben meg az a 
felhívásuk kapott szárnyra, 
hogy az inotai „November 7" Erőmű kiszolgálása felett véd
nökséget vállaltak. S ezek nem 
csupán szavak, nem csupán 
felhívások a mindennapi 
munka szerves része a várpa
lotai fiataloknál. Molná.r Pista meg Vigh Jancsi már ezen dolgozik régóta, s nem sajnálják az erejüket a nagykalapácstól: az innenső Nehéz lenne az 50 ifjú vasparton ki kell javítani a kikötőt. Amikor megállnak, meg- utas közül bárkit is ldemelni, kérdik Sándort; hisz közülük 45-en DISZ-tagok, 

- Mikor is mégy a kongreMzusra? s egy sincs, aki ne végezne 
- Szerdán. példamutató munkát. Ifi „tur"-
- Aztán ne merj hazajönni, ha nem mondod el, hogy juk 128 százalékot ért el, az milyen jól dolgoznak az ifik. Cseh Laci, Nagyidai Jóska; . . .  állomás legjobb kocsirendezősatöbbi. brigádja, a Sípos-brigád, csuValamelyik epésen megjegyzi, Vigh Jancsi felé fordulva: pa fiatalból áll, s alig van 
- A satöbbi az te is vagy, úgy-e? olyan szolgálati hely, ahol ne 
- Hát tán nem? dolgozna fiatal. Egy óra se telik bele, már a vízen van a csóna:k, s indul- Amikor Várpalotára is elju-nak a túloldalra, a Vízitelepre. Csapkodják a: vizet az evező- tott a húsz budapesti üzem felve!, s elképzelik, hogy milyen nagyszerű kirándulást szervez-

, 
hívása, a díszesek - együtt az nek. De csak akkor, ha már a titkáruk is itthon lesz a áilomás idősebb dolgozóival -kongresszusról. azonnal csatlakoztak a ver-

Pjeczka Mátyás kongresszusi küldött 
Hajnali négykor indul a 

munkásvonat Alberti-Irsáról, 
azzal jön minden reggel Pjeczka Mátyás a Vasanyagjavíló-

zott, ki is tanulta a mestersé
get, habár segédlevele nin
csen. 

Vacsorázik. nézi a lányát, 
feleségét, de a gondolata már 
a jövóben Jar. Elképzeli a 
kongresszust, ahol az ország 
ifjúságának a legjava tanács
kozik. Gondban fognak ott ül
n,, nagy gondban! Okos sza
vakkal vitatkoznak, érvelnek, 
s mindez a társakért, magu
kért, a napfényes jövőért. 

l\lészáros Ferenc 

versenyek, színház- és mozilá
togatások teszik érdekessé a 
várpalotai fiatalok életét. A 
díszesek munkájulcért most 
nagy elismerésben részesültek: 
Papp Tibor, a szervezet tit
kára, kongresszusi küldött. 

Megérdemli a bizalmat a 
fiatal forgalmi szolgáiattevó. 
A DISZ-szervezet eredményei, 
kezdeményezései jórészt az ó 
nevéhez fűződnek. Évek óta 
dolgozik fáradhatatlanul, szer
vezi a DISZ-t, vele együtt for
málódtak, váltak élenjárókká 
a várpalotai díszesek. 

S most Papp Tibor kongresz
szusi küldött. Nincs nála bol
dogabb nemcsak Várpalotán, 
de az egész szombathelyi igaz
gatóság területén sem. 

S hogy nem rosszul tanulta 
meg a mesterséget, azt mutatja 
a Ságvári Endre ifi-brigád 
eredménye is. Legutóbb 192 
százalékot értek el. A brigád
nak tizenöt tagja van, s tizen
kettő köztük fiatal. Legtöbbjük 
úgy van. mint Malyi: segédle
vél nélkül is megállják a he
lyüket_ De azért azt is meg 
akarják szerezni. 

A Ságvári-brigádnak Nagy Endre a vezetóje, a másik ifi
brigádnak Nagy Lás.zló. Test
Yérek. Húzzák, ugratják egy-
1nást. 

Százkilencvenegy új taggal 

ba. A kupéban összejönnek az 
ismerösök, mármint a Felépítményi Vasanyagjavííó laka
tosai, s aztán megindul a be
szélgetés Rákosrendezóig, 

Az utóbbi napokban Pjeczka 
elvtárs került a beszéd köz
pontjába. 

- Atiá.n beszél.sz a kongresszuson? Mit mondasz el? 
Kérdezgetik, faggatják a fia

talok. ami nem is csoda, hiszen 
nem ·találni minden utcában, 
de még minden üzemben sem 
DISZ-kongresszusi küldöttet. 

Pjeczka elvtárs nem bő

- Hát ez testvérek között is megvan 192 százalék - mond
ták a héten. (A „testvérek kö
zött" szójárást mindenre lehet 
alkalmazni.) 

- /\'o és mondjátok. meg Nagu Laciék, testvérek között numnyi a százalékotok? 
- 187 - morogja valame

lyikük mérgesen. 
Azért nem vesznek össze, 

annál is inkább, mert elismert 
dolog, hogy az üzemben a fia
talok tartják a zászlót legma
gasabban. Meg is nyerték a 
DISZ KV vörös vándorzászló
ját februárban, azon igyekez
nek, ne vigye el senki tőlük. 

A kongresszus tiszteletére 
egyhetes kongresszusi műsza
kot indítanak. Vajon mi lesz 
a� eredmény a „testvérek kö
zött"? 

* 

beszédű, szeret nagyokat hall- Az utóbbi napokban ugyan
gatni, s közben hol az egyik- csak megszaporodott a dol!{a 
re, hol a másikra figyel. Azt Pjeczka elvtársnak. Gyűjti, 
mondja az egyik: jegyzi a fiatalok üzeneteit, írja 

- Mondd meg, ho(JII engem a 1!1aga elképzeléseit, gonder elhagyott a Kati. Intézzenek latat. hozzá egy le . . . De az�'.t hetenkét:t három 
A végét már nem fejezheti j nap ott ul az o�tatoterem.ben. 

be mert kitör a nevetés. Ami- 3 szorgalmasan Jegyzetel. Áp
ko� el'hallgatnak megszólal va- rilisban indult a szakmai ok
laki: 

' tatás, s jövő februárban vé-
- Nem foglal!koznak ott geznek. Akkor kapják meg a 

ilyenekkel! segédlevelet a lakatos mester-
- Hát tudom én, csak tréfál- ségrül. A tanfolya1:1 régi ál�a tam - felel amaz. a fiataloknak - ket éve ker-
- Hát lw(Jllne foglalkozná- ték, s most teljesült, 

nak?! Azzal persze nem, hogy Járnak is szorgalmasan, Pistának mi van a Katijá.val, nincs hiányzó. Ka1·dos Lajos de a fiatalok magánélete, a há- még a szabadságáról is bezasság, meg a szerelem. bizto- jött, Istvánfi Jancsi meg betesan szóbakerül. gen, bekötözött ujjal jelent meg 
- Aszcmdod? Há.t nemcsak a ;;z egyik foglalkozáson . . •  termelést vitatjátok? 

* - Att is, meg ezt i.s. Csak 
az lehet rendes a munkában, Amire este hazaér Albertiaki rendes a magánéletben is. Irsára, bizony elfárad. A mun-Nem gondolod? ka utáni tanulás nem könnyű 

Elhallgatnak, elkomolyod- dolog. De Pjeczka Mátyás et-
nak. Himbálóznak a kocsik, tői sem ijed meg. Otthon is 
mintha nagy bölcsók lennének. tanul. Gyah-ran mondja is az 

Begurul a vonat Rákosren- asszony : 
dezőre. Hat óra tíz. Nem ké- - Még mindig tanulsz, pe
sett egy percet sem! Integet- dig nemsoká már a lányod 1s 
nek is a mozdonyvezetőnek; iskolába jár. 

- Csuk így tová.bb! Az apa felkapja a lányát, 
Kezdődik megint egy mun- megforgatja a levegőben, Zsu

kálkodó hétli'.öznap. Pjec:;ka zsika boldogan kacag, s cup-1\1átyás im.-nár tizenkét éve panós csókot kap_ Nevetnek, 
jár az üzembe. Negyvenhá-

, 
amikor az asszony behozza a 

romban, amikor bekerült se- vacsorát. 
gédmunkásnak, tizenlhat éves - Gyere ide, apuka vacso-rá-
volt, Lakatosok mellett dolgo- zik - szól rá az anyja 

gyarapodott szervezetünk 
Kitüntetés, megtiszteltetés számomra, hogy néhány nap mulva a vasutas jiatatok, a Nyugati pályaud1.·ar diszistá.i biza·lmából részt ,:ehetek a DISZ II. kongresszusán, et-

diiletet adtak a versenynek, 
lelkesítették az idősebb dolgo
zókat is. A fiatalok nemcsak a ter
melésben értek el sikereket, 
hanem egyéb területeken is. 
őt DISZ-őrjáratuiik rövid idő 
alatt szá.mos javaslatot tett az 
önköltség csökkentésére és 
néhány közülük már meg is 
valósult. Ilyen például Szabó 
Imre DISZ-őrjáratának javas
lata, amely megszünteti, hogy 
a raktári vágányokon álló 
kocsik légtöml.őin keresztül homok jusso;i a fékberendezé
sekbe. A kongresszusra készülve 
191 új ta-ggal gyarapodott szervezetünk és a közeljövőben újabb 50 taggal kívánjuk 
erősíteni a DISZ-t. Eddigi sikereinket elsősorban a pártbizot!ság és a pártalapszeri·ezetelc segítségének köszönhetjük. A pártszervezetek figyelemmel kísérik munkánkat, figyelmeztetnek hibáinkra, tanácsokat, segítsémondhatom, hogyan dolgoznak get adnak. Budapest egy'k legnagyobb A DISZ kongresszusa, és a áltomásának fiataljai. kongresszus hatá.rozatai új fel-

A Nyugati pályaudvar né(JII adatokat állít majd elénk. 
szolgálati helye az elmúlt Biztosak vag�unk a??an, hogy 
negyedévben éliizem lett és 

I 
ez_eket !s vegreha1t�uk, ha . a 

jelenleg is tartja jó eredmé- part, �g j�bOO;n mi�t eddig, mellettunk aU es semt. nyét. Ez az eredmény diszi.s-
1 

Vilmányi Kiss János táink.at is dicséri. akik a k�- a Nyugati pályaudvar DISZ-resszusra készülve, friss len- bizottságának titkára 
Ki gyűjtött több vasat? 

-Túnius 5-ig 10 858,3 tonna 
hulladékvas gyűlt össze a 
vasút területén. Ez a gyűjté
si clóirányzatnak 83,3 százalé
ka. Ebból a mennyiségból jú
nius 5-ig 9186,4 tonnát (86,1 
százalék) adtak át a gyüjtő
szerveknek. 

Részletes eredmények :  
Budapesti igazgatóság: 1520 

tonna. 74,6 százalék, debrecerú 
igazgatóság: 249.3 tonna, 41,5 
százalék, miskolci igazgatóság: 
150,2 tonna, 23,2 százalék, pé
csi igazgatóság: 161,9 tonna, 
46,1 százalék, szegedi igazgató
ság 326,4 tonna, 87,4 százalék, 
szombathelyi lgazgató�ág: 
266,8 tonna, 48 százalék. 

Landler Jenó Járómüjavlt6: 
1133,4 tonna, 128,2 százalék, 
Eszaki Járóműjavitó: 895,1 
tonna, 137,9 százalék, Debre• 
ceni Járóműjavító: 577,8 tonna, 
91,3 százalék, Miskolci Járó
műjavító: 196,3 tonna, 55,l szá• 
zalék. Szolr,oki Járómújavító: 
710 tonna, 95,8 százalék, Szom
bathelyj Járóműjavító: 394,6 
tonna, 78,8 százalék. 

Felépítményi Vasanya,gjavl
tó: 2052,9 tonna, 136,8 száza
lék, Hídépító Fónökség:  126,8 
tonna, 105,7 százalék, Gyön
gyösi Kitérógyá1ió Vállalat: 
360 tonna, 90 százalék, Gazda
sági Vasutak: 67,6 tonna, 215,4 
százalék, 
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Két te1•,nelési értel.e�let� Ahol nem önc�lú a kultúrmunka 

amely hozzájárult a nyári forgalom feladatainak megoldásához 
Vasárnap van. A Debreceni 

Járó-mű.javító csendes, - pi-
Két tem1elési értekezleten 

,:ettünk részt az elmúlt héten 
két olyan szolgálati ágnál'. 
amelynek dolgozói a legköz
veilenebb kapcsolatban áll
nak az utazóközönséggel, olyan 
.szolgálati helyen. amelynek a 
:nyári forgalomban legnagyob
bak a feladatai: Buti,a,pest 
Déli·tpályaudvaro11, a pénztár
főnökség és a vonatkísérők 
ten:nelési értel,ezletén. 

Mindkét értekezlet beszá
molóját nagy 1,.o:nddal, min
denre kiterjedő figyelemmel 
állították össze az előadók: 
dt·. Soros lm1·e pénztárfönök 
és Szabó Gyula oktatótiszt.' A 
beszámolók kiváltképpen arra 
hívták fel a dolgozók figyel
mét, hogy 

udva . .-iasan. iürebnesen 
foglalkozzanak az utasok

kal. 
- Az utas először a jegy

pénztárnál találkozik a vas
utas dolgozókkal - mondott-.i 
a pénztárfőnökség termelési 
értekezletén Balogh Ilo-na. elv
társnő. - Nen1 mindegy te
hát, hogyan kapja meg a je
gyét. Az udvaiias, gyors jegy
kiadás már jó pontot jelent a 
mi munkánkban. 

A pénztárfőnökség dolgozói 
megbeszélték, milyen munka
beosztással biztosíthatják leg
jobban 

az utawközönség zavar-
ta:lan kiszolgálását. 

Elhatározták, hogy még aktí
vabban vesznek részt a szak
mai oktatáson, mert a szak· 
mai ismeretek alapas elsajá
títása növeli munkájuk ter
melékenységét. 

Aki tanul, gyorsabban, 
megbízhatóbban dolgozik, 

nem kell a jegykiadásnál ta
nuhnányoznia a díjszabási 
táblázatot, kevesebb lesz a 
rosszul kiadott, tévesen lebé
lyegzett jegyek száma. Az ér
tekezlet végül hozzájárult 
Formádi KároL·yné, Tóth Mag
da, Láng M. Gézáné és Wurst 
Andrásné sztahanovista fel-

Az utazóközönséggel való 
I 

fontos - mulatott rá a be- dolgozók együttműködésére. hennek a gépek, pihennek a 
udva1fas bánásmód példája- számoló - Nyilván azért, mert a beszá- dolgozók. De vajon aki nem-
ként említette a beszámoló a szocialista. tulajdon vé- moló nem adott alapot hozzá. csak pihenni akar, hanem 
Hajdú János elvtársat, aki delme. · szórakozni is, talál-e erre le-
fi 1 k .. · 1 • , 

\ fel- a dolgozók nem alltak hetőséget? Nézzünk csak el a gye mes ·orti tek1ntessel fog- A személypoggyászként h • új - -
1 

lalkozik az utasokkal, han- adott bőröndök sokszor rosz- ango. az prenuum- kultúrotthon felé. Könnyu 
rendszerre von.atko.zó ész- odatalálni dúslombú fák mu-g05-an közli az állomások ne- szul záródnak, nem gondos a revételeilmek. tatJ·a' k  az irányt. A szép, szinte vét, segíti a gyermekes anyák, poggyászok csomagolása. A 

az idős utasok le- és felszál- vrumtas dolgozóknak, vonat- Ez pedig hiba. mert - mint vadregényes környezetben lé
lását. vezetőJ.<.nek, kiadóknak külö- minden új kezdeményezé:>;:;t vő kultúrotthonban - mint 

·· · · · k k Jl ·1 az új premiziálá5i rendszert is Zádor Jenő eh-társ, a kultúr-
A beszámoló nem feledke- nooen ngyazmu -e az ' yen . . d k l d 1 

. . d '  
zett meg csomagokra. A szocialista tu- a közvetlenlil er e ·e t o go- otthon igazgatoJa mon Ja 

Jajdon védelme a legapróbb Zók javaslatai. észrevételei a debreceni vasutas dolgozók 
a mezőgazdasági tenné- tárgyaknál kezdődik. mert a alapján lehet -még fo,-máLni, sokrétű szórakozást találhat-
kek gyors szállfüísának példák azt mutatják, hogy hogy az legjobban megfelel- nak. 

minden dézsmálást apró bot jen céljának. Megtudjuk azt is, hogy elő-
fontosságáról lások előznek meg. 

-
A két termelési értekezlet ző este a já.róműjavftó által 

sem, felhívta a figyelmet a A beszámolóból hiányzott egyé•�ként eredményesen já- patronált iskola növendékei 
gyorsániként, szen1élyvona.. annak értékelése, hogy mi- 1 rult hozzá ahhoz. hogy Buda- rendeztek műsoros estet a 
tokkal továbbított zöldáruk, lye'Il hatá,sal volt eddig az új I pest Déli-pályaudvar dolgozói kultúrotthonban, ugyanakkor 
mezőgazdasági gépalkatrészek. vonatprémium beveze:é3e a még jobban meg tud.ianak fe- a vasutas kultúregyüttes Haj
üzemanyagok gyors, gondos menett'endszerlllli közlekedés- lelni a nagy nyári forgalom dúhadl>ázán szórakoztatta a 
továbbítására. Ugyanilyen re, a vontatási és forgalmi követelményeinek. termelőszövetkezet dolgozóit. 

------------ ■ • ■ ----------- Mégpedig megérdemelt siker

A iövő év el aién megnyílik a vasutasok 
éiieli  szanatóriu ma 

Budapesten, a Városliget I Az emeleti szobá.\<ba lift vi
legtavolabbi zugának szom- szi majd fel a lakókat. Az I . 
szédságában. a Vorosilov út emeleten sakkszoba, olvasó
mögötti csendes kis Jávor utca szoba. I,é.t szórakozó szoba ze
csinos villáinak. illatozú kert- negéppel, l,ülönböző tá.rsasjá
jeinek során - a félszázalékos tékokkal. a T-betü szárában a 
önkéntes támogatási alapból la!<ószobák sorakoznak. Ugyan
- ,épül a vasutasok éjjeli sza- i:yen beosztá,ú a TI .emelet. 
iia.tó,·iuma. A II I. emeleten a lakószo-

Ismét egy olyan. intézmény, 
an1ilyet a múltban hírből sem 
ismertek a dolgozók. Népi ál
lamunk néhány évvel ezelőtt 
építtette az első éjjeli szanató
riumot, amelybe azokat a dol
gozókat utalják be hosszabb
rövidebb időre, akik betegség
ből felépültek, munkaképesek, 
de még orvosi felügyeletre 
szorulnak, a napi munka után 
fokozott nyugalomra, pihenés
re, kíméletre van szükségül<. 
Ezek a dolgozók munkájuk vé
geztével a szanatóriumba „tér
nek haza'' é:; másnap onnan 
indulnak munkába. 

deli, december 31-i határidő 
helyett 11ot'ember 7-re, az 
Októberi Formdalom évfordu
lójára tető alá hozzák az épü
ietet. A jelek szerint fogadal
mukat be is váltják, mert az 
eredeti tervhez képesl máris 
14 napos előnuük van. 

Az épület hafáridü elötti be-

rel és fiatalos lendülettel. ami 
ne.n1 is meglepő, mert a 28 

tagú színjátszócsoport tagjai 
egytől-egyig fiatalok. Még 
Csiszár Tibor elvtárs is. alti, 
ha csupán éveinek számát te
kintenénk, bizony már nem 
számítana az ifjabb generácló
hoz, de örök-vidám kedélye, 
niunkakedve. fáradtságot nem 
ismerő kultúra szeretete az 
eg,-üttes egyik legértékesebb 
tagjává emelte. 

Pi színjátszógárdát Seprényi 
Lajos elvtárs, művészeti ve
zető viszi sikerről, sikerre. A 
siker alapja pedig az, hogy 
Seprényi elvtárs a leghaladóbb 
rendezői és színművészi iskola 
módszereinek, a S.ztanisz!av
szkij-módszerelc alkalmazásá
val, kollektív munkával ké
szíti elő az egyes darabok elő
adását. 

terjesztéséhez. SarwTi Barnabá.s elvtárs. ar. 

Mint legtöbb kultúrotlho
nunkban, itt is a színjátszó
gárdáé a munka súlypontja, 
de nem estek abba a hibába, 
amibe sok kult úrközösség, 
hogy csak a színjátszógái.·da, 
csak a közönségsiker kere
sése szab irányt a munkának. 
A kultúrotthon vezetősége 
nagy gonddal foglalkozik a 
s:z.aklcö>"ök m unkájáL•a·l, fej
lesztésé-l:el is. Virágzó élet van A.2 epüló szanatOríom 

(Németh Gyula felvétele). 

a műszaki, a képzőművészeti 
körben, szép feladatokhoz jut 
a tánccsoport, a magyar kórus
kultúra hűséges ápolója a 68 

tagú férfi énekkar, művészi 
színvonalukat állandóan fej
lesztik a - zömében szintén 
fiatalokból álló - fúvós, vo
nós és pengetős zenekaTOk, 
amelyek a város kulturális 
eseményeinek, tömegmegmoz_ 
du!ásainak szinte nélkülözhe
tetlen közreműködői. 

A kultúrcsoportok 111em te
ltintik munkájukat öncélúnak, 
amikor csak alkalom kínálko
zik, igyekeznek segíteni a 
munlw:versenyeket. A terme
lési értekezletekről, s az üzem 
egyéb megmozdulásairól soha
sem hiányzik egyik vagy má
sik kultúrbrigád, amely mű
sorának legjobb számaival 
szórakoztatja a részvevőket, 
a versenyszakaszokban nép
szerűsíti a termelésben élen
járó dolgozólrnt. 

Nem lenne teljes a kultúr
otthon életéről alkotott kép, 
ha nem mutatná meg a közel
JOVO terveit, fejlődését is. 
Nemsokára megnyilik a DISZ 
klubhelyisége, már salakozzák 
az új röplabdapálya talaját, a 

dolgozók kívánságára és javas
latára fizikai körrel gyarapít
ják a szakkörök számát, fog
lalkoznak a vegyeskar felállí
tásának gondolatával. 

A gazdag kultúréletnek 
azonban nem a legerősebb 
oldala a könyc,tármunka. Pe
dig a könyvtár nem szűkölkö
dik választékban: 7500 kötete 
között megtalálhatjuk a szak
mai és szépirodalmi könyvek 
legszélesebb sorát. A könyv
tár népszerűsítése azonban sok 
kívánnivalót hagy maga után, 
ennek tulajdonítható, hogy az 
üzem dolgozóinak alig negyed
része veszi rendszeresen 
igénybe a könyvtárat. 

A Debreceni Járóműjavít6 
kultú.rotthona lelkes, odaadó 
munkát végez, s ezt méltá
nyolják, becsülik az üzem 
dolgozói is. Ennek köszönheti 
nag_v látogatottságát és szép 
eredményeit. 

Ifj. Billisich Antal 

A vonatkísérők - a helyi építkezést vég,r.ö 22. számú Épí
problémák alapos tárgyalása tőipari Válla.lat építésvezewje 
mellett - értékes hozzászó- büszkén teregeU ki asztalára a 
lásokkal, javaslatokkal tgye- terveket. Strohmayer Ferenc és 
keztek hozzájárulni az utazás Nariy Hub!l, a MAV Va.sútte-r
körülrnényeinek javításához. vező VáUa!at mérnökeinek 
Az értekezleten a pártszerve- művét. 

bákon kívül a személyzeli 
sz-obákat helyezik el. ősz
szesen 40 la.kószoba lesz az éj
jeli szanatóriumban két-két 
ággyal, tehát 80 dolgozó talál 
benne otthont. , 

íejezé e azt jelenti. hogv no
vember közepén megkezdőd
hetnek a belső szerelési, beren
dezési munkák, (melyek rész· 
ben már folynal<, mert a mély
földszinten szerelik a kazánt), 
az év végén, a jövő év elején 
pedig a „dupla komforttal'' be
rendezett, a legkényesebb 
igényt is kielégítő kellemes 
és szép éjjeli szanatóriumba 
beköltözhetnek az első vasutas 
lakók, hogy felüdülést, pihen
tető nyugalmat, tökéletes gyó
gyulást találjanak. 

Emeljük a váltóöri szolgálat színvonalát 
zet és az üzemi bizottság ve- A 600 ném·zetrnéter a1aotezetösé�! �g/ai is m:?'jele_nte_k rületű, hái.•;ii.,emeletes épület s _hoz�aszolasul�al 

1
J;>l 1tiege- kert közepén, T-alakban emelszltettek :1 �zam� ot. •• kedik. A márványoszlopos A beszamolo egyik legrobb 

1 
. . . _ 

erénye közvetlen hangja volt. homlok_zah . beJara�ou _ tag� 
amely a résztvevő elvtársak- magasf�ldszmt1, , �1a�·vanyfalu 
nak kedvet, ösztönzést a.dott a I h'.11.lba JU! a belep<>, mnen pe
hozzá.szólásokhoz. A Jegfon- d_,g egy kisebb elotér�n l�eresz
tosabb feladatokat tárgyalva t� �z ugya�csak marvannyal 
kiemelte a beszámoló, hogy d1sz1tett ebédlőbe. A magas-
Budapest DéU-pályaudmar dol- földszinten lesz még az orvosi 
gozói szoba, a gondnoki lakás és iro-

megértették a menetrend- da. A mélyföldszínten helyezik 
szerinti közlekedés fontos-- el a konyhát. ahonnan teher-

sá.gát, lift szállítja az ételt az ebédlő-
a vornrtkísérő személyzet jól be. Ide kerül az állandó hideg
előkészíti a vonatokat nem meleg vízzel, fürdókádakkal 
fordul már elő, hogy' későn felszerelt fürdő, a raktár és a 
hívják fel a figyelmet vaía- mesterséges szellőzésű szárító-
mely hiányosságra. helyiség is. 

Kedves ajándék 

Nagy feltÜJnl'St keltet-t a 

Budapesti Helyüpari Vásáron 
a Német Demokratikus Köz
társaság pavilonjában kiállí· 
tott két \-'í.llamosvasút modell. 

Felnőttek és gyermekek 
egyaránt nagy érdeklődéssel 
szemlélték az értékes, szép 
kivitelű modelleke� Az űttö 
rővasutasok a ,,szakértők" 
tszeméveJ gyönyörködtek ben
nük. Sok kis pajtás fejében 
:megfordult: bár a mienk len-

ne. Teljesült kívánságuk. Ber
lin főpolgármestere rendelke
zést ado.. a német pavilon 
rendezőinel<, hogy a két 
villamosvasút modellel ajá!l1-
dékozzák meg a vasutas út
törő pajtásokat. 

A nagyért.é!kú modellgami
túra egyike az úttörővasút 
hűvösvölgyt állomásán levő 
pénztár-helyiségben került fel
állításra, a másik a húv&
völgVi állomás m06t készülő 
kultúrszobáját fogja díszíteni. 

Az építkerest a múlt év ok
tóberében kezdték, s ma már 
a második emelet födélszerke
zeiéaek betonozásánál tarta
nak. A dolgozók. akik közül 
különösen kitűnnek a Juhá.sz 
kőművesbrlgád és Kacsó Antal 
segédmunkás-brigádjának tag
jai, megfogadták, hogy az ei-e-

Nagy érdeklődéssel és meg- gzebb feladat is a váltóó1i, 
elégedéssel olvastam a „Szo· váltókezelői szolgálat. :E:ppen 
cialista Vasútért" Jumus 6-i ezért helyes, hogy foglalkozik 
számában Gyenge KáLmán vele az újság. Igyekszem meg• 
szakosztályvezető elvtárs cik
két a váltókezelők, váltóőrök 
munkájáról. Valóban úgy van 
ahogyan írja, a .forgalmi szol
gálatnál egyik legnehezebb, 
leg!e1elósségteljesebb, de leg-

Ki lesz a legjohh szakszervezeti bizalmi 
- A budapesti területi bizottság kezdem ényezése -

A szakszervezeti munka 
alap,a a bizalmi cso�ortok jó 
munkája. A szakszervezeti bi
zalmiakra felelősségteljes fel
adatok hárulnak, amelyeknek 
csak akkor tudnak megfelelni, 
ha munkájuk színvonalát az 
eddiginél magasabbra emelik. 
Az üzemi bizottságok legna
gyobb része azonban nem fog
lalkozik rendszeresen a szak
szervezeti bizalmiakkal, nem 
kíséri kellő figvelemmel a mű
ködésüket. nem értékeli meg
felelően munkájukat. Sok he
lyen a közömbösség, nemtö
rődömség miatt a bizalmiak 
elkedvetlenednek, felesleges-

nek látják maguk is munká-
, 

A feltételek alapján az üze
jukat. mi bizottságok havonta érté-

A budapesti területi bízott- kelik a bizalmiak munkáját. 
ság módszeres tervet dolgozott Az értékelést a verseny első 
ki a szakszervezeti bizalmiak három hónapjában havonta. 
munkájának megjai:ítására, a azután negyedévenként kell 
jól dolgozó bizalmiak fokozat- beküldeni a területi bizottság
tabb megbecsülésére. A terű- hoz. 
leti bizottság arra törekszik. Az a bizalmi, aki három hóhogy az üzemi bizottságok be- napon át teLjesítette a feltételássák. hogy milyen fontos a l k 
bizalmiak állandó. segítése, 

e et - az üzemi bizottság és 
munkájuk rendszeres értéke- a területi bizottság jóváhagyá
lése és méliányolása. Ennek sa alapján. az összbizalmi ér
segítésére a területi bizottság tekezlet hozzájárulásával - el
június elsejével versenyt in- nyeri ,.az üzem élenjáró bizal
dított ,.az üzem élenjáró bi- mija" címet. A területi bi
zalmija" kitüntető cím elnye- zottság a meghatározott szin
réséért. tet elérő bizalmiaknak okle

Az „élenjáró hizalmi"-l'Ím elnyerésének feltételei 

A cím elnyerésének feltéte-
1 
igériyeioek elinte

.

· zéséért, moz
leit négv pontban foglalja ösz- gósítsa a társadalmi aktívá
sze a felhívás: 1. a bizalmi kat. Tegyen javaslatot az üdü
munkacsoportjának mindc·1 lő.iegyek kiosztására. jutalma
dolgozója Jegyen tagja a szak- zásra, segélyezésre. előlépte
szervezetnek. rendszeresen fi- tésre. 
zesse a másfélszázalékos tag- 4. a csoporthoz tarlozó dol
díjjárulékot. egy hónapnál ré- gozóknak legalább a nyolc
gebbi tagdíjhátraléka ne le- van százaléka vegyen részt a 
gyen. különböző értekezleteken, ren-

2. a bizalmi a csoport min- dezvényeken. a szakmai okta
den tagját vonja be a munka- táson pedig a csoport vala
versenybe, mozgósítsa vállalá- mennyi tagja. A bizalmi kéthe
saik teljesítésére, a szakmai tenkéut - szükség esetén 
vezetőkkel együttesen ért2kel- gyakrabban - tartson csoport-

értekezletet. Jó nevelő munkáje a verseny eredményeit és val el kell érnie. hogy csoportgondoskodjon a versenynyil- jában ne le11„en fegyelmezetv,hosságróJ. lenség. Jazasáp A bizalmi ve-
3. a bizalmi harcoljon a do!- gyen részt a politikai oktatás

gozók szociális és egyéb jogos ban, 

veiet ad. Az üzemi bizottság -
anyagi erejéhez mérten - a 
kitüntetett bizalmit tárgyi ju
taiomban is részesítheti. Az 
üzemi bizottságoknak gondos
kodniok kell .. az élenjáró bi
zalmi•'-ak nép zerűsítéséről. A 
területi bizottság azokat a bi
zalmiakat, akik hosszabb ideig 
teljesítik a megállapított felté
te!eket. ingyenes jutalomüdü
lésben részesitheti, esetleg ki
tüntetésre javasolhatja. 

A bizalmi verseny elindítá
sával a területi bizottságnak 
az a célja, hogy a bizalmiak 
között egészséges verseny ala
kuljon ki. amely elősegíti az 
egész szakszervezeti munka 
megjavítását. A verseny egy
ben arra kötelezi az üzemi bi
zottságokat, hogy állandóan 
foglalkozzanak a bizalmiakka! 
és rendszeresen értékeljék 
munkájukat. 

ragadni az alkalmat, hogy a 
cikkhez, a váltókezelői, váltó
on szolgálat színvonalának 
emelése érdekében megtegyem 
észrevételeimet. 

Szerény nézetem sze1int en• 
ne! a szolgálati beosztásnál a 
nehézmények egyik oka, hogy 
fiatal váltóőreink, váltókeze
lőink bár sikerrel letették az 
előírt szakvizsgát, nem képe
zik magukat tovább. Sajnos, 
azt kell látnunk, hogy az idő• 
sebb d.olgozók sem törődnek lt 
fiatalokkal, úgy mint velünk 
törődtek annakidején. Nem 
szabad magukra hagyni a ta• 

pasztalatla-n, fiatal váLtóőröket. 
Ezenkívül még egy nagyon 
hasznos könyvre szeretném 
felhívni a figyelmet, nemrég 
jelent meg a Közlekedési Ki
adónál, címe: ,,A váltóőr szol

gálata és mu-nkamódsZ<!rei•'. 

Vá!tóőreink, akik e könyvet 
elolvassák, munkájukat az ed
diginél sokkal jobban tudJák 
majd vé,gezni. Az oktató tisz• 
teknek is figyelmébe ajánlom 
ezt a könyvet és úgy gondo
lom, hogy a forgalmi szolgá• 
lattevők is haszonnal forgat• 
hatják. Javaslom a felső veze
tésnek, hogy amennyiben mod 
van rá, minden vizsgára ké• 
szülő váltóőr tanulónak adják 
a kezébe ezt a könyvet. 

Varga József 
állomásfőnök, Várpalota. 

Olvasd, 

1 H ÉPSi;;;ÁT! 
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Indítsunk minél több 
rakodással képzett irányvonatot 

Egy a jelszónk, a béke . .  : 
A világ békeszerető népei · szemében a harag fénye vil

nagy jelentőségű eseményre lan. - Kis családi házunkat 
készülnek. Júniu11 22-én Hel- lebombázták az elmúlt hábosinkiben béke-világtalálkozóra rúban. Mindenünk a tilz, az 

lombikokat, a keverótálakat, 
az aranysárgán csillogó folya
dékokat, a gyógyítóírek soka• 
ságát. 

A vasút önköltsége csökken
tésének és termelékenysége 
növelésének egyik leghatáso
sabb eszköze a feladott külde
mények irányvonattal való 
továbbítása. 

Az irányvonatok viszonylag 
nagyobb sebességgel közleked
nek, mint a kezeló és tolató 
tehervonatok és így az irány
vonattal továbbított kocsik 
forduló ideje megrövidül. A 
rendezópályaudvarokon csak 
rövid ideig tartózkodnak, a 
vágányhálózatot kevésbé ve
szik igénybe. 

Az irányvonat! közlekedés 
csökkenti a fuvarozás önkölt
ségét, lehetóvé teszi több kül
demény olcsóbb szállítását. A 
vasúti önköltség ugyanis a 
ráfordítások két nagy csoport
jából : az állandó és változó 
ráfordításokból tevódik össze. 
Az állandó ráfordítások a tel
jesítmények emelkedésével 
nem emelkednek, a vál
tozó ráfordítások emelkednek 
ugyan a teljesítményekkel, de 
nem azonos arányban. 

állomásra. Miért volt erre 
szükség, amikor az egész vona
tot zárt egységben továbbít
hatták volna Abonyra 

Fokozni kell különösen a 
szén- és a kőküldeményekből 
indított célirányvonatok szá
mát, s ezeket meghatározott 
menetrend szerint kell továb
bítani. Fontos, hogy a kira
kásukról kellő idöben gondos
kodjanak és a szabaddá váló 
kocsikat a kocsiintézőség 
újabb rakodásokhoz irányítsa. 

ülnek össze a világ békeszere
tő dolgozóinak küldöttei, hogv 
megbeszéljék a béke megvédé
sének feladatait. 

A találkozó nyitva áll min
den mozgalom és szervezzt 
előtt, amelyek elítélik a hábo
rúra uszítók mesterkedéseit, ' 
akik a lefegyverzés és a népek t 
közötti megegyezés útját kere-

j 
i" 

sik. t 

Az irányvonat egyszerűsíti a forgalom munkáját 

A szállltás zavartalan le
bonyolításának érdekében meg 
kell szüntetni az irányvonat
képzés szabálytalanságait, fo
kozni kell a szervezés lendü
letét és nagy távolságra köz
lekedő tiszta irányvonatokat 
kell indítani. Ez segíti fuvaro
zási terveink maradéktalan 
teljesítését, a vasút önköfüé
gének csökkentését. 

Répás Márta, a MAV-kór- j f 
ház és rendelőintézet gyógy- i._.· 

szerész-technikusával beszél- t 
getünk. Amint mondja, nagy 
várakozással tekint a béke-vi-

- A mi foglalkozásunk -
mondja befejezésül - szoro
san kapcsolódik az alkotó bé· 
kéhez. A mi hivatásunk szol
gálatában álló dolgozó/e is bé
két követelnek az általános 
felemelkedés, jólét, egészség
ügyi viszonyok javítása, a fej
lődés érdekében, 1'Lzért, hogy 
nyugodtan, boldogan élhes
sünk- Én bízom a jövőben. ts 
bízom abban is, hogy a béke• 
világtalálkozó segít valóra vál
tani a becsületes emberek 
szándékait: a béke megvédé
sét. 

Az Irányvonatok közleked
tetése nagy mértékben csök
kenti a tolatási munkákat. Az 
irányvonatok több rendelke
zési szakaszon t-0latás nélkül 
továbbítják a küldeményt, a 
rendezópályaudvarokon továb
b\f;ott elegy átrendezése nem 
válik szükségessé. 

A népgazdaság szempontjá
ból a rakodással képzett irány
vonatok a leggazdaságosab
bak, mert az ezek összeállítá
sával kapcsolatos tolatási és 
rendezési munka még a fel
adási állomáson is megszün
tethetó. 

Az elmúlt évek során a 
magyar vasutasok kihasznál
ták az irányvonatok elónyeit: 
ez is segítette, hogy az állan
dóan növekvó forgalmat a 
vasút nagyobb zökkenő nélkül 
lebonyolította. 

A tavalyi téli forgalom 
egyes áruféleségeinek napi 
diszponálása az irányvonat
képzést kissé korlátozta. En
nek tulajdonítható, hogy kül
SZú!gálati dolgozóink most az 
irányvonatok képzésére keve
sebb gondot fordítanak, mint 
korábban. 

Az irányvonatok közleked
tetésének előfeltétele, hogy a2 
állomások dolgozói. de kJ"ó
nösen a rakodással i<épzelt 
irányvonatok szer11ezé•;éyel 
foglalkozó dolgozók szor'.ls 
kapcsolatot tartsanak a fuv'l
roztató felekkel. Meg kell 
győzni a fuvaroztatókat, a 
diszponáló szerveket, hogy a„ 
egy helyre továbbítandó kül
deményeket ne apró részletak
ben, hanem nagyobb menriyi
ségben küldjék egy-e�y r< n
deltetési állomásra és a sz11-
!ltási rendelkezéseket mene!
közben ne változtassák. EJ 
kell érni azt. hogy a bányák, 

• nagyobb üzemek naponta �z 
ország egy-egy meghatáro.wlt 
tájára adják fel küldeményei
ker. U.;yanezt kell tenniök a� 
önkezelési árukat elosztó v ,s
úti szerveknek is. 

A forgalmi és kereskedelmi 
dol�ozóknak elő kell segíte
niök a rakodással képzett 
iránvvonatok közlekedését. Az 
irán}'\'onati tervekről kelló 
idöben értesítsék az érdekelte
ket, A vonat mozdonyát idő
ben rendeljék meg, hogy ne 
forduljon elö olyan eset, mint 
például Hatvan állomáson, 
ahol a Mátranovákr6l indított 
szolnoki irányvont1't májm 
20-án 21 O percet várt gépre. 
Kerülni kell, hogy az irány
\'onatot feloszlassák más vo
nat elegyének kiegészítésére. 
A Nógrádkövesden május 

24-én megrakott 31 kocsiból 
álló irányvonatot Abony ren
deltetéssel Hatvanon át továb
bították. A vonatot Hatvanban 
három részre bontották és 
más-más vonattal küldték to
vább Újszászra. ahol a három 
rész utolérte egymást és újból 
egyesítve továbbították Abony 

lágtalálkozó elé. Bízik abb•rn BEKE· 
· 

hogy a magyar küldöttek meg- V , ,, ÁL Ú 
lgy is van. Egyre többen 

vagyunk, akik megértjük és 
támogatjuk a béke-világtalko
zó ügyét. A vasutas üzemek 
békebizottságainak, a népne
velőknek és aktiváknak lelki
ismeretes felvilágosító munká• 
jától is függ, hogy a magyar 

felelően képviselik majd a ma- f lL.I\.C,'TAL KQZ 
gy
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Dr. Székely János, 
az 5/C osztály dolgozója 

születek, a katonai tömbök lé

tesítése jogosan nyugtalanítja 
az emberiség többségét 
mondja kipirultan, és barna 

Jó eredmények az idegen ko�sik 
tartózkodási idejének �sökkentés�nél 

Nemrég cikket írtunk arról, 
milyen módszerek állnak a 
forgalmi szolgálat rendelkezé· 
sére termelékenységének eme
lésénél. Egyebek között rámu
tattunk, milyen fontos eszköze 
a termelékenység emelésének, 
az önköltségcsökkentésnek az 
idegen kocsikkal való takaré
kos gazdálkodás. Most lássuk, 
hogyan történik és milyen 
megtakarítással jár ennek a 
módszernek alkalmazása. 

gos, de a túlzott felhasználást 
I 

könnyen túllépheti a megen
kerülni kell. A túlzott felhasz- gedett időt. 
nálás megelőzése érdekében A legutóbbi hónapokban el
az idegen kocsikon belföldi ért eredmények azt mutatják, 
megrakás esetén kötelezővé hogy a forgalmi és kereskedel
tették a piros pontos bárca al- mi dolgozók mindinkább szem 
kalmazását, amely messziről előtt tartják ezeket a fontos 
mutatja, hogy a kocsit belföl- irányelveket. Februárban pél
dön egy ízben már megrakták. dául az id<1gen kocsikkal való 
Az ilyen kocsi újbóli belföldi helyes gazdálkodás következ
megrakása már azt jelenti, tében 36 OOO deviza-forintot 
hogy ta�tózkod9Sa a tíz napot takarított meg a MAV január
meg fogja haladni. A kétszeri hoz képest. A -márciusi mérleg 
belföldi megrakást tehát min- még kedvezőbb, mert a feb
denképpen kerülni kell, mert ruári eredményhez viszonyitva 
ez nagy valutakiadást jelent. további 138 OOO deviza-forint 
Ugyancsak helytelen az olyan megtakarítását eredményezte. 
külföldi kocsiknak a belföldi Ez az eredmény azonban ne 
forgalomba való bevetése, tegyen bennünket elbizakodot
ame!yekról hiányzik az átme- tá. A nyári, de főleg az őszi 
neti bárca, akár, mert tévesen nagy forgalomban még jobbá 
eltávolították, akár, mert le- kell tennünk az idegen kocsik
esett. Az ilyen kocsiknil kal való gazdálkodást, hogy 
ugyanis a belépés nem ellen- minél több valutát takaríthas
órizhető, tehát tartózkodásuk sunk meg népgazdaságunknak. 

esztelen. pusztítás martaléka 
lett. Valahányszor nazamegyek 
a szülői ház vigasztalan külsó 
képe kísért. Pedig már újból vasutasok mennyire segítik a 
áll a kis csaló.di ház, újból zöl- béke-világtalálkozó magasz
del�k és g_vü·riiö!csö! . ho�'!'4_k tos céljait és sikerét, hogy a Ie,arolt fak. ts megis orok 

I 
f 1 d t . k t 1 - 'té évei figyelrneztetí,s a család számá- e a a �ma • , . .. e 3es1 s, 

ra: soha többé háborút! lgy mennyire eros1t3uk a beke
gond.olkozunk mi, pedig csak mozgalom magyar szakaszát. 
egy csepp vagyunk a népek A békeharc a nagyszerű tettek 
tengerében. sorából áll, cselekedeteinek 

Répás Márta itt megáll és értéke fémjelzi küzdelmünket 
tekintetével végigsimogatja a a békéért. 

A BÁTA SZÉ KI PÉLDA 
A vasuti ügymenet egysze

rűsítése harc a bürokrácia el
len. Küzdelem azért, hogy a 
vasuton is egyszerűbbé, ol
csóbbá tegyük a tervezési, sta
tisztikai, számviteli, költségve
tési rendszert, a létszám-, 
pénz- és hitelgazdálkodást. 

A vasútigazgatóságok, az 
egyes üzemek, szolgálati he
lyek vezetői, a párt- és szak
szervezeti apparátus lelkiis
meretes, körültekintő és rész
rehailástól ment0s munkájá
tól függ ennek a sikere. 

A munka helyes szervezésé-

ben hasznos és követendő pél
dát mutat Bátaszék pártszer
vezete, üzemi bizottsága és 
szakmai vezetése. Az ésszerű
sítés során nyolc dolgozó; 
(áruirányító. tervellenór, góc
ponti versenyfe!elős) mun!rn
körét szüntették meg. Fizikai 
munkára csak azokat javasol
ták, akik saját hibájukból nem 

tettek szakvizsgát, vagy nem 
alkalmasak első csoportbeli 
munkára. Szemük előtt a dol-
gozó. érző ember állott, akik• 

A 8/B osztály nevelő, agitá
ciós és irányító munkája kö
vetkezményeként a dolgozók 
megértették, milyen óriási 
fontosságú népgazdaságunk
nak, ha takarékoskodnak az 
idegen kocsik felhasználásá
val, ha rendszert visznek az 
idegen kocsik gazdaságos meg
rakásába. Megértették, hogy 
az idegen kocsiknak vonalain
kon tiz napon túli tartózkodá
sa aránytalanul emeli a drága 
valutával fizetendő kocsibére-

ró! gondoskodni kötelességük. 
------------------------- A bátaszékiek meP,találták 

a helyes megoldást. Nagy Ká
roly átmenesztő például vonat

Az új torony építése miatt je- vezető l�tt és , így az edd!gi 
Jenleg a kéziállítású váltókat 660_ fonnt he ,-<!lt 1_200 �onnt 
használják a dol.gozók, így 8 

1 
a f1z:tése. Szép Bálint a�me

gőztartást a vállalt 104 száza- neszto raktárnokot, akinek 
Jékkal szemben csak 102-re 650 forint volt a fizeté.;e, fizi
rudták teljesíteni. A lemara- 1 kai munkára osztották be, ahol 
dást azonban a jbvő hónapban 900 forintot is elér a kerese'e, 
pótolják. tAcs György levelé- Máramarosi Lás;-'.6 tervellenőr, 
ból.J előző helyén 770 forintot ke

ket. Figye!t)mbe vették azt is. 
hogy ha az idegen kocsiknak Az adott szó köteiez 
vonalhálózatunkra . való áram- A elmúlt hónap eredményei 

I 

nyében a vándorzászló nyertese lása állandóan folyik, nei;n sza- azt mutatják, hogy a vasutas uz oszlopszállító részleg lett, 
bad olyan aránytalansagokat dolgozók mindenütt fokozott amely 106,9 százalékos ered• 
elói�ézni, ho�y eg)'.es idege� lendülettel harcolnak vállalá- ményt ért el. A sserelőrészleg 
kocsik mértéKen felul a belsó saikért amelyeket a húsz bu- 106, a műhelyrészJeg 102,7 szá
hálóz�tban maradjanak, má- : aapestÍ üzem kezdeményezésé- zalékra teljesítette tervét. 
sok v,szont egynapos tartózko- hez csatlakozva az éves ter-
dás után azonnal hazamenje- vek határidő előtti befejezése Székcsfuhéni!r állomás dol901ói 
nek. erdekében tettek. 

Minden idegen kocsin van 
úgynevezett átmeneti bárC<J., 
amelyet a határállomáson tesz
nek rá és amely megmutatja, 
mikor lépett be a kocsi a ma
gyar vonalakra. A kocsiren
dezőknek és a kereskedelmi 
dolgozóknak ezt a bárcát kell 
íigyelniök és ha azt látják, 
hogy a kocsinak a magyar vo
nalhálózaton való tartózkodá
sa me�közelítl a tíz napot, ak
kor üresen vagy rakottan (le
hetőleg rakottan) a tulajdonos 
vasútra, vagy annak irányába 
kell küldeni. Az idegen kocsik 
export áruval való megrakása 
általában indokolt és gazdasá-

Rákosrendező állomás 

dolgozói vállalásaikat egy té
nyező kivételével túlteliesítet
ték. Fajlagos kocsimozgatási 
tervük 118 százalékos teljesíté
sevel 513 tolatási órát takari
tottak meg. A termeléméJ 104 
�záza!ékos a tervteljesítésük: 
44 223 tonna árut továbbítot
tak terven felül Kocsikihasz
nálásukat 13,3 tonnáról 14,6 
tonnára emelték, ezzel 58 te
herkocsit takarítottak meg. Az 
állomás dolgozóinak töreked
niök kell a kocsikifutási terv
nél jelentkező 3 százalékos le
maradás felszámolására 

elegytovábbítási tervük telje
sítését 104 százalékra vállal
ták a budapesti üzemek felhí
vásához való csatlakozás so
rán. Vállalásukat májusban 
150 százalékra telje<;ítették, 
mert az előirányzott 9000 ton
na túlsúly helyett 13 490 ton
nát továbbítottak. Vállalták, 
hogy a kocsikihasználásnál 104 
százalékot érnek el, vagyis de
cember 20-ig 150 kocsit taka
rítanak meg. Májusban 114  
százalékos volt a tervteljesí
tésük, tehát 90 kocsival keve
sebbet használtak fel. Lemara
aás történt ellenben a gőztar
tásnál. ez !170nban az állomás 
újjáépítésével kapcsolatos ne
hézségeknek tulajdonítható. 

resett, rnoot pedig 820-at. 
Selyp állomáson Az ilyen példákat azonban 

az elmúlt hónapban Vancsik nem lehet általánosítani. Sok 
István forgalmi szolgálattevó I helyen, így Szegeden és Deb
és brigádja került az első hely_ recenben úgy próbáltak „ész
re. A fajlago� kocsimozgatásí szerúsíteni''. hogy több vonat
terv 123, a kocsitartózkodási kísérónek felmondták a szol
terv 116 és a rakodási idó 164 gálatot. A vasuti főosztály el
százalékos teljesítésével Jenőrzés során felfedte a visz

A Gazdasági Vasótaknál 

kiváló eredményt értek el a 
kJpuvári főnökség dolgozói : 
�zállítási tervüket 175 száza
lékra teljesítették. A kisújszál
lási vonalfőnökség dolgozói 
110 százalékos teljesítéssel tün.. 
tek ki. 

szásságot és azonnal intézke
dett a vona•kisérők felmondá
sának hatálytalanításáról. 

Előzékeny szolgálattétel 
218 tonna szénmegtakaritas 

Jelzi, hogy a péesj fűtóház dol
gozói teljesítették a májusra 
tett széntakarékossági válla
lásukat. A vállalás teljesítésé
hez nagymértékben hozzájá
rult Cseke László mozdonyve
zető és brigádja 179 mázsa, 
Nyaka Gyula segédkezelő 166 
má:z.:sa, Szigeti Rudolf főmoz
donyvezető 160 mázsás megta
karítá�a. A pécsi mozdonybri
gádok túlsúlytovábbítási ter
vüket Is 3e!entős�n túlszár
nyalták: a hónap folyamán 268 
túlsúlyos vonatot továbbítot
tak 57 846 tonna túlsúllyal. 

--------------

Készülünk az őszi forgalomra 

Lenin elvtárs azt tanította, 
hogy a bürokráciát csak a. 
munkások és a parasztok te
vékeny közreműködésével 
szüntethetjük meg. Nálunk is 
nélkülözhetetlen a dolgozó tö
megek segítsége, épító bírála
ta, tapasztalata_ a bürokrácia 
elleni harcban. Ezt segíti. de 
nem pó"ólja a felsőbb szef\·ek 

KIQ 1. 

1 Tervüket így 6846 tonnával 
teljesítették túl, ami pécsi vi
dZOnylatban 6 darab 1000 ton
nás vonat megtakarítását je
lenti. (Várnai László le,,�lé
bőlJ 

A Villamos Felsömeték 
Építésvezetőség 

Mih'ly esztergomi leqyvlzsqáló el'5zékeny szolgála· tét�léVCI 
la seqlti vonatlának menetrendszerlntl közlel<edését. 1 májusi t�rvét 105,2 százalek,a 

(Ferkl$ Emil relv.) teljesítette. A részlegek verse-

A nyári hónapok alatt ,i 

I 

radt vis<;za villanyvilágftás intézkedése. Az szükséges, 
járóműjavítókon nyugszik sz átalakítása céljából. hogy a szakvonali vezetők a 
őszi forgalom súlypontja. SzeP- Ozemünk kocsiosztálya a Ja- . pártszervezetek segítségével 
t.emberre e1 kell érnünk, hogy vitásnáJ élenjár a járóműjaví- ! alaposan vizsgáliák felül az 
minél több mozdony é6 kocsi 

Jk k .. .. tt Máj I t .. k t I egyes munkaterületeket és a 
álljon az ószi forgalom ren- t , �z� · 

.
. us. . ervun e dolgozók széles tömegeinek 

delkezésére. 
tultel;esttettuk. FovIZsgás te- véleménye alapján kialakított 
herkocsiból 17 darabbal, futó- 1 egyszerűsítő intézkedésekkel, Ml, a Szolnoki JármiIJaví- f 1 őbb javításosból 41-gyel adtunk 

I 

a e s , _szei:vek, határozat�i-
tóban fóleg arra törekszünk. 

ki többet az előirányzottnál. nak . vegreha3tása':'.al vegyek 
bogy jóminóségű munkával ké- . fel sikeresen a kuzdelmet a Személykocsiknál a poggyász- vasuton elburjánzott bürokrászfüük elő az őszi forgalom kocsik javítását szorgalmaztuk . cia ellen. 
sikerét. Mert nem közömbös. é<; elértük, hogy két darabbal I A .!úlzo!( adf;1iniszt��ció 
hogy a műhelyek milyen moz-

túlteljesítettük a tervet Az megszuntetese, az irodai ugy
donyt és kocsit adnak � frir- , · 1 vitel egyszerűsítése és az c!:;ből exportcélokat szolgálo Gzr és folyó változások Cl)yan sike-galomnak. 

A minőségen kívül arra is 
van gondunk, hogy minél több 
mozdony hagyja el a műhelyt. 
Májusban öt darab fóvizsgás, 
kilenc főjavításos és tizen
e!(y futójavítás'.ls mozdonyt 
adtunk ki. Csupán két gép ma-

Gzk sorozatú fővizsgás kocsik· 1· res bPavatkozás kell. ho<'y le
bél 93 darabot adtunk át a gyenek, amelynek befejezése 
forgalomnak. Ezekkel együtt j u_!án „m;i!fiatalodik", felfris

sul az egesz szervezet. s rugala?. osztály tervteliesítése 1 15

1 

masabban. eredménvesebben 
százalékos. végzi feladatát hazá'lk gazda-

Cs h Zolt • F.odásának_ erősödésének. a e an, ifri'irozók jólétének e!ősegíté-
Szolnokl Járóműjavító 0V séért. 
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„Fogas" kérdés 

Fogorvosunik márciusban ki
állította feleségem részére a 
fogsegélylapot. Én beadtam -
még a hó végén - Szolnok ál

lomásfónökség segédhivatalá
hoz. E�küldték engedélyezés 
végett a KEH-hez. Azóta na
ponta érdeklódöm. de nem 
érkezik meg a jóváhagyás. Azt 
ajánlották a segédhivatal-ban, 
próbáljam meg a segélyt sze
mélyesen elintézni. .Jl:n nem 
megyek ezért Pestre. Ha jo
gos a kérésem, így is teljesí
teni kell. Kérem a szerkesztő
séget, nézzen utána, miért ke
zelik ilyen gondatlanul a dol
gozók ügyeit. 

Horti Józisef fókalauz 
Jászberény 

Becsületes munkát 

Régi vágyunk, hogy Békés
csaba állomásépületére is fel
kerüljön a büszke élüzem jel
vény. A felszabadulási ver
senyben teljesítettük vállalá
sainkat. Csak a terheléssel 
volt baj_ amit felelőtlen dol
gozók még tetéztek. A rendel
kező forgalmi szolgálattevők 
.,megemelték" a teljesített ton
naterheket. Ehhez hozzájárult 
az állomásfőnök is. Az élüzem 
értékelésnél ez kiderült, az 
állomásfőnököt felfüggesztet
ték: és az állomás elesett az 
élüzem címtől. Mi:kor megtud
tuk, el voltunk keseredve, de 
igazságosnak találtuk a dön
tést. Mi is úgy gondolkodunk, 
hogy csak a becsületes mun
ka érdemel jutalmat. Most 
mindent elkövetünk, hogy ki
kö.szörüljük az állomásunkon 
eseti csorbát. 

Gercsi György 
Békéscsaba állomás 

Hetven gyerek érdekéhen 
Négy szép, modern házat épí

tett a vasút, dolgozói részére a 
Mautner Sándor utcában Har
minchat család talált otthonra. 
Tágas, közös udvara van a 
négy háznak, mégi több mint 
70 gyereknek nincs mozgási 
lehetösége. 

SZOCIAJ,ISTA "'°AS'CT!RT 

Az udvar homoktenger. Mi, 
1 

lett. kiölte a füvet. 1955 fel>- tartási I<'önökségre nem, a pá
lakók. összefogtunk és az épí- ruárjában újra hoztak fö!det. lyamesterre sem. A 6. szak
tési törmelék ottmaradt ln.1- Megígérték, hogy május l-re osztály egyik osztálya hai
pacait elástuk és úgy ahogy • befejezüc a munkát, de az ígé- landó a füvesítésről tárgyalni. 
e!ea•·engettük a felületet. r·,;�- retböl - mint már annyiszor c!e semmi köze az utakhoz. Ki
é,•en keresztül semmiféle - megint nem lett semmi. A hez forduljw1k kérésünkkel? A 
munkát nem végzett a vasút föld jó részét a szél széthord- lakók szívesen segítenének és 
a kezelésében lévő ház udva- ja s a háziasszonyok .. örömé- az a ,·éleményünk, hogy ab
rán. Végre 1954 nyarán meg- re" betelepszik a lakásokba. ból a pénzből. amit a félbeha
ielent né"" ember. Felást>L1-.. Se szeri, se száma a lakók gyott munkára fodítottak, már 
füvesítették az udvar nagy ré- áltsl beadott kérvényeknek, de 

I 

régen rendbehozhatták volna 
szét. de hitel hiányában kevés még azt sem sikerü'.t kibogoz- az udvart. A lakók nevében: 
földet hoztak és így a lapá- ni, kire tartozik tu1ajdonkép- Fogarasi Pálné 
lyos részen a víz összegyülem- pen kérésünk. Az Épü!etfenn- · lakóbizottsági elnök 

A könyv ünnepi hetének sikere a vasúton 

- A vasutas-nap tiszteletére 
befejezik a hatvani p,ílyafenn
tartási főnökség dolgozói a 
Jászapátiban épités alatt álló 
fü tőházi mosdó- és étkező
helyiség munkálatait. 

- Bizott5ág tanulmányozta 
a Német Demokratikus Köz
társaságban Bebrits Lajos elv
társ. közlekedés- és postaügyi 
miniszter vezetésével a német 
vasút sze1Tezeti felépítését és 
működését. A tüpaszlalatokról 
Bebrits elvtárs előadásokat 
tartott. A nálunk is alkalmaz
ható módszerek és szabYányck 
bevezetésére az előkészítő 
munká:atokat megindították. 

- Súlyosnak ígérkező bal
esetet hárítottak el Rákos állo
máson Fodor Ferenc és Dom-

A LEGSZEBB AJÁNDEK kötelesség(iknek érezték :  a val, Erenburggal, Fegyinnel, bos János váHókezelök, Her-
A Landler Jenő Járóműjavító könyv ünnepnapjain újabb és Thomas Manna! _ a kiválasz- cegh Rude>lf térfelvigyázó és 
Váilala.t kijárata mellett állt ujabb olvasókkal gyarapítsák a totta:kkal - csak a munkaidő Lovas János forgalmi szolgá
a múlt hét folyamán az a cso- könyv barátainak tábotát. És után került sor az igazi barát- lattevó. Eber szo!gá!attéte
dálatos sátor, amelyben min- nem is sikertelenül: például kozásra, paroMzásra. lükért 1000-1000 forint juta-
denki a valóságban láthatta a Kerényi elvtárs egymaga há- De hogy sor került rá, arra lomban részesültek. 
mesebeli .,terülj-terülj asztal-

f
rom nap alatt több mint 1200 bizonyíték az idei ünnepi _ A Szovjetnuió Komszomol 'kámat'". Mert az asztal délután orint értékű könyv eladásá- könyvhét e15ö két napjának fél nágyig üresen állt a sátor val járult hozzá a könyvhét forgalrr.a is. A jaroműjavitó 

főiskolájára távozott Szücs 
árnyekában, de pontban dél- s_ikeréhez, s olyan új barát� udvarán elhelyezett könyvsá-

Zoltán elvtárs, a vasút poli
után fél négyre „megterü-lt": ka_t sze�zett a legnel1'.ese�o l torban Cseh Gyuláné az elso 

tikai főosztály ifjúsági a!osz-
sok-sok színesfödelú könyv bo- szorakozasnak, az olvasasnai;:, k · t t""bb . t l . tályának veze1őie. Az alosztály 
rítotla lapját, s az üze.'ll mint Nagy Mária és Czéh e . na�n .0 min izez1;r vezetésével Fiók János elv-
MNDSZ-6zervezeténe!k tagjai Káro1,y lakatos, Nagy Károly forint �r!l konyvet adott el es társat bízták meg. 
kínálták a munkából hazatérő és Horváth István esziergá- al;g, gyozott eleget tenni a SOK 

_ Az i\lSZT fennállásának 
dolgozóknak az ünnepi könyv- lyos elvtársak

*
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tegye fe" lr·e, leg•·en tizedik évfordulója tiszteletére hét gazdag „portékáját". - , - • '1 sz 
Ilyen volt külsőségeiben a TfZEZER FORINT sz!ves . . .  Majd este érte jö- a vasuti loo�z(a Y 11/r T-s�er-

k„ h ' t  nem k a Land vünk - hangzott innen is on- �ezete bensuse.�es u_nneps:get 
1 

onY.v e 
be

-
._ 

csa 
t""bb: Ezúttal a szem s�k.kal für• . , kék unk h . á I endezett. Az unnep1 beszedet er-uzem n, uanem a O 1 gébben járt, mint a kéz és n�n '." a . . m, . aru as v · 

1 Németh Józ ·ef elvtárs. vezérnagyobb vasúti üzemnél, cso- ennek a tisztelet és a szeretet s�rloK �er�, aKik .n':m �ar- igazgatóheiyettes tartotta. mópontnál is. S a vasutas do!- ták olaJ06 kezzel e.rmteru a 
gozók sem mulasztották el az volt az oka. Mert a kéz magán könyveket. - Kipróbálták és megfelelt 
alkalmat. hogy megkeressék viseli a foglalkozás jelét s bár a várakozásnak az első két 
és megtalálják azt a könyvet, tulajdonosának dicsősége. hogy Munkaidő után aztán végre 

600 lóerós Diesel vi!lamosmoz-
amilhez a legnagyobb kedvük mindenhez csak olajjal átita- kézbe kerültek a félretett 

dony. Gazdaságosságukra jel
volt. Sok vasutas-vásárló és tott kézzel nyúlhat. mégis a könyvek s az erős munkáske-

lemző, hogy á: ta:ában másfél, 
sok könyv talált egymásra a szemnek a!:adt egyel5re több zek fé:tö szeretettel lapoztak 
könyv ünnep, i,etén. dolga. A beesülelet kiharcolt bele az oly &SOk nemes �zórako- esetenként két darab nagytel-

A KÖNYV OJ BARÁTAI olajos munkáskéz ezúttal hát- z6st kíniáló, friss-:s.zagú lapok- jesitményű gőzmozdony mun-
A Landler-üzemben azonban térbe szorult. ba. káj,;,t végzik el. 

nemcsak az elmúlt héten volt Furcsa • · • Mi lehetett az 
könyvhét. Az üzem kultúrak- oka,. hogy az egyébként dot- ; 
tívái közül sokan állandó fel- gos kéz csak mw1ka után ke- 1 Lapunk május l&-i s:zámá- A vezetők felelőssége 
adatukul tűzték k i  a könyvek rült előtérbe? A könyv. A ban olvastam „A 1:ez.?től;, fe

terjesztését, a kocsiosztályon könyvnek adták me0 ezt a leléssége'' c.blJlű vezércikket. 
például Erdősi Jánosné elv- tiszteletet a Szolnoki 

0

Járómű- Elgondolkoztam. Nem könnyu 
társnő, a mozdonyosztályon ja1:ító Vátlalat dolgozói, Gkik jó vezetda�ii: ltnni. Még[s nu 

Patai Józsefné elvtársnő. a az ebédszünet alatt csak a sze- ad eröt a!1h(\2. hogy megáll
gépi me1?1munkálóban pedig mükkel vá�asztották ki ked- ' juk helyü.1ket"/ Mit  kell ten
Kerényi József elvtárs sok hí- venc kün,-vüket. To:sztojjal, i nünk, ho:Y ,. �Cllgozók elismer• 
vet s20reztek már a kön:vvnek. JókaiYal. Mikszáthtal. Adyval. Jenek. elfog20 1arldk. vewtönek. 
Az ünnepi kéinyvlhéten is erüs 

I 
József Attilával , Déri Tibor- Fontos 1 f.7a1mai tudás. de 

,,koi:ikurr�nciát·' támasztottak ral, I llés Bé(ával .  Sz bó Pál- egyma�áb,n - állandó politi
a konyvsatornak azzal, hogy lai, Veres Peterrel, Kocsetov- k&i képzés ré:kül - nem so-

------------- - ------------ tat ér. A pá;-t tanítása. útmu-

l i tikai nézete. sőt ismerje még 
a családi életét is. Csak ennek 
birtokában képes a megfeleló 
embert a megfelelő helyre ál

lítani, c;,uk igy tudhatja. kitől 
milyen eredményt várhat. A 
Lanci1er Jenő Járómüjayító VI. 
osztályán a jó termelési ered
mények többek között a veze
tők ilyen irányú mw1kájának 
lS köszönhetők. 

tatása ad erőt, bátortiágot a 

S P O RT 
hibák feltárásához és kijavítá
sához. Az, aki függetlenitern 
akarja magát a párttól. csak 
bukdácsol, nem képes vezetni, 
a szocializmus építésének fék
je lesz. Ilyenre nincs szükség. 

Támaszkodjunk munkatár
sainkra. Osziályomon a mun
kások bevonásával megalakult 
egy műszaki brigád. Feladata: 
a dolgozók kezdeményezését 
megvizsgálni, a helyénvalókat 
azonnal bevezetni. A dolgozók
ban kiapadhatatlan a kezde
ményező eró. Ha azt látják, 
hogy a vezető hallgat a sza-

A VIT jelt;ényszerzó versenyek sil;eréért 
A nyár rotyamán a varsói V. A vezető ismerje, becsülje 

beosztottjait. Tudja, kinek mi
lyen a szaktudása. jelleme, po-

1955 .rúNIUS 13. 

- A vasúton kívülálló üu
mek is gyárthatnak szállító
tartályokat. Ezeknek is meg 
kell azonban felelniök a con
tainerekre vonatkozó nemzet
közi előírásoknal,. Még ebben 
az esztendőben ötven darabot 
készíttet el a Kohó- és Gép.. 
ipari Minisztérium. Az Építési 
Minisztérium 330 darab szál
litótartály gyártására tett ígé
retet. 

- 30 OOO forint értékű tár
sadalmi munkát vállaltak a 
S(yon vasutasok a kultúrott
hon 400 négyzetméter terjedel
mű előadótermének újra par
kettázásánál. 

- Újjáépítették Budapest
Nyugati pályaudva,r Utasellá
tó éttermének kerthelyiségét. 
Ugyanitt két új söntés nyílt a 
közönség gyorsabb kiszolgálá
sára. 

- Helyreigazítás. Május 16-i 
számunkban „Mi.ért lá.tnak 
mindent feketének a piros
paprika vá-rosában" cimmel 
cikket közöltünk Kalocsa állo
más munkájáról. A cikk meg
jel enése után megállapítást 
nyert, hogy az abban feldol
gozott egyes közlések téves in
formáción alapultak. !gy té
ves beállítású volt az a tájé
koztatás, amelyet Majláth Já
nos vonatkísérő elvtárs sze
mélyével kapcsolatban adtak. 
A róla megjelent közlés 
mint megállapítást nyert 
nem fedi a valóságot. 

LAKÁSCSERE 
Kétszobás, komfortos la· 

kással {központi hítéssel és gáz
zal) Rudán váll:1lható házicl
ügyel6i állás, lnkáo;;cserével. Fel
tétel: ugyancsak budnt kétszo
bás lakas. e�etleg komlor·t nél
kül is. f:.rdc�löd,1i lehet Dömö.s 
János hlizfelügyeli,nél. Buclaµes-1, 
xr ker. Badac::,On} 1 út :J. :szam 
alatt. 

vukra. megfogadja jó taná
csaikat. ez az erJ fokozóclik, 
szoros kapcsolat alakul ki be
osztott és vezetö között. 

Végül néhány szót a fegyel
mezésról. Ez sokszor komoly 
gondot okoz nekem. Van. ami
kor úgy látom, hogy szinte le
hetetlen fegyelmezni. Az el

avwt gépek használata;' az ál
landóan visszatérő munkás
hiány. gyenge anyag nem egy
szer fegyelmezetlenséget szül. 
Nehéz ilyenkor megtalálni az 
ig=ágot és a pártszervezet se
gítsége nél.kül véleményem 
szerint lehetetlen. 

!Vlindent összevetve a párt 
irányítií.sa. a dolgozók támo
gatása nélkül nem lehet ve-
zetni. Fekete Ferenc 

Landler Jenó Járóműjavító 
VI. osztály vezetője 

Vi!;;gi!júsál('i Találkozón másod
szor rendezik me� a VIT sport
versenyét. A szervező bizottscig 
felhfvta a részvevó országok if
júsági szervezeteit hogy a VIT 
népszerűsítésére rendezzenek 
jelYényszerző versenyeket. 

sége mei,;lúri,;yalta a sportköri r résztvehet minden 1 4. életéYél 
vezetőkkel a VIr .lelYényszerző bttöHölt ft1·!i és nu. A 'Ver
verseny jelentö.::.é,gét. szervezési senyre a munkahely .sporU'-ö
teladatait. Sok múlik a helyes rében lehat jelentkezni, Ott ahol 
kezdetea. A DISZ-bfzottságo� . .. a nem működik sportkör. a jele'1tszakszervezetl soorlfelelosok kezés a DISZ-szervez3teknél tör- 11.llll.111„l,•11• .. ·····••lll•·• ..... •• .. ···• .. •···• .. •• ...... , .. HH .. U ..... , ............................. ,11••••11111Utt 

A DISZ Központi Vezetösége, a 
SZOT titkársága és az OTSB el• 
nöksé.i;:e május közepén felhívás
sal tordult a mal!yar ltjúsághoz, 
a magyar dotgozokhoz. hogy mi
nél nagyobb számban vegyenek 
részt a versenyeken. Ezzel is re
Jezzék ki elszántságukat a béke 
é8 a haladás üi:Ye Iránt. 

A .felvényszerzö versenyei< 
ugyanúi:Y. mint az MHK testne
velési rendszer, alkalmat nyújta
nak űJa.bb százezrek bevonására 
sportmoz.o;almunkba. A VIT jel· 
vényszer7ő versenyek nagy se
gitséget nyűjtanak az eddig sok 
hiányossággal küzdő MHK test
nevelési rendszer ű.j szabályzatá
nak kidolgozásához. 

=i�á��g�_ 1!shae�;!s h�:;�si1arroiz13= ���r- �e������\méé�ek:t1:ni�:t� építéséhez. A versenyek jűnius nyilvános versenyel..::en kell telje-
15-én Indulnak, elsősorban azo- sitenl. 
kon a helyeken. ahol már befe- Az a részvevö. aki elsö atkajezték a szakszervezeti sportün- lommal nem ér·e el a korc�m� nepségeket. E téren szép ered· port.lában előh•t pontszámot, ményekkel dicsekedhet sport• újabb versenveken megklsérel• egyesületünk. Pécs. Miskolc. heti a .iobb eredmény elérését. Székesfehérvár, Szob és Buda- Ilyen esatben valamennyi verpest területe kiválóan szervezte senyszámnál a le1t.1obb eredmémeg ezeket az ünnepségeket. nyeket kell figyelembe venni. A 

Az országos elnökség a jel- VIT .ielvé,iyszerzö verseny relté· 
vényszerzö versenyek során le.g- teleit legkésőbb 1955. szeptember 
jobban doli,;ozó területet díszes l-ig kell teljesftetof. 
serlegl!el Jutolmazza. Dombovárl A verseny keretében hnt meg• 
József a miskolci terület sport- határozott versenyszcimban in
elnöke versenyre hfvta ki a Jobb 

I 
duln

.
a!, a .lele:nkez6k. Az értéke

eredményekért valamennyi te- lés oontozássaJ történik. Az ered• 
rületet. A !ellúvás számszerűség- ményeket meghatározott alap
re és minőségre egyaránt szól. szinthez és alappontszámhoz ha-

A jelvényszerzó versenyen sonlHJák 
A ver!l-enyszámok, atapszintek és alappontszá.mok a következök: 

Alapszint Alappontszám 
Régi MHK rendszerünk egyik 

rö hiányossága az volt hogy a 
rendszeresen nem sportoló dol
gc.zók helyett jobbára a sportoló-
kat Igyekeztek a mozgalomba be• 100 m. slk!utás 15 mp. 
vonni. A pályán elért eredmé- t\'Iagasup;rás 120 cm. 

::oo 
200 
200 
200 
200 
200 

Pontszám kiszámítás 
1 /10 mp-ként + - 5 pont 
cm-ként + - 5 pont nyel< nem mindig tükrözték a Grát11Hdobás 40 m 

valóságot. A versenyrendezők 400 m. slkt. 1 p. 20 mp. 
sok esetben liberálisan kezelték Távolugrás 4 rn. 
a teljesftményelcet. Ellterdltették Súlylókés 6.50 m. 
J\IHK testnevelési rendszerünk Korcsoportok valódi célkl tűzését. 

A VIT Jelvényszerző versenyel<- 1. 1940-41. évben születettek 
nek kiln uló pontul kell szolgál· II. 1935-39. évben születettek 
niuk az új MHK testnevelési III. 1930-34. évben születettek 

m-ként + - 5 ponl 
mp-ként + - 5 pont 
cm-ként + - 5 pont 
cm-ként + - 5 pont 

Elérendő pontszámok összege 
térrtak nól< 

900 500 
1 1 10 700 
1 200 800 rendszerhez, tehát e;zy újnak IV. 1929. évben vagy korábban 

próbaköve is. Sportvezetőink születettek. 1800 600 
::t��t� e�

a

t:e�-i.
tala

�f���rb�z;
re

� Az a részvevő, akl korcsoport- vartala;i lebonyolitására. Bizto-
DISZ-bizottsógokk�I történó Jában az eló[rt pontszámot eléri. sitsák az eli:-frGsnak megreleló 
egvűttmúködést illetően. az V. \'JT Jelvényét kapja. pályát. gondoslcodJanak a telsze-

A Jelvéoyszerzö versenyek A jelvényszerző versenyek relésről és a jó verseayrendezés-
fon tos retadatot rónak a DISZ csak abban az esetben töltik be rőt. O_gyeljenek a versenyszabá
szervezetekre, spartvezetökre, a (e\adatukat, ha az Ujűsági veze- Ivok betartására. mert csak ezzel 
szakszervezeti bizottságokra. Be tők, a sPortvezetök a részvevő- biztosltható a versenyei< eredmé
kell bizonyítaniuk, hogyan tud- ket meggyőzik arról, hogy Jó nyessége. 
Ják bevonni a versenyekbe a fia- eredményeket csak tervszerü, ki- A DISZ-szervezeteknek a VIT jel
talokal. a dolgozókat, ho_gy"'n tartó, rendszet·es eIBkészülettel vényszerző versenyre való moz
tudják btztosltanl számukra a érhetnek el. A DISZ-szervezetek gósitás és részvétel nagyszerű, 
versenyzési lehetőséget. A ver- a mozi,;ó_sftáson túl segítsék a felemelő feladat. Bizunk benne, 
senyek a1kalmasak a rendszeree sportkörotcet. elsősorban az atlé- ho�y_ ezlrányú cselekedetük is 
8 orlolás me.i;:kedveltetésére. A tll<al szakosztályok vezetöft. �- mého lesz eddli,;I munkájukhoz. 
h�t versenyszám szintjeit azok ts zőit a versenyekre való relkészil- amellyel ezuttaJ nemcsak a ma
elérhetik. akik mint kezdők kap- lésben és a verseny rendezésé-

, 
gyar sport elöbbrevitelét, az IC

csotódnak a sportolásba. söt meg• 
1 

ben. .. Juság nevelé_sét �zo!gálJák, ha -
relelö telkészüléssel ezeket a szín- A DISZ-szervezetek. sportko- nem r�szese1vé val!1ak annak a 
teket túl is tudják szárnyalni. röi, fordltsanak nagyobb_ gondot na,,.., UR:Ylle_k Is, amelyet az V. 

A Törekvés SE országos elnök• a versenyek elökészitésere, za- VIT célul tűzött a fiatalok elé. 
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Hasznosítsuk a s.zoviet tapasztalatokat AZ ADOTT SZÓ KÖTELEZ 
N éhány héttel ezelött in

dult el a vasutas dolgo
zók új mozgalma, az össze
kapcsolt-mozgalom. Ezt a 
mozgalmat is a fejlódés pa
!I'ancsa hívta életre, a szovjet 
vasutasok tapasztalatai ala
pozták meg, mint annyi sok
sok értékes mozgalmunkat ed
dig. A „2000 t.onnás" és az 
,.,500 kilométeres·'-mozgalom 
összekapcsolása tette lehetővé, 
hogy még kedvezőbb feltéte
lekkel folytathassuk a barcot 
a vasút önköltségének csök
kentéséért, a nagy szállítási 
feladatok gazdaságos megol
dásáért. 

A Szovjetunió, a lhős szov
jet vasutasok a felszabadulás 
óta, az újjáépítés első percé
tót kezdve mellettünk állnak 
őszinte baráti és elvtársi se
gítséggel. A Sz.ot>jetunió a vi
lág első olyan állama, amely 
szi lárd tudományos alapokon 
épül és fejlődik. o lr an tudo
mány alapján, amely a dolgo
zó nép érdekelt szolgálja. Ma 
már n1inden magyar vasutas 
előtt világos, hogy a tudomá
nyos megalapozottságú szov
jet módszerek alkalmazása 
aélkülözhetetlen a vasuti szál
lítás feladatainak megoldásá
nál. 

szor azt hitték, hogy elegendő 
elindítani a mozgalmakat. 

A versenym.ozgalom, az új 
keresése. az újtípusú ember. a 
szocialista ember tulajdon
sága. A pártszervezetek sok 
helyen azt tartották, hogy a 
munkaversenynek, a mozgal
mak népszerűsítésének az üze
mi biwttságok a kizárólagos 
gazdái. A szolgálati vezetők 
riem vették figyelembe, hogy 
:minden verseny, minden moz
galom sikere az embereken, a 
dolgozókon múlik, nevelésük, 
o.lctatásuk, felvilágositásuk nél
kül, ,.rendeleti úton" nem le
het a sikert kivívni. 

Nem ismerték fel az MSZT
szervezetek, a DISZ-szerveze
tek sem, milyen hálás, szép 
feladat az újnak a népszerű
sítése. Az MSZT-szervezetek, 
az aktívák rendezvényekre, 
kultúnnűsorok szervP..zésére 
szűkítették feladatkörüket -
úgy gondolták, ezzel a kétség
telenül hasznos munkával ki 
is meri tették tennivalójukat. 
A DISZ-bizottságok és a szö
vet0ég tagjai gyakran szem
elöl tévesztették a Komszomol 
tanításait, azt, tiogy az új 
iránt legfogékonvabb fiatalokat 
rávezessék az új utakra, arra 

A felszabadulás utáni kez- az úh-a, amelyen Sztahancv 
deli idószakban azonban még járt és a komszomo1isták ezrei 
nem értettük meg teljesen az járnak. 
élenjáró szovjet móds1.erek al- A neveló, a felvilágosító 
kalmazásának döntö fontossá- munka, a szakmai okta-

kat, pedig hosszan sorolhat
nánk a szovjet tapasztalatok 
átvételének hasznosságát, be
szélhetnénk a Szowrjev-mód
szerről, amely a mozdonyok 
fokozott lu:rbantartásával 
nagymértékben megnöveli a 
gépek élettartamát. Blazseoov 
elvtárs személyes útmutatása 
nyomán alakult ki a mosás
tól-mosásig-mozgalom, amely 
a mozdonyok két mosójavítás 
közötti teljesítményét 1500 
kilométerról - alacsony átla
got véve - 8000 kilométerre 
növelte. Ez 50--60 gózmoz
dony és évi 25-30 OOO tonna 
szén megtakarítását jelenti. 

S zovjet tapasztalatokon 
alapul az irányvonatok 

rendszere, a menetirányító 
szolgálat, az iparvágányok 
grafikonszerinti kiszolgálása, 
az Archipov-Lucskov-féle 
csurgatásos és lökéssorozatos 
tolatási módszer, az üzem
viteli tervezks bevezetése. 
Eredményesen alkalmazzulc a 
Vorosin, a Nazarov, a Koval
jov--Koles:wv, a Kuznyecov, 
a Liz:sin.szkij módszereket a 
vasuti munka legkülönbözöbb 
területein. A pályafenntarlás
nál ma már nélkülözhetetlen 
a futószalagszerű felépítményi 
fenntartási rendszer, valamint 
a Ncfiedo1,�téle folyamato<a kis
brigádos felépítmény fenntar
tás 

Kevésbé ismert tény, ho�y 
a hó elleni védekezés szovjet 
tapasztalatainak módszerét is 
sikerrel alkalmazzuk, ugyan
így a vlzmentesitési munkáknál 
a vákuumos t&lajvíz.szint süly-
1„esztési eljárást, a Koc.sn11ei,
féle módszert a pályaudvarok 
felvételi épületeinek ter,:ezé
sénél, valamint az áruk é!.'Sze
rű kezelésének módszerét rák
tárainkban. 

A húsz budapesti üzem fel
hívása nyomán az éves tervek 
túlte'.jesítéséért meglndult ver_ 
seny el.só eredményei, máris 
jelentkeznek a félét'es tervek 
határidő elötti be,fejerésében. 
Több vasúti szolgálati hely je
lentette, hogy bElfejezte félévi 
tervét. 

A KELJ<:TI FOTÖIIAZ 
DOLGOZOi 

elsö félévi kilométer tervüket 
Június 6-án, �zázelegytonnaki
lométer tervüket ped:.; júnms 
2-án befejezték. A mozclonybri
gádok etldi-· az időpontig 6800 
tonna szenet takarítottak meg. 

A villamos üzemd: .. június 
16-án fejezte be első félévi 
száze!egytonnakilométer ter
vet. A motorüzem dolgozói is 
szépen haladnak a félévi terv 
hatálidő előttl-befejezése felé, 
F.ddig már 31 500 kilogramm 
haitóolaiat takarítottak meg. 
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Zahony fűtőház dolgozói, akik 
június 15-én fejezték be elsü 
felévi tervüket. A száze!egy
tonnakiloméler tervet 125, a 
mozdonykilométer tervet 1 1 1 ,  
a szénmegtakarítási tervet 118 
százalékra te!je;;ítették. 

jesítette. Különösen jól sike
rült a kocsijavítási terv telje
sítése. Ebben a dolgozólc 134,1 
százalékot értek el. Az utazó
személyzet a százelegytonna
kilométer terv 121, 7, a mo-.z
donykilométer terv 1 10,3 sztl.
:uilék-::s teljesítésével vég-.rett 
jó munkát. Szénmegtakarftá
suk 1 16,81 toona, ami 1 12,3 
�zázalélcos megtakarításnak 
fe'.el mela(. 

KIEMELKEDOEN SZ�P 
TELJESITmNNYEL 

már június 15-én megtakarf-. 
tották és ettől a naptól kezdve 
a második negyedév végéig 
megtakarított szénnel továb
bítják vonatjaik:it. A kocsija
vító műhely elóreláthatól.!g 
június 22-re készül el második 
negyedévi tervével. 

Ezekben a napokban val!t„ 
mennyi szolgálati helyen fo
kozott lendülettel törekszenek 
a dolgozók a félévéS tervek 
határidő előtti befejezésére. 
A szerkesztóségünkhö ; beér
kezett jelentésekből kitűnik, 

büszkélkedhet a szolnoki fűtő- hogy a többi között Mezöcsá:t 
ház is, amely a kocsijavíto állomás, Salgótarján f)ltőház, 
resz!eg kivételével június I5- Diósgyőr-Vasgyár állomás, 
én b•feje,,...'1.e negyedévi te-rvét. Aszód állomás, Veszprém·var
Ös.szes kilométer tervét júniud sány állomás és Kazincbarci--
1 1 -én, haszonk:ilométer tervét ka állomás jó munkaverseny 
12-én, százelegytonnakilomé- teljesítményei adnak rá re-> 
ter tervét 14-én, mozdonyjaví-

1 

ményt . . hogy a félévi tervek 
tási tervét 15� teljesítette. A határidőelőtti befejezése eze
szént.akarékf'SSági mozgalom- ken a szolgál-ati helyeken iS 
ban vállalt 5850 tonna szenet hamarosan megtörténik. 

Cazdaságtlsahhá tesszük a szállítást 
Jelentettük, hogy a szolnoki Komló állomás forgalmi, 

csomópont forgalmi és vonta- vontatá�i <'s kereskedelmi dol• 
tási dolg_ zói, magukévá téve gozói is csatlakoztak a felhí
a Központi Vezetőség március váshoz. A munka termelé--
4-i határozatát, versenyt indi- kenyebbé tételére vállalták, 
tottak a mozdonyok gazdasá- hogy tehervonatjaikat 15 szá
gos kihasználása, a szállítás zalékO& (öbb:.erlli!l6SSC1 indít

AZ ELÜZEMSZINT FOLOTT gazdaság„ssá tétele érdekében ják és ezzel december 31-ig 
és vállalták, hogy tehervonat- mintegy 130 ezer tonna túl

\"álla!lák félévi tervüket a j,.ikat 20 százalékos többterhe- súlyt továbbítanak. A tolatási 
Debreceni Rakodási Főnökség léssel továbbítják. egységidöt 3,8 percre csök-
dolgozói oly2n módon, hogy Elsőnek a debreceni csomó-

kentve, év végéig 24 OOO perc 
féléves tervüket június 10-re tolatási idót takarítanak meg. 

gát. Tények sorával lehet bi- tás sem mutatott rá a munka
zonyítani, hogy sokkal na- mozgalmak eredményeire, 
gyobb léptekkel haladhattunk amelyek pedig minden eset
volna előre szocialist.a vas- ben azt példázták, hogy elöbb
utunk építésében, ha már a re viszik és gazdagabbá teszik 
kezdeti időszakban is minden munkánkaL A ,,2000 tonnás"
területen fe1ha�ználtuk Yo!na mozgalom, amely 1949. augusz
az önzetlenül átadott szovjet tus 15-én i ndult, 1950-ben már 
tapasztalatokat. Legtöbbször a napi 1 1  817 tonna túlsúly to
maradiság, merev ragaszkodás vábbítását tette lehetővé, az 
a régihez. sok esetben pedig idén, az első öt hónapban át- A kiragadott példák is be
az ellenség aknamunkája aka- lagosan napi 33 681 tonna túh szédes bizonyítékai, hogy nincs 
dályozta a gazdag tapasztal;i- súly továbbításával járt, és a a vasuti munkának olyan ré
tok széleskörű elterjedését. vonatok átlagos terhelését sze, alhol ne érvényesülnének 

befejezik. Válla!ásuknak már 
pont dolgozói csatlakoztak a A kereskedelmi dolgozók az 

iú.nius 7-én eleget tettek az él- szolnokiak versenyfelhívásá- elegytovábbltás és a :�ocsifol'
üzemfeltéte1ek tú1tl!ljesíté8é- 11oz. A forgalom dolgozói az duló meggyorsítása érdekében 
vel. Egyidejűleg vállalkoztak irányvonatok számának növe- irányvonati toruiatervük 112 

a harmadik negyedévi terv lése, a vonatok min "ségi ősz- százalékos teljesít.ését fogad
tlllteljesíté,;ére. Megfogadták, sz:úJJ.ítása és az elegytovábbí- ták meg. 
hogy a vasutasnap tiszteleté1 e 

1 

.ási terv feltétlen betartása Szeged c&omóp=t dolgozói 
a harmadik negyedévi tervet mellett vállalták. hogy vonat- csatlakozásukban vállalták, 
aw:usztus 7-rP befejezik. jaikat 20 százalékos többterhe- hogy valamennyi tehervonai-

A SZ1'ÁLINV AROSI du)gozók arra tettek ,-állalást, léssel továbbítják. A vonta• 
léssel indítják. A rnntatási 

I 
jukat 20 százalékos többterhe-

N em egy munkamódszer 17,58 százalékkal emelte. Az a gazdag szovjet tapasztala
alkalmazásánál tapasz- ,.500 kiwméteres"-rnozgalom tok. S ha a segítség sokrétű

talhattuk, !hogy - nctia jelen- rövid idő alatt többmillió fo- ségét nézzük, világosan kell 
tős eredményekkel indult - rintos megtakarítást hozott. látnunk azokat a szinte fel
nem tudott fontosságához Ivam Fjodorovics Panyin elv- mérhetetlen értékeket, ame
méltóan elterjedni. Sokszor társ felejthetetlen látogatása, lyeket széleskörű alkalmazá

FOTOHAZ hogy a forgalmi szolgálat ál- tási részleg ígéretet tett, hogy 
tal összeállítotL túlsúlyos vo- 1 Yalamennyi

. 

többterheléses vo
tiókmühelye a mozdonyok má- natokat a menetidő betartásá- natot a menetidő pontoo be
sodik ne(lvedévi időszakos h- val, a gazdaságoss�g fígye- tartása IT'ellett n"'�z,,'-.i nehéz.-vítás1 tervét június 1 1 -én tél- lLmbevételével továbbítják. mény nélkül továbbitja. 

még azok a dolgozók ís, akik a szovjet tapasztalatok szemé
a mozgalom „bölcsőjénél" ott lyes átadása újabb lendületet sukkal nyerhetünk. Ugyanez 

voltak, akiknek kez.dernényező adott a túlsúlyos és az „500 azonban fordítva is érvényes: 
ereje az indulás lendületét lk!l�teres"_-mozgalomnak. � meg kell látnunk azt a nagy 
adta késóbb !háttérbe vonul- kiválo szovJet mozdonyvezeto veszteséget, amely akkor éri 
tak. • közörnbösekké váltak. látogatását követő év folya- vasutunkat és egész népgazda
Miért? Az okok sokfélék. ősz- mán a túlsúlyos-mozgalom 7 ságunkat, ha nem aknázzuk 
szefüggnek elsősorban azzal, 

1 
�illió, 318 .�79 forint, az „S�O ki a szovjet tapasztalatok 

KONGRESSZUSI ŐR SÉG 

hogy a szakszolgálati ágak kiw"'.'e.te-res -mozgalo:11 pedig 

A DISZ TI. kongresszusa 
nemcsak az ifjúság, hanem a.: 
egész mag?ar dolgozó nép ün
nepévé vált. Erről tanuskod-

nem tekintették közös tulaj- 6 millió 536 640
. 

fonnt meg- nyújtotta gazdag lehetösége

donuknak a mozgalmat, s takarítást jelentett népgazda- ket. Minden vasutas dolgozót nak azok az eredmények, ame

e1.ek így szűkebb térre, egy- ságunknak. és elsősorban a vezetőket, az lyeket a kongresszus tiszteleté
egy szakszolgálatra z.sugorod- Csak a két legelterjedtebb oktató tiszteket felelősség ter- re a vasutas dolgozók elértek. 
tak. A mozgalmi szervek sok- mozgalomról hoztunk adato- heli, ha nem hasznosítják Rákoskrendező áll-0 nás for-

szo!gálati helyük adottságain g,:lmj DISZ-b1igádja június 
---������ belül a szovjet munkamód- 10-én ünnepi músaiko , kezdett 

Gondosan kezeljük az árut 

Borbély Béla raktárnok a nyireqyházl kereskedelmi a:tolqá• 
latnál, két hónapja tartja a sztahanovista szintet. Eredményeser 
küzd az áruk •pséqének meqóvásáért, a számadáselválaszU• 

sok kikUszöböléséért. 
(Kovács G6za f<ilv.) 

szereket, ha nem igyekeznek a kongress-:us tiszteletére. A 
núnél_ hasznotha_jtóbba:1 alka!- brigád a műsiak alatt fajla-
11;a�m a te1::71:!:ekenyseg_ eme- gos kocsimozgatási tervét 103, leséért, az_ onkoltség csokken- te1 helési t rv · t 103 t-téséért v1vott 'harcban 'ha 

I 
e e • mene 

nem törekszenek éssze�bbé, ren
. 
dszerinti ''.onatindítási és 

könnyebbé tenni a saját és kocs1tartózkodasi tervét 102 
társaik munkáját. szazalékra t-ljesítette. 

A z élet parancsa a fejlő- , Hatvan éllomás dolgJzói a 
dés - a fej!ödéssel pe- DISZ kongressz� tiszteletére 

dig csak úgy tudunk lépést tett vállalásaikat a junius 14• 
tartani, ha szakítunk a mara- tői terjedő időszakban minden 
disággal, , �a széles kaput tá- tényezőnél túlteljesítették. Kü� 
runk az UJ?ak

_.
_ A szo".Jet _vas- löndsen jó eredményt értek el utasok, alnk onzetlenul atad- . . .. . 

ták tapasztalataikat, látogatá- atlagos ter�<;l�uk l?.9, fa1lagos 
saik alkalmával őszinte öröm- kocs1mozdítas1 t<'rvük 1 1 7  és 
mel nézik fcjlódésünket, mun- kocsikifutási tervük 1 1 3  szá
kánk eredményeit s minden zalékoo teljesítésével. 
lehetőséget megragadnak, hogy 
még több segítséget nyújtsa
nak szocializmust épftö mun
kánkhoz. A segítségért fejez
zlik ki hálánkat és kös?önetün
ket azzal, hogy úgy élünk se
gítségükkel, ahogyan élni tu
dunk szabadságunkkal. új éle
tünk adta lehetőségeinkkel, 

Dombóvár állomáson jűnius 
első delcádjában Szabados 
Sándor forgalmi szolgálattevö 
DISZ-brigádja került a ver
st!'lly éléi e, terhelési tervének 
105, kocsitartózkodási tervé
nek 126 százalékos teljesítésé
vel, -A második helyet a Rá-

kosi-brigád foglalja el, harma- fajlagos kocsimozgatási tervét 
dik a Kossuth-brigád. a vállalt 105 százalék helyett 

Kaposvár állomás fiatalJai 122 szá:z;alékra teljesítette. Az 
is jó munkával készültek a állomás fiataljai megalakitot
kongresszusra. Sála Sándor ták a DISZ-őrjáratot, a szo
gépkisérő a vonatok menet- cialista tuJajdont védelmezó 
rendszerinti indításánál má-

1 
brigádot é5 ezen kívül ener

jusban 1 12  százalékot ért el. giatakarékossá>!i mo7„almat Pető Ferenc kocsirendező, akit kezdeményeztek. (Kert Sándor 
nemrég vettek fel a DISZ-be. leveléből.) 

Öt állomás versenye az élüzemszintért 
-�

1ikor az
. 
els

_
ö �egye�évben 

I 
ha�ználás 152, feladás 1 15, le• 

Torokszentmi�fos allomas dol- adas 1 16 százalék. Baleset eb
gozói elnyerték a kitüntető él- ben a hónapban sem fordult 
üzem címet, megfogadták, P.!ő. 
hogy a második negyed- Dolgozói.1k közül Papp Fe
évben is megtartják azt. A renc forgalmi szolgálattevó és 
munkalendület nöYelé-ie érde- brigádja, Geszti Imre forga!
kében versenyre hívtuk Fegy- mi szolgálattevó és btigádja 
tiernek, Kisújszállás, Karcag, már második hónapja teljesí• 
Püspökladány állomásokat. tik a sztahanovista szinteket. 
flénk verseny alakult ki .az öt a kereskedelmi szolgálatnál 
állomás ·között és különösen Volcsánszki Sándor, Dobi lm. 
Karcag állomás lett komoly re, Nagy Ferenc kocs1rakomá• 
versenytársunk, mert már má- nyos raktárnokok pedig már 
sodik hónapja teljesíti az él- .:>tödik J1ónapja. De valameny
üzem szinteket. De fii is áll - nyí dolgozó hozzájárul llflhoz 
juk ám szavunkat. A májusi a törekYéshez. hogy ál1orná• 
eredmények így alakultak: ko- sunk a második negyedévben 
csitartózkodás 119, fajlagos IS élü?.em legyen. 
kO<:Simozd(tás 120, kocsiki- Juhász Péter, állomásfőnök 
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A bírálat és önbírálat fejlődésünk hajtóereje 
Írta: Hajda Jélsef, a pécsi igazgatóság. rasát politikai osztályának vezetöje 

�kihi IÉ IL lET�) 
Dolgozó népünk pártunk ve- feltárása és kijavítása. Ezért a 

zetésével, az elmúlt tíz év alatt pártban rendkívül nagy sze
nagyszen1 eredményeket ért repe van a bírálatnak és ön
el a szocialista gazdasági rend bíralatnak, amely fejlődésünk 

gyelmen kívül hagyni a leg
nagyobb bún, a legsúlyosabb 
felelőtlenség. Az alulról jövő 
jel7.éseknek, bírálatoknak 
rendkívül nagy a jelentősé
gük. A legjobb vezető figyel
me sem terjedhet ki mindarra. 
amit észrevehet, feltárhat a 
dolgoz6k ezreinek figyelme, 
felelősségtudata. Arra kell tö
rekedni, hogy olyan légkör. 
alakuljon ki, amelyben a dol
goZÓk &Százai tárják fel a hi
bákat és maguk lépnek fel a 
hibák ellen. Fontos feladat ar
ra nevelni a vasutas dolgozók 
ezreit, hogy ne tűrjék meg a 
fegyelmezetlenséget, a pazar
lást, ne menjenek el szótlanul 
a szervezetlen munka, a szo
cialista tulajdon elleni vétsé
gek, a visszaélések mellett. 
Ilyen légkör csak akkor ala
kulhat ki, ha a bírálatot, ön
bírálatot a pártélet minden
napi szerves részévé tesszük. 

A jövti vasuii fővonala 

Írta : J. Morale-,ics. ns érnöh 

legfőbb hajtóereje. Az uralépítésében. Az eredményekre kodó forradalmi párt a bírá-büszkék vagyunk, de tovább lat és az önbírálat segítségével akarunk haladni. A fejlődés- ellenőrzi tevékenységének he
hiztosítéka a munka közben lyességét és gondoskodik a hi-

Az ipar és mezógazdaság 
egyre nagyobb ütemben fokoz· 
za termelését. A gépeket, ga
bonát, fűtőanyagot és a fo
gya ztási cikkek tömegét első
sorban va�úton szállítják. elkövetett hibák rendszeres hák megszünt.etéséről, 

Eljünk fejlődésünk fegyverével 
A bfrálat és önbírálat fej- J lehetetlen betartani. Nagukci

lesztése minden pártszervezet, nizsa fűtőház pártvezetősége, 
minden kommunista köteles- él.én a párttitkiárral. nyolc hó
i;ége, a jó munka alapja. A nappal ezelőtt még úgy véle
pécsi igazgatóság területén kedett, hogy nem lehet a 80 
működő pártszervezetek több- százalékon aluli tagdíjfizetési 
sége helyesen értelmezi és al- átlagot megjavítani és ne is 
kalmazza a bírálat és önbírá- szabjon megjavítására felada
Iat fegyverét. Ez az alapja an- tot a politikai osztály. 
nak. hogy egés?.Ségesen fejlőd- A politikai osztály tanácsá
nek pártszervezeteink. mind ra számos pártszervezetnél a 
jobb lesz a pártmunka. vezetőségi ülés és a taggyűlés 

Igazgatóságunk területén - napirendjére tűzték a tagdíj
főleg a nagyobb pártszerveze- fizetés helyzetét. Ez történt 
teknél - hiba volt a tagdíjfi- Nagykanizsán is. A párttitkár 
zetéssel és elszámolással. A elvtárs a pártvezetőségi ülé
párt vezetőségek nem tulaj do- sen és a taggyűlésen elismer
nftottak jelentőséget a tagdíj- te állásfoglalása helytelensé
fizetésnek, erre nem mozgó- gét. Helyes feladatokat szab-
5ították aktíváikat. Több párt- tak, azokat következetesen 
szervezet - vezetősége - főleg a végrehajtották, s jelenleg 
márciusi párthatározat előtt - Nagykanizsa fűtőház pártszer
olyan nézetet vallott, hogy a vezetében minden párttag ele
szervezeti szabályzatban rögzí- get tesz tagdfjfizétési kötele
tett progresszív tagdíjfizetést zettségének. 

Lépjünk fel erélyesen azok 
ellen, akik figyelmen kívül 
hagyják a dolgozók észrevéte
leit, vagy éppen üldözik azo
kat, akik bírálni „merészel
nek". Biztosítani kell, hogy 
minden párttag és pártonkí
vüli félelem nélkül bírálhas
son, adhassa elő panaszát, te
hesse meg bejelentését. Min
den kommunistának köteles
sége fellépni a bírálat nyilt, 
vagy burkolt eUojtása ellen. 
Erre kötelez a szervezeti sza
bályzat is. amely kimondja. 
hogy a bírálat elfojtása ösz
sze!érhetetlen a párthoz való 
tartozással. 

A hibák feltárását kövesse a kijavlfás 

Számtalan más példa is van 
an·a, hogy amikor a pártszer
vezetek vezetóségei helyesen 
mutatták meg a hibákat és 
mozgósítani tudták azok ki

javítására a tagságot, valamint 
a pártonkívülieket, gyorsan 
javultak az eredmények. Ka

posvár állomáson a felszabadu
lási verseny idején baj volt 
a kocsitartózkodási idővel. A 
pártszervezet taggyűlésen fog
lalkozott ezzel, ahol számos ja
vaslat, vélemény hangzott el 
a hiba megszüntetésére. A 
pártvezetőség egyénenként is 
foglalkozott azokkal a pártta
gokkal, akiknek munkája ki
hat a kocsitartózkodási időre 
és példamutató munkára ser
kentette őket. Azóta Kaposvá
ron jelentősen megjavult a 
munka, csökkent a kocsitartóz. 
kodási idő. 

Ez a példa is bizonyítja, hogy 
a hibák feltárása és az azt kö
vető helyes intézkedések növe
lik a pártszervezet tekintélyét. 
erősítik vezetőszerepét és szo
.rosabbra fűzik a párttagok és 
pártonkívüliek kapcsolatát, 
amely leghívebben a javuló 
eredményekben tükröződik. 
Ebből következik :  feltétlenül 
biztosítani Áell, hogy a birála
tot és önbfrál.atot nyomon kö
vesse a hibák gyors és mara
déktalan felszámolása. 

A bírál(ltot egyre gyakrab
ban felsőbb szervre és sze
mélyre való tekintet nélkül 
alkalmazzák a vasutas párt
szervezetekben. Több pártszer
vezet titkára bírálta a politi
kai osztály, elsősorban az ins
truktorok munkáját. De bírál
ták az igazgatóság szakmai 
osztályainak vezetőit is, töb
bek között azért, mert kiuta
zásukkor nem keresik fel a 

pártszervezet vezetőit, nem 
hallgatják meg véleményüket. 
Elsősorban ennek kösZÖnhető, 
hogy megjavult a polfükai osz
tályon az instruktori munka 
és a szakvezetők is egyre 
többször igénylik a pártvé?e
tőségek segítségét. 

vításában. Csaknem naponta 
jeleznek egyszerű párttagok, 
pártonkívüliek különbözÖ hi
bákat és tesznek javaslatot 
azok kijavítására. Pécs állomá
son előfordult, hogy kulákcse
í'netét javasolt a szolgálati ve
zető tanfolyamra. A párttagok 
- anuikoi: tudomásukra jutott 
- helytelenítették ezt. A szak-
mai vezető később elismerte 
hibáját, belátta, hogy alapo
sabb. éberebb munkát kell vé
gezni a káderjavaslatok ké
szítésénél. 

A dolgozók javaslatait fi-

Csak a bírálat és önbírálat, 
különösen az alulról jövó bí
rálat segítségével lehet elérni, 
hogy állandóan fokozódjél, a 
párttagok aktivitása, öntevé
kenysége. feltátuljanak és 
megszűn;i_enek a fejlődést aka
dályozó hibák, mert ez a felté
tele annak, hogy eredménye
sen harcolhassunk a vasúton 
is a Központi Vezetőség hatá
rozatainak sikeres végrehajtá
sáért. 

Ezért rendkívül nagy feladatok 
hárulnak a szovjet vasutakra. 
A moszkvai Metró szerelvé· 
nyei másfél-két percenként 
követik egymást, de a felszíni 
vasútvonalakon ilyen rövid 
időközt elérni lehetetlen. Mi 
történik hát 20-30 év mulva? 
Hogyan szállítják el a vasutak 
a roppant nagy teheráradatot? 

A vasútvonalak szállítóké· 
pességét a vagonok teherbíró
képességének fokozásával le
hetne növelni. Igen ám, de ha 
ezeket a rendkívül nagy ko-

A szabadságolási ütemterv betartása 

az egyenletes termelést segíti 
A zökkenőmentes, egyenle

tes termelés egyik fontos fel
tétele a 10 szabadsá,golási 
ütemterv. Rendkívül fontos, 
hogy a szakvezetés az üzemi 
bizottsággal egyetértés<ben úgy 
készítse el a szabadságolási 
tervet, hogy a termelés ne 
érezze meg a szabadságon !e
vők hiányát, ugyanakkor a 
legteljesebb mértékben érvé
nyesüljön a dolgozóknak a pi
henéshez való joga. 

Az ütemterv akikor felel 
meg ezeknek a követehné
nyeknek, ha a szabadságok ki· 
adása nem a nyári hónapokra 
torlódik össze, hanem arányo
san eloszlik a különböző év-

mehettek $7-&'badságra. 1050 zet irányításáva1l an·a J'vell tő
előirányzott napból 1002-öt ki- rekednie, hogy júniusban meg
adtak, a tervteljesítés elérte a szüntessék a le'maradást és a 
95 százalékot. Ebben a hónap- nyári hónapok alatt az iitem..
ban. a terv nem teljesítése ter.v pontos betartásával az 
mellett is örvendetes az, hogy évi tervnek legalább 60-65 
az előirányzott 366 nap helyett százalékát teljesítsék. s össze!, 
456-ot adtak ki a málházók- amikor a súly a teherforga
nak, a hivatalsegédeknek., a lomra terelődik, mint személy
takarítóknak és egyéb hason- pályaudvarnak aránylag köny
ló beosztású dolgozóknak. 

1 
nyebb lesz a dolga. sikeresen 

A szakvezetésnek és a.z üze- teljesítheti a szabadságolám 
mi bizottságnak a nártszerve- tervet. 

HÁROM NÉV 
A DICSŐSÉGKÖNYVBÖL 

P!Ött kell ezt tartani a vasút- Serlegek. vázák sorakoznak mert látják. hogy nemcsa a szakokban. Különösen szem 

I 

k 
a Műszaki Kocsiszolgálati Fő- munkát követeli meg, hanem nál, ahol a nyári és az oozi 
nökség Nyugati pálvaudvari maga is példamutatóan dolforgalom idején fokozott szük- főnöki szobáiának üvegszekré- 1 gozik. Bizony, sokszor megtör-ség van a munkaerőre. nyében. ténik. hogy nem érkezik meg A nyári forgalom meg'kez- A serlegek között két piros- időben az anyag, s ha Bodor 

dődött, az év a feléhez köze- selyembe kötött könyv: az elvtárs _ne':1 futkosna . . sokat 
ledik. Lássuk, hogyan tartot- egyik a főnökség idei. első kol- kellene allniok a dolgozoknak. ták be eddig a szabadságolási lektiv szerződése. a másik a Jó munkája na<1:vban hozzájáütemtervet az ország legna- .. Dicsőségkönvv'', amelyet az rult ahhoz, hogy az utóbbi két 
gyobb személypályaudvarán, 1953-as vasutas napon „avat- nee:yedévben elnyerte a főnök-
Budapest-Keleti állomáson. tak". ség az élüzem címet. 

A Keletiben tavaly csak úgy Azóta tizenhat dolgozó neve Az idei élüzemavatás napján tudták teljesíteni a szabadsá- került a könyvbe. került a „Dicsőségkönyv"'-be golási tervet, hogy az elma- _ A Dicsőségkönyvet azzal Hor1>áth József műszaki kocsi�adt szabadságok kiadását akarjuk értékessé tenni, - mester neve. Felül van a hat-1955. március 31-ig en,gedé- mondia Csizmadia Ferenc elv- vanon. sztahanovista. a szaklvezték. társ. a főnökség vezetője -, ma kiváló dolgozója. Éjjel ő a Az idén igyekeztek úgy el- hogy csak ci legkiválóbbak ne· főnök helyettese. ő felel min-készíteni a tervet, hogy már ve-i kerülnek bele. denért. 
117, első negyedévben, a csök- A könvv első oldalára írták - Még nem láttcim ilyen 

csikat magasítják. vagy szélesí· 
tik, igen sokat vesztenek sta· 
bilitásukból. Ha hosszúságukat 
növelnék. messzire nyúlnának 
a szerelvények, ez pedig nehe
zíti a közlekedé�t az ivekben. 

Mi történne, ha az 1 524 mil
liméteres nyomtávot - mond
juk, négy és fél méterre nö
velnék"? Ebben az esetben a 
vasúti teherkocsik magassága. 
szélessége és hosszúsága meg· 
háromszorozódna. Minden 
egyes kocsiban huszonhétszer 
annyi teheráru !érne, vagyis 
60 tonna búza, vagy építő
anyag helyett 1600 tonna. Ez 
több mint 25 darab hatvanton
nás kocsi teherbírása: egy 
hosszú tehervonat rakománya 
belefér egyetlen vasúti kocsi
ba! A háromszoros nyomtávol· 
ságú vasutak átbocsátó képes
sége megtízszerezódik. 

A Szovjetunióban helyezték 
üzembe a világ első atomerő
művét. A szovjet tudósok és 
mémökök most azon dolgoz
nak, hogy megíelel6 alom· 
motorokat tervezzenek a közle
kedés számára. 

Az atornfűtóanyag alkalma
zása igen gazdaságos és elő· 
nyös lenne a vasúti közleke· 
désben. Készíthetnek olyan 
hajtóműveket, amelyek a már 
ismert elv alapján működnek : 
az atommáglya gőzturbinát 
hajt, amely viszont a generá
torban áramot fejleszt, hogy 
azzal táplálja a vontatómotoro
kat. Célszerű az atommáglya 
és a gázturbina összekapcso
lásából adódó változat is. A 
legérdekesebb lehetőség az. 
hogy rádióaktív elemekből 
atom villamosakkumulátorokat 
készítenek, amelyek kicserélés 
nélkül évtizedeken át áramot 
szolgáltatnak a villamosmoto
rokhoz. 

Az újabb, rendkívül széles 
nyomtávú vasútvonal nagy 
mértékben növelné az utasok 
kényelmét. Ezek a személy
szállítókocsik emeletesek lesz
nek. Leginkább kerekeken járó 
hajókhoz hasonlíthatnánk őket. 
A széles folyosó két oldalán he
lyezkednek el a tágas föld· 
szinti fülkék. Az emelet nagy
részét szintén az utasfülkék 
foglalják · el, a fennmaradó 
részbe jut a szalon, a büfé, 
vagy az étterem. Az utasok 
örök ellensége, a por és füst 
száműzve lesz ezekből a ko
csikból. A levegőt szűrőberen
dezések tisztítják és automata 

készülékek tartják a kíván\ 
hőmérsékleten. A mai vasúti 
kocsikban még az egyszerű 
zuhany is ritkaságszámba 
megy, az emeletes expresszek, 
ben nemcsak zuhanyozók, ha� 

A Jövő vonatának 
vázlatos képe. Lent 
balsarokban a ha· 
talmas szerelvényt 
továbbftó vontató
ma rajzát látjuk az 
atomreaktorral, a 
q6zkazánnal, a q6z• 
turbinával, a qene• 
rátorral, az elosztó--
készülékekkel, a 
szivattyúkkal és 
elektromos · moto
rokkal. 

(Foto Aqentsztvo 
repq 

nem fürdőszobák is lesznek, 
de talán még úszómedencék 
is. 

A jelenlegi nyomtáv mellett 
a 100 kilométeres sebesség már 
tekintélyesnek számít. Az ilyen 
gyorsaságnál a vasúti kocsik 
már érezhetően imbolyognak 
és fárasztja az utasokat. Az új 
nyomtávnál az aránylagos se
besség nem növekszik, de a 
tényleges sebesség óránként 
több mint 200 kilométer lesz. 

Néhány szót kell szólni ma
gukról az új vasútvonalakról 
is. Megszoktuk, hogy a vasúti 
töltések vízszintes szakaszai 
emelkedőkkel és lejtőkkel \·ál• 
tak-0znak. A vonat egyenes• 
ben robog. majd csikorognak 
a fékek és a drága mozgási 
energia a féktuskókon és a 
kerékabroncson fölösleges�n 
elpazarlódó meleggé változik. 
A kapaszkodón· viszont csök· 
ken a szerelvény sebessége és 
a mozdony sokkal több fűtő

anyagot fogyaszt, mint a víz• 
szintes szakaszon. Megkérdez
hetjük: vajon miért nem épí
tették mindenütt vízszintesen 
a vasútvonalakat? 

A vállalkozók nem gondoltak 
arra, hogy nehezebbé válik a 
forgalom, csökken a vonatok 
sebessége és a vasútvonalon 
drágul az üzemeltetés. A fó 
feltétel az volt, hogy a mozdo
nyok felvigyék a szerelvényt 
az emelkedőre és hogy a fé

kek ellensúlyozzák a lejtési 
viszonyokat, Az elkészült 
vasútvonal minden egyes mé• 
terét a munkások verejtéke 
öntözte, akik számára a talics• 
ka volt a legkorszerűbb építő
gép. Egy híd építése már ese
ményszámba ment akkoriban. 

A rendkíVtil széles nyom• 
távú vasútvonal nem alkal
mazkodik majd a terepviszo-< 
nyakhoz. A roppant exkaváto
rok tíz és tízkilométer hosszú
ságban készítik a töltéseket és 
bevágásokat. A folyókon ke
resztül magas hidak ívelnek 
át. A nagyszabású szovjet épít
kezések bebizonyították, hogy 
az ilyen típusú munkálatok a 
megszokott hatalmas ütembet1 
végezhetők a Szovjetunióban. 

(A Tyehnyika Moloqyozsl 

1 955. évi 3. számából.) 

Csak elvétve akad már olyan 
eset, mint ami előfordult Dom
bóvár állomás pártszervezeté
nél. Dombóváron taggyűlésen 
bírálták az állomásfónököt, aki 
a bírálat után önkritika he
lyett többek között így nyi
latkozott :  ,, . . .  nehogy azt higy
jék, hogy az élüzem cím el
nyerése a pártszervezet érde
me. Ez mind a szakvonal ér
deme, sót, hogy az oktatási 
munka jól sikerült, ez is a 
szakv=l érdeme . • .  " A párt
tagság nem értett egyet az ál
lomásfőnökkel. A pártvezető
ség is foglalkozott az állomás
főnökkel. aki később - bár 
nyilvánosság nélkül elis
?ÍlPrte hibáját. 

kentett személyforgalmú téli Ottó Béla szerelvénylakatos körii.!tekintó embert - mond-időszakban minél több szabad- nevét. nki ha,.,.,,;rrh,etedik éve ja Csizmadici elvtárs. Nyugod- Bef eJ· eződött az angol vasutassztráJ"k ságot adjanak ki .  Az egész dole:ozik a műszaki kocsiszol- tan alhatom, nem kell félni, 
évre beütemezett 8205 napból gálatnál, ismeri a szakma hogy valami baj történik. A mozdonyvezetők 1-s fűtők 1025 szabadságnapot terveztek minden csiniát-binját. Hozzá Horváth elvtárs irányítja éj-

1 

sztrájkja június 14-én este a az év első három hónapjára. járnak tanulni a fiatalok. jelenként az érkező és induló Mozdonyv zetők és Fűtők Ez nem is olyan nagy szám, Ezért mondogatja Béla bácsi :  vo-:iatok .. karbantartá�i m�m- Egyesült Szakszervezete és a 

A do1,gozók nemcsak bírá.l;ik 
a. fogyatékossár,okat, ha-nem 
!'észt is vesznek a hibák ki:i<z,-

mégsem tudták betartani :  csak - ha elmegyek nyugdíjba, egy ká1t. az uzerneltetést es a tisz- k"" 1 k de-,· b" tt 
. 

k"" '"tt 917 napot adtak ki, ami 89 l:is rész itt mcirad belőlem. títást. Inkább kétszer meg- oz �- e 1 izo _sag 0:-a 
százalékos teljesítésnek felel Tanuljatok szorgalmasan, mert vizsgálja a kocsikat, mint egy- létesult megegyezesseJ veget 
meg. Igaz, hogy ebben az idő- a tudás becsüuitet szerez. szer sem. ért. 
szakban 15 vonatkísérő hiánya 

l 
De nézzünk egy másik ne- Három név a legjobbak kö- A megegyezés értelmében a volt az állomásnak s több vo- vet. A következő vasuta�napon zül. Mindannyian megbecsült közlekedési bizottság köteleznatkísérő emiatt nem tudta ki- beírtak között Bodor Ferenc és szeretett dolgozói a főnök- te magát, hogy a munka úiravenni szabadságát. 

!

főművezető ,-,n.,� áll legelői. A sée:nek. Jó munkájuk emlékét felvételétől számítandó hét Áprilisban nem változott lé- műhelyben ípv jellemzik: Csu- ott órzi majd hosszú időre a napon belül tárgyalást indít a nyegesen a helyzet. Májusban pa ener!(ia ember. Ha a föld Dicsőségkönyv, amely máris vasutasok szakszervezeteivel az Idő jobbrafordultával ke- alól is, de előkaparja az anva- hae-vománn�·á. az üzem élő azon elv alapján, hogy maga
vesebb lett a beteg, többen got. Munkatársai szeretik, történetkönyvévé vált. sabb bér jár a különleges fe-

lelősségért. Megegyez(, k a fe
lek abban, hogy a munkaügyi 
minisztérium párta_:a, döntö· 
b'.rót nevez ki, aki a felek 
meghallgatás� után meghatá
rozza a meggyőződése sM,rint 
méltányos összegeket az elin
tézés alapjául. A döntőbíró 
Lord MotTis, a legfelső bíró
ság tagja_ Lord Mor1is leg
később júniu� 21-én kezdi meg 
a tárgyalásokat 

A közlekedési bizottság ki
jelentette, hogy senkit sem ér 
majd hátrány a sztrájkban 
való részvétel miatt. 
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A na1•nhaiegyele,n naegs•ilárdítása 
a termeléhenység enaelője 

Keresetcsökkenést jelent-e a normarendezés ? 

kulása nagyban gátolja az ön
költség csökkentését, a terme
lékenység emelését. 

A munkafegyelem meg• 
szilárdítása az egyetlen 

lehetőség, 
a amivel segíthetünk ereken a 

bajokon. A budapesti igazga
tóság területén például 
153 185 állásórát számoltak el 
az első negyedévben és ez 
al�tt 57 143 túlóra is felme
rült. 

Az építési- és pályafenntar
tási szolgálatnál - különösen 
a pálya forgalombiztos álla
potban tartásánál, a felújítási 
és az építési munkák határ
időre történő elvégzésénél 
nagy nehézségeket okoz 
munkaerőhiány. 

Nagyrészt a munkaerőhiány 
miatt szaporodtak a fegyelme
zetlenségek, nőtt az igazolat
lanul mulasztók száma, növe
kedett a munkásvándorlás. 
Különösen az építési szolgá
latnál sok a javítanivaló. 
Amíg a fenntartási szolgálat
nak többé-kevésbé sikerült ál
landó törzslétszámot kialakí
tani, addig az építési mun
káknál négy-öt hónap alatt 
kkserélódött a teljes létszám. 
Miskolc térségében például a 
218 új felvétellel szemben 226 
munkás távozott - ennek fele 

önkényesen. 
Jelenleg többezer h iányzik a 

szakszolgálatnál és ugyan-
akkor, például áprilisban 
mintegy 

Sok helyen nem használják 
ki a mun'kaidőt: a munkát 
későbben kezdik és korábban 

fejezik be. Ez s?.intén tetemes 
időkiesést jelent. Az Újmis
lk.olci pályafenntartási főnök
iség eger-putnoki vonalán a jú
nius elején tartott ellenőrzés
kor megállapították, ihogy a 
munkaidő lejárta előtt már 
félórával abbalh.agyták a mun
kát, s ugyanakkor itt még a 
m inimális munkaerő biztosí
tása is nagy nehézségekkel 
jár. 

A külszolgálati vezetők el-
tízezer munkanap esett ki néző magartatásának láttára 
a termelésből igazolatlan sok becsületesen gondolkozó 

mulasztások miatt. ember is kedvét veszti. Külö-

Ahhoz, hogy a dolgozók 
megszeressék a vasutat, hogy 
sikerüljön kialakítani egy ál
landó munkáslétszámot - biz
tosítani kelt a dolgozóknak 
járó szociális j u tta tásoka t. A 
munkásszállásokat, a lak
tanyákat a dolgozók második 
otthonává kell tenni, olyanná 
mint a bala.tonfü.redi pálya
fenntartási laktanya. alhol a 
szobákban tiszta ágynemű, 
toltpárna, virágok stb. teszik 
kellemessé a pilhenést, benső
ségessé, az otthonhoz !hason
lóvá a laktanyát. 

A munkafegyelem megszi
lárdítását segíti a megbízható, 
pontos bérelszámolás, a dol
gozók tájétkoztatása a kerese
tükről. Ha a dolgozó bízik a 
bérelszárnolásban, nyugodtan 
dolgozik és nem fecsérli ide
jét reklamációkra, nem fékezi 
munkája lendületét a bizal
matlanság és végül az „utána
járás"� 

A munkaerőhelyzet javítása 
országos feladat. Rohamosan 
fejlődő népgazdaságunk egyre 
több munkaerőt igényel. Meg 
kell becsülni, biztosítani kell 
a dolgozók rendeletekben, tör
vényekben lefektetett jogait, 
de ugyanakkor szigorúan meg 
kell követelni a példás mun
kafegyelmet s a becsületes 
munkát. 

Beriók Károly, 
a 61 E-osztály vezetője. 

Amikor a Gyöngyös! Kitéró- mellett elmenni a híresztelést, 
gyárban híre terjedt a norma- Varga párttitkár, Gwcsek űB
rendezésnek. egyes részlegek- elnök és Heiszler igazgató elv
nél észrevehetően lelassult a társ sem volt rest. Mozgósitot
munka. Itt is, ott is összedug- ták a bizalmaikat, a múvezető
ták a fejüket néhányan és ket s azok megmagyarázták a 
megkezdődött a suttogás, hogy dolgozóknak a nonnarendezés 
.,nem kell úgy n11omni a gom- jelentőségét, s azt hogy: az új 
bot, mint ecldig", mert minél normák kiszámításánál nem a 
magasabb a ,imzalék, annál legutolsó teljesítményeket ve
többet vesznek le belőle, annál 

I 

szik alapul, hanem a múlt esz
szorosabb lesz az új norma. A tendö utolsó negyedének átla
tdjesítményértékelők azonban gát. Igy aztán hamar megnyu
hamar felfigyeltek a jelenség-

, 
i;:odtak a kedélyek, a munka 

re. A párt- és szakszervezeti ismét a rendes kerékvágásba 
bizalmiak sem hagyták a fülük terelődött, 

Normarendezés elö tt a mühel1-ekhe11 

De a normarendezés ügye 
továbbra is élénken foglalkoz
tatta a dolgozókat. Nagy ér
deklődés előzte meg a júniusi 
termelési értekezletet, amely
től a július l -én bevezetésre 
kerülő uj normák ismertetését 
várták. 

A termelési értekezlet dél
előttjén már nyoma sincs az 

dául, akiknek munkája kisebb 
szakképzettséget igényel, mint 
a rajz után, pontos beállítások
kal dolgozó gyalusoké - arány
talanul többet keresnek eme
zeknel. 

A normakérdés 

a termelési értekerlet előtt 
Jzemben a riadt hangulatnak. , . . . , 
A fürésznél, a gyaluknál, a 

I 
A delutám tenne!es1 erte

marógépeknél, a szereldében kJZletre megtelt a tágas �béd
higgadtan, bizakodóan beszél- �o. Meglátszott a_ t�rmen es az 
nek a normarendezés eshető- ertes:ezlet lefolyasan az egy 
ségeiről és azzal az eltökéltség- héttel előbb megtartott bizal
gel, hogy július l-től még ke- mi é�ekezlet jó előkészítő 
ményebben dolgoznak, hogy az mll;nk�Ja. I_gaz, hogy a terme
új normák bevezetése a ter- lési bizottsag nem foglalkozott 
melékenységgel együtt a kere- eléggé az előkészületekkel, mű
setet is emelje. Többen azt szaki konferenciát sem tartot
mondják : ideje is már a nor- tak, ezt azonban az utolsó na
marendezésnek mert helytelen pon pótolta a milszakiakkal 
kereseti arány�k alakultak ki rögtönzött megbeszélés. 
az üzemben. A fúrások pél- Heiszler igazgató elvtárs be-

Ennek több mint kilencven nösen akkor, ha azt látja, 
százaléka esik az építési szol- hogy a fegyelmezetlenek - a 
gálatra. Az igazolatlan mun- törvénye.s rendelkezések elle-
kanapok csaknem ötszáz em- nére - megkapják a dolgo
ber egyhónapi munkakiesésé- zóknak já1·ó kedvezményeket 
vel eg)•enlőek. Ma.gas a más és juttatásokat. A killszolgá
címen mulasztott napok szá- lali vezetőknek, az üzemi bi
ma is: nagymérvű az állás- zottságoknak a helyi pártszer
idő, indokolatlanul magas a vezetek segítségét kell kér
betegszázalék. A nyilvántar- niök_ hogy a munkafegyelmet 
tott létszámnak mintegy 25- megszilárdíthassák. Javítaniuk 
30 százaléka egyáltalán nem. kell a politikai munkát a dol
metve munkaidejének alig gozók között és nem kell visz
több mint kétharmad részé-

! 

szariadniuk attól sem, hogy 

y!"gép az ember Sel!,·ítötársa· 
ben . dolgozik. A fe_gy�lmez�t- a rendelkez_é��e áll� tö�é-
lenseg, a munkaerovandorlas, nyes eszkozokkel 1s elje-

A hegesztőpisztolyok dörre-
, 

101 százalékra teljesítették ter
nésétől, a kalapácsok ütemes vüket, az üzemben egyre job-
7ajától, az aprítógépek és sza- ban érYényesül a gazdaságos 
lagfűrészek morajától hangos üzemeltetés elve. 

Vajai művezető irányításával 
az üzemfenntartó munkát vég
zi, a gépek állapotát ellenőrzi. 

a betegszázalék említett ala- nek. 
a .. Szeged. __ Tis:a-pál11audvar. Az üzem fő feladata, hogy w.megt-ermi gyümölcsét 

„Három-forintos" mozgalom 

7 K�zvetlen �ozelebe_n - fa- felépítményi szerszámokat A gépek. szerszámok szere-gyon� módJára, �eló�ve - gyártson és javítson. E mellett tete, mPgbecsülése, önzetlen t.aláJJu_k ,a, Felép_,tmén�• Va�- sorompókat, pályakocsikat, pá- ,,munkatársaink" épségének anyag?avitot. A �bb i;nm_! fel Jyamesteri hajtókákat, féktus- óvása - hozzájárulás az egész kil_ome�er hosszuságu_ . uzem kókat, szállítótartályokat gyár- nép felemelkedéséhez. Talán szeless�ge 8:hol sem en el a tanai ... hasz.nált síncsavarokból erre gondol Németh Lajos mat 12enket , me!ert. . Ennek a sínszögeket késtitenek. rós. a kiváló szakember és .,��nthkanak a Jobboldalán A gazdaságos munkáért, a többszörös újító, akinek 1 53 h;-1zódn�k a �űhelyek, baJolda- takarékosságért folytatott har- százalékos teljesítményét elsölan a kisvasut; cuk gerincét a megelőző kar- sorban jól karbantartott gépe 

Vállalatunknál, az E:szaki 
Járóműjai:itóban a dolgozók 
hónapok óta arról beszél:ne'k: 
miért nem vagyunk élüzem, 
miért nincs igazgatói alap, 
miért nincs jutalmazás? 

Ezeknek a kérdéseknek a 
megvitatására az üzemi bi
zottság februárban értekezlet
re hívta a múlhelybizottsági 
elnököket és az üzemi bizott
sági tagokat, valamint Tóth 
főkönyvelő elvtársat. Az érte
kezlet tárgya az önköltség
csaJck.entés volt, Mszen jól 
tudjuk, ihogy az élüzem cún 
elnyeréséhez az önköltségcsök
kentés nagyon fontos. 

Tóth elvtárs példákkal ma
gyarázta meg az értekezlet 
részvevőinek, hogyan lehet ta
karékoskodni, hogyan lehet az 
önköltséget csökkenteni. Ha 
például minden dolgozó a ma
ga munkahelyén naponta csak 

három forintot takarU meg, 
már megvan az élüzemszint, 
az igazgatói alap és a jutalom 
� - mondotta. így született 

meg vállalatunknál a „taka:ríts 
meg naponta három forintot" 
mozgalom. Igaz. hogy a meg
takarított napi három forintot 
dolgozónként nem lehet kimu
tatni, de az egyes osztályok 
önköfüégén.ek alakulásánál 
már megállapíl41.ató és egyéb 
más intézkedés mellett ez is 
hozzájárul a vállalat önköltsé-

A gazdaságos gépkinasmálás 

és gondozás 
gének csökkentéséhez. Január- Minden talpalatnyi helyet ban és februárban az önkölt-
ség csökkentési terv teljes!- elfoglal az anyag, a félkész-, 
tése 100,4. illetve 100,9 száza- vag_v elszállitásra váró kész
lékra alakult, vagyi maga- gyártmány. A zsúfoltság, sok 
sabb volt a tervezettnél. de baleseti veszélyt rejt és hátrál
márciusban már 9fi.2, aprilis- tatja a dolgozók jóindulatú tó
ban pedig 95_3 százalékra tel- rekvését a termelékenység to
jesflettük az önkölt.ségcsök- vábbi növelésére. Mégis, a ne-
kentési tervet. héz.'légek ellenére a Felépít-

. . . , ményi Vasanyagjavltó dolgozói 
Juruusban 1s ezen az uton derekMan küzdenek a márciusi 

h_:1ladu?k, , hogy tarthass�� határozatok megvalósításáért, 
sot tulszarnyalhassuk elozo 

I 
lelkesen, eredményesen ba

kéthónapi eredményeinket, el- Jesetmentesen végzik �unká
nyerhessük az élüzem címet. jukat. Ma már százszorosát 

Rév:falvi Sándorné, 
az Északi Járóműjavftó 

dolgozója. 

termeli például az öntöde, 
mint néhány évvel ezelőtt és 
fejlődés tapasztalható a terme
lés többi ágában is. Májusban 

A kocsirongálás - a népvagyon pusztítása 

bantarta„ képezi. :E:vekkel ez- segíti és aki soha nem megy 
előtt még sok bajnak volt haza addig, amíg rendbe nem 
kútforrása a gépkarbantartás tette gépét. 
elhanyagolása. Sok baj volt a Népi államunk korszerű ma
hatvannyolc motor éltető ele- rógéppel, gépi kalapácsokkal 
mével, az áramszolgáltatással. könnyíti a,: üzem dolgozóinak 
De mióta Lauli József, ez a munkáját. A Felépítményi Vas
kitűnő villan.vszcrelií odakerült anyagjavító dolgozói védik, óv
hoi.7ájuk, szinte megváltozott ják e?eket az értékeket és azt 
minden. Neki köszönhetö első- tarlják, hogy a jól karbantar
sorban. hogy a gépállások meg- tott gépek és szerszámok -
szűntek. Azelőtt egy-két motor fegyvertársaik a gazdaságos 
elromlása miatt egyszerre több munkáért, a termelékenység 
gép is kiesett a termelésből. emeléséért, az önköltség csök
Ha meggondoljuk, hogy ezek- kentéséért vívott harcukban. 
nek a viltamosmot-0roknak te- A gépek és szerszámok meg
kercselése 1000-1200 forintba becsülése, a népvagyon szerves 
kerül és egyetlen motor kiesé- részének védelme megtenni 
sével havonként 8640 forintot gyümölcsét· a megtakarított 
V('i;ZÍt népgazdaságunk, meg- forintokat 's ez összefügg a 
érthetjük a megelőző karban-

1 

haza felvirágzásával. orszá
tartás jelentőségét. Ezt a ki- gunk jólétének emelésével a 
esést akarja megszüntetni az a vasutasok munka- és életkörül
lelkes kIS csapat is, amely ményeinek javulásávaL 

Betartottak igeretüket 

számolója alapos volt, kritiku.ö. 
san és önkritikusan foglalko• 
zott a problémákkal. 

- A Központi Vezetőség 
márciusi határozata hú tükör
képet adott a mi hibáinkról i s  
- mondotta. - üzemünkben 
a munka termelékenysége az 
utóbbi időben nem emelkedett, 
hanem csökkent, viszont nőtt 
az önköltség és a selejt. A 
vállalatvezetés felszámolja ed
digi elnéző magatartását és a 
jövóben szigorúan alkalmazza 
a selejttörvényt a selejtgyár◄ 
tókkal szemben. 

Bírálta a szerszámtöröket, 11 
sze-rszámpazarlókat. Aprilisban 
6732, májusban 8852 forint kár 
származott a dolgozók hibájá-. 
ból eredő szeriszámtörésekbő4 

Az új norma nem jelent 

keresetcsiikkenést 

A normarendezés helyi vég„ 
rehajtását ismntette ezután 
az igazgató elvtárs. A gazda
ságos termelés egyensúlyának 
megfelelően 7.4 százalékos 
normacsökkenést kell végre
hajtani az üzemben. Ezt le
bontották az egyes munkahe
lyekre és ezután állapították! 
meg az új normát az egyes 
munkakörökre. 

Hangsúlyozta, hogy a nor• 
marendezés nem jelent kereset 
csökkenést, legfeljebb átmene• 
tileg. mert ha mindenki kidol
gozza munkaidejét, betartja a: 
műszaki előírásokat és a muri,. 
kafegyelmet, feltétlen megke
resi o.zt az összeget, amit ed
dig, sőt még többet is. A vál• 
lalatvezetés gondoskodott ele• 
gendő mennyiségií anyagról. 
biztositja a folyamatos mun• 
1.cát. semmi akadálya tehát, 
hogy már augusztusba.n min
denki bPhozza az esetleges ke-< 
reseti killönbözetet. 

Tizenkilenc felszólaló vett 
részt a vitában. Különösen 
élénk vita fejlődött ki a selejt
ről és a szerszámpocsékolásról; 
de a normarendezéshez a várt" 
nál kevesebben szóltak, mégis 
é1·ződött, hogy a dolgozók mefl" 
értéssel joga.dják a norm.al'en-< 
dezést. Szántó László a .. Be• 
loiannisz" szegecselő-brigád 
vezetője maga és társai nevé
ben bejelentette : nyugodtan 
néznek a normakiigazítás elé, 
mert munkalcörü.lményeik az 
utóbbi időben javultak. Amióta 
a B-csarnokban üzembe he
lyezték a harmadik darut, fo
lyamatosan kapják az anyagot, 
munkaidejüket jobban ki tud
ják has?Uálni .  

Glocsek elvtá1-s OB-elnök 
r-tz új gépekről és azokról az 
újításokról, továbbképző tan
folyamokról beszélt, amelyek 
mind a dolgozók munkáját 
könnvítik. Feleki Pál elvtárs, 
a va·sutas Dolgozók Szakszer
vezetének titkára arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az ön
költségcsökkentési terv előké• 
szítésébe vonják be az élenjáró 
dolgozókat is. Az új normák
ról szólva felhívta a párt- és 
szakszervezeti aktívákat, hogy 
a rendezés végrehajtását türel
mesen magyarázzák és értes
sék meg a dolgozókkal. 

Lapis fómérnök és Heiszler 
igazgató elvtárs válaszukban 
biztosították a dolgózókat, 
hogy mindent elkövetnek a ter

Első pillantásra csendes vi-
1 

jelenthet akadályt, a l.egközie- A kártérítés növeli a bánya A MA V Villamos Fels6veze-
déki állomás. A levegőben tég- lebbi értékelésnél élüzemek önköltségét, károsodik az or- ték :E:pítésvezetőségének fia-
laszínil por kavarog, amely a lesznek. szág, a vasút sem jár jól. A tal.iai a DISZ II. kongresszusa • J J k .  't · 1 

forgalomból kieső kocsik nehe-vagányközök szür �e sa a Ja ,s 
A bauxit rakodó zítik a növekedő kocsiigények 

tiszteletére vállalták, hogy a 

Ideje lenne, hogy még a fél- melés zavartalansága érdeké
éves terv befejezése előtt lát- ben, s felhívták a dolgozókat, 
ható legyen a lelkesítő cél, h?gy a te_':"llle_lék:nysé? emel�-

gtud · · k r tal k ·  · k 11 sevel, az  onkoltség csokkenteme . .. Ja � __ 1a O ; mu e sével maguk és az ország ér• tenmok az eluze::n c,m eJnye- dekében egyre jobb munkával 
halványan megfesti. Ilyen a 

• 
kielégítését, zavart okoznak a koneresszusi műszak alatt túl-

kép, ha a Székesfehérvár felől A kocsisorok mögött a bauxit- szállításban és az így keletke- teljesítik június havi verseny-
befutó vonat utasa balra te- rakodó magasodik. Pillérszerű zett kár sokkal súlyosabb a vállalásaikat. 
kint ki az ablakon Bodajk ál- lábaival betonhídnak tűnik, népgazdaság számára, mint a Június 15-én reggel büszkén 
lomáson. És ha jobbra nézünk, hátán a hosszú csillesorral. A kártérítés összege. jelen,ették dísztáviratukban a 
ez az oldal már a nagyforgal- csillék egymás után előrebil- DISZ II. kongresszusának, 
mú, munkától zajos állomás. lennek és a bauxit, mint va- Nem célunk a k6rtérífés hogy betartották szavukat. 

!ami hegyomlás, hangos dübör- Maior Imre, Bognár Károly és Hosszú kocsisorok. A szürke ge'ssel zuhan a felnyo··go· kocs1·k- R · l\ "h · salaknak itt már nyomaveszett. ba. A baux,·tpor meg felkere- Mégis tehetnek-e többet a api fi aly felsővezetél-sze-
ta k ál h relő DISZ-brigádok 160 száza-Aki rálép a rozsdavörös föld- keclik, lassú lebegéssel szétte- vasu so - ann • ogy ponto-
f lf d.k , · 1 tik 

lékra teljesítették vállalásukat. re, ,.aranyra" tapos. Fehér ara- rül, megfesti az egész állomást,- san e e 1 es Je en • a meg-
nyat, alumíniumot tartalmazó ráül még Bejek János kocsi• rongálódott kocsikat, megá!Ja- A milhely DISZ-fiaialjai is 
téglaszínil bauxitra. vizsgáló bajúszára is. pítják a kártérítés összegét? nagyszerűen helyt:'.11t:,k a 

T h t k Ebb tb · kongresszusi őrségben: Somo-Havonta 80-100 irányvona- Az öreg Bejek végigmegy a e e ne · en �z ese en is 
gyi Mátvás és Saska Sándor tot. közte számos exportirány- kocsik mellett, vizsg�ódva, rendkívül sokat asználhat a 
lakatosok 142,8, Sötét Dezsö és vonatot indítanak a „csendes fürkészve lépdel, néha megáll, felvilágosító szó. Az állomás 

vidéki állomásról". Nem köny- csóválja a fejét, valami hibát népnevelői felkereshetik a ra- Balázs János lakatosok 1 10,3, 
nyű munka. A felelősséget még fedezett fel a kocsin. kodóhidat, ellátogathatnak a Jánoshalmi Tibor lakatos 107, 
fokozza a sok idegen kocsi, Közel három méter magasról bauxit-zúzóhoz. Az ott dolga- Vad Imre h1;?gesztő 104.2, Siha 
melynek minden percéért zúdul le a bauxit a kocsikba. zókkal elbeszélgetve, meg le- F.rzsébet ts Farsann Erzsébet 
drága valuta a bér. De a bo- s ha nincs kellően összetörve het magyarázni, hogy a vasúti sodronyfonók 104,3 százalékra 
dajki vasutasokat nem olyan _ elég gyakran előfordul _ kocsik kímélése többszörös ha- teljesítették felajánlásukat. 
fából faragták, hogy a munka másfél. kétmázsás tömbök ls szonnal jár: csökkenti a bánya Az ifjúmunkások a kong
láttán siránkozni kezdenének. zuhannak a vagonba. Ilyenkor önköitségét, növeti a vasút resszusi míisza1

, b{lfejeztével 
Ellenkezőleg. Megfogják a törik a kocsi padlózata, oldal- szállítási képességét, emeli a sem hagyják abba,. a ver
munka nehezebbik végét és fala. nem egyszer még a hord- zúz6n dolgozók prémiumát. senyt, arra törekednek, hom, 
dolgoznak, mégpedig úgy, hogy rúgója is. A hibát Bejek elv- nem is beszélve népgazdasági további jó munkájukkal hozzá
messze túlszárnyalják az él- társ és két csapágyvizsgáló jelentőségéröl. A meggyőző járuljanak az üzem féléves ter
üzemszint számos követelmé- társa felfedi, jelenti, sót a ki- szó hathatós fegyverük lehet a vének túlszá.rnyalástihoz. A 
nyét. Eg-y a fájdalmuk, s ez az, sebbet javítja is, hogy minél 

I 

bodajki vasutasoknak, s ha si- tervek túlteliesftésével az él
hogy a fajlagos kocsimozgatás- kevesebb kocsi essen ki a for- kert érnek el, ha csökken a üzem cúnért küzdenek a fiata
nál négv százalék híján nem galomból. Jelentésük nyomán a kocs.ikár, nem kisebb dicsö.sé. !ok, de az élüzem cím egyeló
tudják elérni az élüzemszintet. bánya fizeti a kártérítést, de 

I 
gük lesz, mintha további jó re elérhetetlen távolsáE!'bán 

Most ,,ztán szilárdan megfo- vajon ezzel elintézett-e az munkával elnyerik az oly ré- j van. Tudniillik még nincs 
g,.<lták, hogy ez a tényező sem ügy? gen áhított élüzem címet, megállapítva az élüzemszJnt. 

réséért. Kastiel La.jos j segitsék a márciusi határoza-
Dárttitká.i-. tok végrehajtását. 

A vasutasnap tiszteletére 

.... 

Marsalel< Kálmán eszterQOml l<ocsivizsqáló vezetésével Szép Mária 
kocsitlsztitó brigádja már eddfq Is dicséretes munkával büszkéf• 
kedhet. Most egy kocsi naqytisztrtását vállalták a vasutasnapra. 

(Ferkls Emil felv.) 
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Védekezziink a nyári megbetegedések ellen „Büszke v-agyok rád édesapám0 

AZ EG:tsz ORSZAG TE
RÜLETÉN egyre nagyobb tért 
hódit a tisztasági és az egész
,;égügyi mozgalom, melynek 
egJ•ik feladata, eredményesen 
küzdeni a fertőző idény-meg
betegedések ellen. 

A vasúton az üzemi bizott
ságok elnökei. · a munkavédel
mi és egészségügyi aktívák 
munkájában első helyen 57,e
repelnek a legközelebbi idő
ben a nyári idény-megbetege
dések megelőzésével kapcsola
tos tennivalók. A szakszen·e
zet központja fontós irányelve
ket szab a7. érdekelt szervek
nek, hogy megkönnyítse en
nek a munkának tervszerű el
vegzését. 

Különös gondot kell fordí
tani a havi egészségügyi üzem
szemlék alkalmával az egyes 
munkahelyek, műhelyek és a 
ikörnyezet egé zségügyére, a 
megfelelő ivóvíz�llátásra, az 
edényekben tárolt ivóvíz 
egészségügyi ellen6rzésére. 
Azokra a csapokra, kutakra, 
amelyek ,·ize nem iható, táb
lát kell !helyezni „Nem ivó
tJí z!·' felfrással. 

Rendkívül fontos a szemét 
higiénikus tárolása. A hul
ladékot, szemewt légmentesen 
zárt edényekben. ha ez nincs, 
akkor .. karámokban" kell tá
rolni. Ezek tetőajtaja állan
dóan 7.árva legyen. A tárolá.-<;
na k a mu-.lkahely,ől, étkező
től, öltözőtól az előírt távol
ságra kell történnie. 

EGJ!:SZS:tGüGYI SZEM-
PONTBÓL különös gondot 
kell fordítani a WC-k szagta
lanítására, fertótleníllésére, 
tisztántartására. A tőzegeseket 
klórral naponta fertőtlenítsék, 
az ülódeszkákat. ped!ózatot, 
kövezetet lúggal mossák le. 

A nyári fertőző betegsége
iket terjesztő legyek ellen el 
ikell látni az étkezők, öltözök. 
illemhelvek stb. abla,kait szi
tahálóval. Allandóan ellen
őrizni kell az üzemi konyhák, 
étkezők. élelmiszer-raktárak 
és laktanyák tisztaságát. Az 
élelmiszereket fedjék be a le
gyek és a rágcsálók ellen. 
Gondoskodni kell a könnyen 
romló táplálékok, mint a tej, 
"<'aj. gyümölcs stb. hűtéséről. 
A nyári idényben kerüljük a 
kolbászféleségek kiadá ·át. 

Elengedhetetlen a konyha
személyzet ,.bacilusgazda-vizs
gálata" megtörténtének ellen
őrzése. Heveny gyomor- és 
bélbetegségben szenvedő dol-

Balázs Anna : 

A gyenge ember 
A börtön hűvös, széles folyo-

5óin mély csend honol. Világos 
kis helyiségben várok óvári 
Béla előzetes letartóztatásban 
lévö MAV számadóra. Az 
ügyészség vádat emelt ellene 
és harminchét társa ellen. Kö
zóttük van óvári Béláné. akit 
a vádirat, mint bűnsegédi 
bűnrészest vádol. 

A jegyz6könyvben lapozgat
va óvári Béla szavait olvas
tam: ,.Vallásos ember vagyok. 
:rudom, hogy az egyház jöve
delme erősen megcsappant, én 
együttérzek az egyházammal 
és ezért így akartam a meg
csappant jövedelmen segíteni." 
És ekkor öt templom neve kö
vetkezett, melyeknek perse
lyeibe - állítása szerint - a 
lopott pénz nagyobb részét 
belehullajtotta, hogy „emelje" 
a megcsappant jövedelmet. De 
következő vallomásaiban már 
nvoma sincs a vallásosságnak. 
Ahogy elétárták a többi gya
núsított vallomásait, úgy val
lott színt ó is, Ez rendszerint 
így van a megfontolt búnözők
nél. 

A kísérő őr beengedi maga 
előtt. Nézem, míg az asztalnál 
elhelyezkedik. Kövérkés, arca 
frissen borotvált, ápolt haja 
:Cényes-fekete. Aranykeretes 
szemüvege mögül kutatva néz 
rám: ki lehetek, mit akarha
tok? Aztán úgy látszik úgy 
dönt, hogy mindegy, meg kell 
nézni mi haszna származhatik 
a Játogatócól ? Azonnal beszéd
be kezd. Elmondja, hogy be
folyás alatt vallott, egyik vád
lott társa azzal bírta rá, hogy 
magára vegyen olyan vádpon
tokat is, amelyeket nem kellett 
volna, hogy ó, óvári , még nem 
volt büntetve, az áp,·ilisi am
ne�ztiával úgyis kiengedik, a 
:másik pedig már többszörösen 
büntetett előéletű. nem szá
míthat amnesztiára. Igy hát, 
mondja. ó magára vállalta. 
mert ,,Gyuszi hatasa alatt ál-

gozót konyhán nem szabad 
I 

Ahol állatszállítás folyik. is- resen le kell mosni és a nap- Hatalmas termetii, szá!as-

fogla1koztatni. mertetni kell a dolgozókkal az fényre helyezni. Sehol r.e túr- vállas férfi Pusztai Ferenc fo-

AZ 1!:LőSDIEK ELLENI állatról emberre terjedő be- jünk ételmaradékokat. Lássák i,itéw. a MAV Szimfonikusok 

sé k · · , • 1 kah · k t · 
eg· 1·1·stdobosa. Becsületességet s11-

küzclelem érdekében naponta t�g �ge tünE;te1t �s .. a __ me?e.o- e a mun e,ye ·e egcszs -
ellenőrizni kell a laktanyák- zes módsz.ere1t. kulonos f1gye- ügyi kérdéseket ismertető fali- gárzó nyílt tekintete azonnal 

1 1 g bá megbetege táblákkal, jelmondatokkal. elá1'ulja mél11érzésü természe-
ban a porozás!. Légyfogók al- e_mme a om ,s , . , - tét. Ezenkívül is �ok mindPnt 
kalmazása, az ágyneműek de,s�kre! -� lépfenere, a szaJ- es A szakszervezet irányt!lvei ki lehet o/Pasnt acélkélc szemé-
hosszabb idei" tartó szellóz- koromfaJasra stb. Magyaráz- megkönnyítik az OB-elnökök � ák · t · lk d · f t bői, de elég, ha az alább kö-
tetése. a padlózat gyakori lú- z . . meg a ,t,�z a o as on_ os- és aktív� _munk�védelmi és t:

etke
zők megértésehez még a 

gos felmosása, a szállások és sagat_ a _nyari megbete�ed.es';k eg�SZ$égugy1 n:un,-áJá\_ A!1ol 
bátorságát eml.ítjük. Hogy a 

lak!anyaszobák ablakán a szi- elleru kuzdelemben. V1lágos1t- meg nem fol�1k ten �zeruen tf'tejébe -végtel!'nül szerén II í.•. 
tahálók felszerelése _ elen- sák fel a dolgozókat a túlzott ez a m':'nka, ahol �dtg nem az főleg most derült ki, amióta 
gedhetetlen feltétele a hatásos napozás káros. habás�ról és i�- szerv_eztek ,m.eg az . uzen:o':"?- szinte menekül a tömeges gra-
védekezésnek. mertessék a vedekezes leheto- so� es, akt1�·ak a ti�ztasagi es 

I 

tuláló kézszorítások cl-ól. 
Szükség van tervszerú egész- s�gét a napsugaraknak erő�en egeszsegugy1 mozgau:nat. ott 

ségügyi propagandára is. Az kitett munkahelyen dolgozok- minél előbb indítsák útjára, PPdig mn1dcn_ ok.a �e_g ran 

üzemon·osok tartsanak elő- kal. hogy minél jobban csökken- ra. ho_rry buszken 
.
es _orommel 

adásokat a nyári megbetegedé- A MUNKAVÉDELMI AK-
, 

teni lehessen a nyári megbe- fog
. '

ad1a a. szeretct�e�Jes meg= 
sekról. arról, hogy hogyan le- T1VAK segítsék a gombás tegedéseket. a megbetegedese,k ny,Catkozasokat. 111s�e_n olyu;� 

het ellenük védekezni, hogyan megbetegedések megelőzését. A miatt kieső munkanapok ::.za- m,t tett: a_me!y egy kis csal�? 
kerülhető el az etelmérgezés. zuhanyozó lábrácsait rendsze- mát. boldogsagat oi,ra meg _ _  a ll'_gso

tetebb guasztól: saJat elctP 
* 

Jubileumi hangverseny 
k.ocl:á-:tatásávol megmentette 
az életét egy kis.fiúnak. aki a. 
Dunába esett és mar-mar el
meriiLt az ör·i:ény!ó folyamban. 

1638 hangverseny, operaelő
adás, rádiószereplés jelzi azt 
az utat, amelyet a 10 éves 
fennállását ünneplő MAV 
SZimf ónikus zenekar tíz év 
alatt megtett. Hatalmas út ez 
a háborúsujtotta, romos, hang
versenytercmmé kinevezett 
lyukastetejű állomási váróter
mektől a június 13-án megtar
tott Erkel színházbeli jubiláris 
ünnepi hangversenyig. 

A háború borzalmaiból el
sőnek ébredó vasut. újjáépíté
sével együtt jött meg a felsza
badult vasutas dolgoZál, nótá
.:ó, mUZ6ikáló kedve is és az 
elsö s.zabad május elsején már 
ott meneteit a MAV-ze11ekar a 
vasutasok éliin. Ebből a fúvós
zenekarból fejlődött ki a ma, 
együttes. a „MAV Szirnfóniku
sok" zenekara, amely kultúr
forradalmunk jelentés ténye
zÖje lett és Lukács l\Iikl66 ve
zető karnagy, Pécsi István kar
nagy, Fodor János. az egykori 
munkásdalosból lett Kossuth
díjas érdemes művész művé
szeti tanácsadó, és Eperjes Fe
renc zenekari főnök vezetésé
vel nemzetközi viszonylatban 
is múvész.i tekintélyre tett 
szert 

De nemcsak az o érdemük 
ez a hatalmas fejlődés, hanem 
a hajdani vasuta:;üzemi mun
kásegvtittesek taiijaié iS. Kö
zülük sokan ma 1s ott vannak 
a zenekarban, mint Völgyesi 
János, Sulyok Jó7.5ef. Hen17e1' 
Mihály, Pus.:úti Ferenc, HG, 

!ott". Szeme erősen figyeli az 
arcomat, nézi, elhiszem-e, amit 
mond? Aztán tovább meséli, 
hogy nem is úgy csinálták, 
ahogy eddig vallotta, hanem 
egészen másképp . , , És egy
més után áll meg egy-egy lo
pás részleteinél, fejtegeti, ho
gyan használták fel a névalá
írások meghamisítására a csi
míltatott névbélyegzőket, ho
gyan hamisítottak bárcákat és 
,·ittél,. hordták a textilanya
got, drága bórt, lúgkövet má-
2.�aszámra, hogyan loptak fes
téket és mindent, ami elvihető 
volt. Ez az aranykeretes szem
üveg mögül néző harmincöt 
éves életerös ember, mint a 
polip kinyújtotta csápjait min
den után, amire étvágya tá
madt. Ezerhatszáz forint fize
té�e volt. egy gyermeke. fele
sége fiatal asszony, nem dol
gowtt. De semmi sem volt elég 
nekik: sok pénz kellett arra, 
hogy közel hatezer forintot el 
lehessen költeni balatoni útra, 
aranyék�zereket lehessen vásá
rolni és mindent, amit nagyra
vágyó és könnyelmű emberek 
megszerezni óhajtanak. Persze, 
ió munkával is lehet pénzhez 
jutni. Azzal is, amit mos.t 
mond : - ,.Idebent kidolgoztam 
egy tervezetet, hogy hogyan le
hetne a MAV raktá1'ainál a 

tolvajlást megszüntetni. Meg
van 1'á a mód . • .  de hát, most 
már . , .!" - Felsóhajt és újból 
firtató pillantással tekint rám. 
- Irja le és küldje el a vasúti 
főosztályra - mondom. - ,.A 
- le,zyint - mit ér az már! 
Mit ér már az én egész éle
tem . • •  Ha tiz évet kapok." 

- Ki mondta, hogy annyit 
kap? 

Kicsit hallgat. aztán kimond
ja: - ,,Mondták". 

Bűnükre valóban félévtől tíz 
évig terjedő börtönbüntetést ír 
elő a törvény. 

- Bizony, előbb kellett vol
na meggond.olni - mondom. 

Ujból gyors beszédbe kezd: 
Tessék elhinni, Kfas 

Gyula hatása alatt voltam én. 
az ö akarata szerint cseleked
tem. (Ahá, hallott valamit ar-

raszti Gyula. Sasvári Mihály 
és mások. akik szorgalmas ta
nulással, műkedvelő zenészböl 
jólképzetl, hivatásos muzsikus
sá váltak és élő tanulságai 
57.abad életünk diadalmas kul
túrforradalmának. 

gyar hegedtbgárda egyik ki
emelkedő tagjavá. 

Kijutott az ilnneplésből a 
IX. szimfónia előadásában köz
reműködó kitűnő Fővárosi 
Énekkarnak is. 

* 

A túlnyomórészt vasutas 
dolgozókból álló, az Erkel-

A jubileum alkalmából ki
tüntették a zenekarnak azo
kat a tagjait, akik a megala

színházat zsúfolásig megtöltő kulás óta munkálkodnak az 
hallgatóság elragadtatással ün- 1 együltesben és kitartó, lelkes 
nepelte a zenekart és szólbtá- művészi teljesítménnyel szol
ját, Zareczku Endre hegedű-

, 
gálták a vasutas zenekultura, 

művészt, aki a zenekarral az egész magyar kultúrío1Ta
együtt nótt fel a hírneves ma- dalom ügvét. 

A cselekedet értékét c.•ök
kenteni akaró szabódas ultit> 
Pusztai elrtárs így beszéli el 
az életmentés történetét: 

- Aznap a MAV-1.órhríz 
zenekarában szerepcltPm. Del
után 6 óra tájban régeztünk a 

próbái·al, utána Szabó János 
barátommal, a zenekar harso
násai>al az esti hangverseny 
színhelyére, a Kózgazdasági 
Egyetemre indultunk. Mivel 
bőven volt időnk a ha-ngver
sel'lyig, sctaltunk egyet a Du
naparton. A Koswth-hid és a 
Lánchíd között lementünk a 

����-�,��~�-v rakpartra. A Lanchid felé h.a

A JÓ l\HJ 'KA JUTAL\IA 

A hajduszoboszlöl vuuta0 üdülőben vidáman telik a pihenés. 
(Kovacs Geu felv.) 

ról, hogy a gyenge akarat 
mentökörülmény, azt hiszi így 
kisebb büntetést fog kapni.) 
Most kezdel;. csak Kiss Itatása 
alól kiszabadttlni - folytatja. 
- Mert mindent ő csinált, ó 
beszi\lt rá, még meg is vert 
egyszer, mikor én nem akar
tam folytatni . . •  (A másodren
dű vádlott, Dobos József, 
mondta azt, hogy óvári meg
ütötte. mert el akarta helyez
tetni magát, mikor látta, mi
lyen merészen megy a rablás 
és félt, hogy belebuknak.) Kiss 
Gyula nem engedte abbahagy
ni . • •  <?s kérem, mikor a rend
örségrP- kerültünl: én nagyon 
meg voltam ijedve kérem, nem 
volt nekem tapasztalatom, Kiss 
Gyula 1neg már többször volt 
büntetve. azt tettem hát, amit 
ő mondott, ez úgye érthető ké-
1'em? Kívánsága szerint vallot
tam, pedig a dolog egészen 
másképp áll . . .  

Nagy igyekezettel beszél, 
nem értem a bizalmát. Mit 
akar Yele? Hiszen azt se tudja, 
ki vagyok. 

A jegyzőkönyv jut esz.embe 
és halkan megkérdem: 

Maga vallásos ember, 
hogy lehet, hogy éi;eken át 
törvénybe ütl-.cző dolgokat csi
nált? 

Arca megkeményedik, le
gyint 

- Ugyaf' ktrem, nem =

gyok én m • 1,; os. Azt csak 
azért mondtam. mert összebe
széltünlt. hogy azt fogjuk mon
dani. Halandzsáztam. Csak 
halandzsa volt! Eszem ágában 
sincs , • .  

No lám. Pedig azt vallotta, 
hogy szerdán zsírosat ugyan 
evett, de húst nem, pénteken 
mindössze két csésze üres teát 
ivo•t, egyet delben. egyet este, 
vasárnap nem evett reggelit -
és mindezt ,·allásos meggyőző
désb<'íl - kérdezzék meg a fe
leségét, az bizonyíthatja. És 
minden héten templomba játi, 
két-három havonta gyónt és ál
dozott. Most mintha legyet 
hajtar>a el az orra elől. legyint 
rá: Ugyan kérem, halandzsa 
volt! 

Gyáva embernek látszik. Mi
kor azt mondja: Mit ér már az 
én életem - majdnem elsírja 
magát. El sem hinné az ember. 
milyen vak.merő bátorságg,,l 
lopta a nép vagyonát, hog:'lan 
bírta rá fondorlatos ügyeske
déssel a körülötte dolgozókat, 
kisebb beosztottakat, hogy tol-
,·ajlásait se11ít.sék, hogyan so
dorta bele oket a bűnbe. Per
sze, miért is ne tennék ők is, 
ha a főnök megteszi? Hiszen 
ó � biztosíték rá, hogy nem es
het érte bajuk. A másodrendű 
vádlott, Doba<; József, akinek 
felettese óvári Béla volt, azt 
vallotta, hogy mikor ó aggo
dalmaskodott, hO!l.Y ebből a 
több' éven át folytatott lopás
ból a végén baj lesz. óvá1i 
1i1egnyugtatta : Ne félj, amíg 
engem látsz. Ez a „gyenge 
akaratú" ember roppant erős 
tudott lenni az ellenőrzés ki
játszásában, vakmerően lopott 
és bár finom modorú „úriem
bernek" látszik, még azt sem 
röstelte, hogy maga vigye a 
lopott lúgkövet fekete áron ér
tékesíteni a piacok1�. Odaállt a 
zúgárusok. kétes elemek kö7.é 
és kínálta a portékáját. Ké
sőbb aztán már na�yvonalúb
ban, orgazdákkal dolgozott. De 
hiába kérdezték tőle kikkel 
állt öss3eköttetésben, minden 
embert utol5ó pillanatig vé
dett: egyetlen nevet nem mon
dott ki, mi� a többiek meg nem 
nevezték őket. 

Akkor kényszerből ő js be
vallotta. kil< voltak vele a 
bandában. Minden kihallga
tott ember súlyosbította az el
lene emelt vádat, mindinkább 
kiderült. hogy ó volt a feje. 
mozgatója a tolvajoknak. 

Szeretném megkérdezni, 
miért tette - de úgysem fe
leli az igazat. De c�ak meg 
kell nézni a jegyzőkönyvet. 
színt vall helyette. 

Fasiszta könyveket találtak 
nála. Megkérdezték, tudott-e 
róla. hogy rendelet jelent meg. 
amely szerint a fasiszta sajtó
termékeket be kell szolgál
tatni? Azt felelte, tudott ró
la. Akkor miért nem szolgál-

ladtunkban egy.,zercsak. ha1t
gos jajveszékelésre lettünk fi
gyelmesek. Egy 15 év körüli 
lány rohant el melletfünk e.s 
kétségbeesve kiáltozta:  •. Jaj. 
jaj, a kisgyerek beleesetL a 
dzbe!" Gyorsan kör-iilnéztünk 
és láttuk ám, hogy múgöttiink 
i·agy 200 ml-ten1yire csoporto
sulás van a viz szelén. Ugyan
ekkor a viz tetején egy kis va
dászlcalapot píllantottam meg, 
amelyet gyorsan .�odort lefelé 
o.z ár. Pillanat alatt felfogtam 
miről van szó és már szalad
tam is t"iss::afelé. Futás közben 
ledobál!am felsö ruháimat. A 
szandált mar npm 1•0/t idom 
Lerúgni. mert közbe n odaer
keztem. ahol a ki., ba, ,,a kal11p 
Jeltü.nedezett a i·,z színén. Az 
még teldllant bennem, hogy 
jó hosszút k<'ll ugrano,n. ha el
sőre el akarom érni a fuldol;
lót, akj 4-5 méternyü-e lehe
tett a parttól. Futtában nagy 

tatta be? Mert emlék ez -
felelte - és különben is, ő 
komoly pénzö;,zegeket adott 
érte annak idején, csak nem 
fogja most odaadni? 

Ismerjük ezt a fajtat. Za
varos politikai tudása a Sza
bad Európa rád:ó adásaiból 
táplálkozik. Ha az azt mond
ja, hogy: .,Türelem. nemsoká
ra minden meg\·áltozik'', ak
kor az ilyen emberek p,ir 
napig jókedvűen járkálnak és 
merészen cselekszenek, 

Százezreket loptak óvári és 
társai, olyan százezreket. ame
lyekkel a magyar vasutat kel
lett volna építeni. Azt a ma
gyar vasutat, melyet a náci 
őrület majdnem teljesen kira
bolt, elpusztított. hiszen talpfa
szaggató gépekkel tépték ki a 
talpfákat. összeszaggatták a 
síneket és elrabolták a moz
donypark. minden értékes da
rabját - ezt a sokat szen
vedett magyar vasutat kellett 
volna azokkal a százezrekkel 
is építeni, hogy minél alkal
masabb legyen a megnöveke
dett feladatok teljesítésére. 
Legfájóbb pontunkat sebezték 
meg Óvá� · és társai, hiszen 
tudjuk, hc,gy vasút nél-kül 
c aknem megbénul minden. 
Valóban érthető, hogy ez az 
ember a fasiszta könvveket 
emléknek érzi. nyilván ·1apo7.
gatt.a is esténként. ha éppen 
nem fnent szórakozni. Kellet
tek nagyon, hogy eröt merít
hessen belőle Ovári Béla. aki 
először hazug módon igyeke
zett az egyház mögé bújni.  
aztán minden vallásosságára 
ítéletet mondott: halandzsa 
volt. Erőre volt szüksége en
nek a „gyenge embernek" ciiy 
olyan országban. ahol a nép 
milliói szemben állanak velt!. 
ahol már nagyon sokan értik. 
hogy a szocialista tulajdon 
megóvása mindnyájunk ér
deke. 

"És ez az ember mindent el
mond nekem, még amit nem 
kérdezek, azt is. Nem ért<'m. 
miért? Csak akkor értem 
meg, mikor már k ifelé me-

lencii,,letet i:ettem es a magas 

kövartról fejessel a rizbe ve
tettem magam. Amikor pár 
tempóra! a víz színéte töre-
1.C'dtem, már éreztem is. hogy 
megakad a knem a gyorsa11 
sodródó tehetetlen kis testben, 
Kabátja gallérját ragadtam 
meg. a víz s::inere emeltem és 
usz11i kezdtem rete lefelé. 
Vagy száz m�terrel odébb egy 
régi be rara:ott lépcsőt találtam 
a k{ijall:an. ennek két alsó 
foka még meg rolt. ide tettem 
ki  az elalélt Usfiut. Amint 1 i
keriilt a n::böl, nuöszö.-ögni 
kezdett s ekkor már láttam, 
nogy nincs baj. Ugy megörül
tem, hogy nyr>mbaii megölel• 
tem, meg�sókoltam. Ekkorára 
az ös.,zereriidött tömegben lét'ő 
rendőr k;hít"ta a mentoket, 
akik gondjnkba rették és el• 
i,iffék a ki.<Jiut. engem pedig 
a szintén oda.érke:o moto.-csó
nakos vizirendór iárör vitt az 
,}rs.wbára. Meqs::áritkoztam 
és úqu i11dultam mén we• 
jében a hangi•ersenyre. ame
lyet i.:izes szanaalban. de min
den eddiginél nagyobb kedi.:vel 
játszottam ,·égig. 

Azt n1ár ':!en(;sztársai mand-
ják el. akiknek Szabó János 
mesélte Pusztai eli•társ hős
tettét. hogy ezen az e.stén szeb
ben szólt a dob es i-alam, 
nagy-n.11111 emberi diadalérzés 
diibiirgött beliile. C'gyezo rit
musban zenésze ltós szirének 
dr,bbancisá,·cil. 

P11.,ztai ell'tars c.,ak később 
tudta meg. hogy Iialasz Jó:sef 
el„társ ótéoes Gyuszi nei·ű kis
fiát menti>tte meg. A fiúcska 
a Kossuth-hídnál sétál nöi·é
réoel. a hetéves Ildikói·al. Az 
elcren. iátéko.• kisfiú hirtelen. 
k�s-:akitotta magát a felügye
letükkel megbízott 'kíséro l;e
zéböt. a J)Cl rt felé rohant és 
am,kor a rakpart ·•L"lére ért. 
er,y kóben megbotoli·a zuhant 
a rizbe. 

A történethez tarto::ik még, 
hogy amikor Pusztai Fere nc 
hazatért kispesti otthonába. 
másfélé>-es Aranka leányát 
ölebe ültetve feleségének és 
!1  éves Feri fiának elmesélte 
!! történteket. az első pillan<Lt
ban szem rehányást kapott. 
amié,-1 életét kockáztattc>, de a 
kfü•plkr>zó percben annal több 
csókkal és ölelé �l halmo.ták 
el. Es saját l>ei-allasfl Rz-0rint 
akkor kapta meg tettének leg• 
szebh jutalmá•. amiJ,or kuf,a 
Így szólt hoz:::a · ,.Bii<:::ke i·a• 
gyok rád. édesapam." 

Szász i't-renc 

gyünk és ÓYári h --telen hoz
zám fordul és az ór háta mó
gött. meg;epő bátor,dggal, 
gyorsan azt mondJa Tessék 

mindazt. am,t mondtam, el• 
mondani a feleségemnek 

Most m,ir megértem végre1 
A felesége i:; vád'.ott. fontos, 
hogy egyformán valljanak. 
Nagyon kínos dolog. hogy ó 
itt bent kigondolt egy egé
szen jól gördüló új védeke
zést. amivel esétleg kikerülhet 
az elsőrendű ,·ád!ott kénvel• 
metlen szerepéböl é5 akkol' 
a felesége nem tudja !  M ilyen 
nagyszerű len..Tle, ha most, 
amikor nem . is beszélhetnek 
össze. valaki közvetítené a fe
leségéhez az ú.i vedekezési 
módot! Ha valaki elmondaná, 
hO!lY azt kell ,·allania · Kis� 
Gyula bírta rá mindenre, ő, 
egyedül csak ő a bűnös. ítél
jék el Kiss Gvulát és enged
jék szabadon Ó\"ári Bélá' aki 
gyenge akaratú, ,.teljesen· ar
tatlan·· ember! 

Azt felelem neki hogy nem 
mondom el. De azért udva
riasan, sz,nte biza masan kö
szön, meg van győződve r� 
la. hogy „csak az őr előtt ta
gadtam meg„ a közvetítést, de 
el-;ő dolgom • lesz felkeresni a 
feleségét és apróra elbeszélni 
neki, hogy mit fog ó ·ár! val
lani a tárgyaláson. kitanítom, 
hogyan forgassa ő is a szót, 
ho�y kikerüljék a törnmv ke
zét. Ez az ember eS::)'szerüen 
feltétnlezte rólam. ho;:?y haj
landó vagyok vele cinkoskod
ni. bizonvára könnven hi-zi 
e7.t az embereknil, abban bí
z;k tán. hogy akadnak min
denütt. akik a törvénves rend
del szembf>n állanak_-

Egv pillanatig még utána 
nézek. amint az őr kísfreté
ben a folyosón eltá\"o!ódik, 
Köpcös emberke, úgy van öl
tözve, mint aki nyári kirán
duliisra indul : narancs "7.mu 
rövid vászonnadrág, húzózáras. 
kihajtott gallérú ing, legyűrt 
harisnva De gondolom, e1 a 
ki,·ánctulás kbsé soká fog 
tartani . . •  
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A termelékenység fokozása 
a pályafenntartási szolgálatnál 

A munka mennyiségének növekedése 
nem mehet a minőség rovására 

Pártunk Központi Vezet.6sé
gének határozata előírja, hogy 
a folyó évben - 1954-hez vi-
szonyltva - a tennelékenysé
get 3,9 százalékkal kell emel
ni, ugyanakkor az önköltsé
get 3 százalékkal kell csök• 
ikenteni. Ez valamennyi irá
nyító és végrehajtó szerv igen 
gondos és tervszerú munkáját 
követeli. 

Ha azt nézzük, hogy a p:i
]yafenntartási szolgálatnál ho
gyan emelhetjük a termelé
kenységet, egész sor tényez& 
kell vizsgálat tárgyává tenni: 
a helyes szervezés és a terv
szerúség biztosítását, a munka
fegyelem megszilárdítását, .u 
építési határidők csökkenté
sét, a gépesítés fokozását, az 
okszerú anyaggazdálkodást, a 
dolgozók szakmai képzését és 
továbbképzését stb. 

A munka helyes szervezé
sének és a tervszerűség biz
tosításának első feltétele 
a műszaki tervek és költség
vetések kifogástalan és idejé 
ben való elkészítése. A leg
több hiányosságot a tervezés
nél éppen a költségszámítások 
elkészítésénél tapasztalhatjuk. 
Ezek kiküszöbölése azért fon
tos, mert szorosan összefügg 
a munka szervezésével, a mun
kafegyelem megszilárdításával. 
De történnek hibák a terve
zésnél is, mert az érdekelt 
szolgálati ágak hiányosan ad
ják meg az adatoka,t, vagy 
mert a tervezők nem i merik 
a kivitelezés körülményeit. 
Utóbbinál különösen a vágány
záras munkák megszervezésé
,e kell nagy gondot fordítani. 

A •munkaíegyelem 

A munkafegyelem megszi
lárdítása közvetlenül hozzá
járul a termelékenység eme
léséhez. Az igazolatlan és a 
munkaidőn belüli mulaszt.á
sok., eltávozások csökkentésé
vel növelni lehet az egy napra 
eső hasznos munkaidőt, az egy 
főre eső termelési értéket. 

Az építési ha1áridók helyes 
megszabásával jelentős mér
tékben fokozható a rendelke
zésre álló munkaerő gazdasá
gos kihasználása. Ezért csök
kenteni kell az egyszerre vég
zendő munkák számát. Ilyen
kor ugyanis a sok létesítmény 
kiviterezésének megkezdése 
szétforgácsolja a munkaerót, 
az anyagot, ami a befejezési 
határidő eltolódását vonja 
maga után. Ez az építés költ• 
ségeit növeli és csökkenti ai-. 
egy főre eső termelés érté
két. 

A gépesítés a termelékeny
ség emelésének, a munkaerő
hiány kiküszöbölésének döntő 
esz.!<öze. Ma a szakszolgálal 
egyik legnagyobb gondja az, 
hogy miként pótolja a pálya
fenntartási és építési szolgá
latnál ez idő szerint hiányzó 
12 700 dolgozót. A gépesítés 
fejlesztésének eddigi üteme 
ugyanis elégtelen. A fenntar
tási szolgálat munkájának 
minőségi javítását a Szovjet
unió taoasztalatai alapján 
meghonosított szalagszerű és 
kisbrigádos folyamatos fenn
tartási munkák gépesítésével 
lehet biztosítani. 

A pályafenntartási munkák 
gépesítésében el keH érni. 
hogy minden pályafenntartási 
főnökségnek legalább két tel
jesen gépesített felépítmény
fenntartó osztaga legyen és 
az összes sínhegesztó csapa
tokat ellássuk motoros munka
gépekkel. Az építési és pálya
fenntartási szolgálat gépesíté
sének fontos kiegészítő 1·észét 
kell hogy képezze egy olyan 
korszerű járműállomány, 
amellyel az anyagokat és a 
dolgozókat a munkahelyre 
szállíthatják és a szükséges 
pályaellenőrzést lebonyolíthat
ják, 

Jobban haszniiljuk ki 
1l gépeket 

A gépesítés fokozása azon
ban nemcsak azt jelenti, hogy 
gépállományunkat növeljük, 
hanem azt is, hogy a rendel
kezésre álló géppark kihasz
nálását fokozzuk. Itt is van 
tennivaló, hiszen gépeinket 
alig 8-20 százalékig használ
juk ki. 

Az egyre fokozódó sebesség
gel és nagy tengelynyomás
sal közlekedő Járművek a vá
gány állapotában gyorsuló 
ütemű változást idéznek elő. 
Ezért a vasúti telépítmény ál� 

lapotát ellenőrző méréseknek 
a munkatermelékenység szem
pontjából is rendklvüli jelen
tősége van. A pályafenntar
tási munkák közül a pályatest 
felületi tisztítása, a gyomirtás 
éven.ként mintegy 3 millió 
munkaórát vesz igény•be. A 
munkaerőhiány és a költségek 
apasztása követeli a külföldön 
már általánosan alkalmazott 
vegyi gyomirtás bevezetését. 

Már általánosan ismertek a 
talpfa-beszerzés körüli nehéz
ségek. Minden olyan eljárás 
tehát, amely a talpfák élettar
tamát meghosszabbítja, az ön
költség lényeges csökkentését 
eredményezi a fenntartásnál. 
A visszanyert talpfákban rejlő 
nagy értékekre való tekintet
tel, gondoskodni kell a jelen
leginél is szakszerűbb javítá
sukról és újrafelhasználás 
előtti újabb telítésükről. 

Az okszerű anyaggazdálko
dás ügyét segíti igazgatósá
gonként egy-egy központi 
anyagtároló telep létesítése és 
ugyanezen célból történt in
tézkedés a felépítményi típus
anyagoknak központi tárolása 
iránt, 

Emeljük 
a szakképzettseget 

tés és fenntartás során előfor
duló kisebb-nagyobb hibák 
végeredményben legtöbbször a 
funkcióba állított alkalmazot
tak elégtelen szakmai és po
litikai képzettségében lelik 
magyarázatukat. A szakmai és 
politikai továbbképzésnek ilyen 
körülmények között fokozot
tabb jelentősége van. A pá
!yaszeméiyzet rendszeres okta
tását k.füönösen meg kell kö
vetelni, mert ennek minden 
lehetősége biztosítva van a 
függetlenített pályafenntartási 
műszaki-forgalmi oktató(isz
tekkeL 

Rcikos-fűt6ház kocsijavító I mondott erről a lehetoségrol, 
rész)e�e -:- c�atlakozva a bi;da- mert míg áprilisban 236 k_opest1 ipari uzemek felbívasá- csit javítottak kisorolás nel�02; -:- 5 �zázalékos terv_túltel-

1 

kül, addig májusban minden 1es1tést vállalt. A vállalas tel- k •t b •ttek műhelybe · 'tése egyr-észt könnyú más- ocsi evi a 
�:!�t nehéz. Könnyú, m'ert a Jobb munkae�óelosz_tá�all meg 
iavításos kocsik száma ernel- lehetne találni a módJat. hogy 
kedett és nelhéz, mert az a megnövekedett muhelyi 
anyagellátásban zökkenők van- munka ellenére is jusson 
na;k, Ilyen körülmények kö- munkerő a vágányok közti 
zött könnyen háttérbe kerül- kocsijavításokhoz. 
het a minősél(, ezért a mű- A mozdonyjavító műhelyben 
hely vezetőinek sokkal na- hasonló problémákkal találkogyobb figyelmet kell for-díta- zunk. Itt azonban a munkaniok erre. többletet nem annyira a javí

A termelékenység emelését Mikor „keres" legtöbbet 
t.ásos mozdonyok számának 
emelkedése, mint inkább a 
javítások munkaigényessége 
okozza. 

szolgálja az újítási mozga
lom, amely az újítási feladat- a kocsi 
tervek kidolgozásával a dolgo- _ A kocsi akkor ,.keres" zók nagy tömegének !elemé-

ha mi-nyességét olyan feladatok meg- legtöbbet a vasutnak, 
oldására irányítja, amellyel a né! hosszabb ideig forgalom-
munkaterrnel'ékenység emel- ban marad - mondja Keleti 

hető. elvtárs. művezető. 
A :termelékenység növelése A vasút gazdaságosságát, mellett nem hanyagolllató el önköltségének csökkentését az önköltség alakulása. Hely- valóban nagymértékben segíti telen lenne ugyanis a terme

- A mozdonyok jobb kar
bantartása sok túlmunkától 
mentesítené a műhelyt -
mondja Rózsa! elvtárs, múve
zetó. - A 411-373-as sor<>
zatú gépen például öttagú 
brigádunk 11 óra hoo&zat dol
gozott, mert a kenés elhanya
golása miatt felszorult a ten
gelyágy-ék. Jól, szakszerúen 
és utasításszerűen gondozott 
gépnél ilyesmi nem fordul 
elő. 

sukat három gépnél kifogás-. 
talan munkával teljesítet• 
tél<:. A műhely másik ifi-bri• 
gádja, az Isaszegi-brigád szin• 
tén a minőség javítására ala• 
pította a DISZ kongresszusá
nak tiszteletére tett !elaiánlá• 
sát. 

A munka. és a fegyelem ja• 
vulását láthatjuk a mozdony 
f.s a kocsiműhelyben, de a 
mozdonybrigádoknál is. Az év 
első hónapjaiban még előfor
dult. hogy a mozdonyszemély
zetnél harmincra emelkedett 
a hiányzók száma. hanyag 
gépkezelés m iatt swlgálatkép
telenségek fordultak elő. Ti• 
ha.ny Istvánt ezért kellett tar
talékra helyezni, Kukucska 
.Tózsef és Majoros József moz• 
donyvezető gyakornokokat fe
gyelm<!retlenség miatt kellett 
eltávolítani a fűtóháztól. 

Az utóbbi időben már nem 
fordult elő hasonló eset. A 
fegyelmezetlenségek, a !hiány
zások elleni küzdelem állan• 
dóan a nevelőmunka közép
pontjában áll, s ennek kö
szönhető, hogy Rákos-fűtőház 
dolgozói és köztük igen 
szép számmal a fiatalok -

kával tudnak hozzaJáru!ru a 

lékenység emelkedését önkölt- a kocsiműhelyek alapos, meg
séget növelő módszerek útján bízható munkája, amely még 
biztosítani. Ezért az egyes akkor sem kaphat másodren
építési és pályafenntartási dű szerepet, ha növekszik a 
szervek si,:ámára mérési bá- munka mennyisége. De nem zisul nemcsak az 1954. évi szabad arról sem megfeledtermelékenységi szinteket ad- keznünk, hogy a vágányközti A közlekedésépítési és pá- ta meg a szakszolgál:at, ha

lyafenntartási feladatok növe- nem az elérendő önköltségi javítások is nagyban hozzá
kedése, az új módszerek be- szintet is. iárulnack ehhez. A jelenlegi 
vezet!\se, a munkák gépesíté- Mindezek végrehajtása per- helyzet awnban azt mutatja, 
se, a szakszerű munkáltatás. a sze nem könnyű és csak ak- hogy Rákos kocsimúhelye le-

A legfiatalabb brigad 
I 

sokkal eredményes�?b m:1n-. 

A mozdonyrnűhelyben do!- termelékenység emeléséhez, a 
gozik a fűtőház legújabb és I minőség javításához az anyag� 
legfiatalabb brigádja, a Haj- ellátás nehézségei és a munka 
r.sik ifi-brigád. A DIS� I_I. mei;.nyi�ének növekedése el-. 
kongresszusára tett felaianla- lenere IS. 

munkák helyes megszervezése kor teljesíthető, ha valameny- ------------<:>--0------------
és a veszélyes vasúti üzem nyi pályafenntartási dolgozó 
követelményei miatt a vasúti szívvel-lélekkel vállalja a reá 
építkezések múszaki vezetői- eső rész gondos és részletes 
nek, s az ott foglalkoztatott kimunkálását. A feladat lelke
dolgozóknak nemcsak építő- sítő, mert dolgozóink anyagi 
ipari szakképzettséggel, ha- és szellemi felemelkedésének 
nem vasútüzemi szaktudással egyetlen járható útját egyen
is kell rendelkezniök. Az épi- geti. 

------o-o-----

Kis állomás - nagy forgalom 
Dunaharaszti-kii.lsó állomás l . �okszor lftni a kora déle�őt_ti 

vasuta�ai naponta ötezer üzemi orákban �arom vasutast veg,g 
dolgozót szállítanak a Csepel gyaloi;olm a vonalo!'l· Hol11 L?,-
A t · • · t t "kl · · JOS párttitkár, Plezer lsWan u

_ 
ogvar sz,ge szen_ °:' osi OB-elnök, Kutrovácz Károly 

Miért nem jár segély Lakatos Zoltánnak ? 
Amikor- Kiss József elvtárs, 

1 
hogy a feleségem állapotos 

a Budapesti Maga.sépitési Fő- volt . . .  Nem akartam egyedül 
nök.ség munkaügyi csoportjá- hagyni Tiszaszentmártonban ... 
nak vezetője leteszi a telefon- Március 26-án meg is szüle
hall-gatót, azzal fordul felénk: tett a gyerek . .  , 

- A budakeszi szanatórium - És azóta? Hiszen ennek 
építésvezetője jelentette, hogy már több mint két és fél hó
több dolgozójuk néhánynapos napja - vetjük közbe. 
szabadságot akar kivenni. Esős A válasz bizonytalan: ,.Itt 
az idó - mondják'. - perrne- is, ott is do!gozgattwm" -
tezni kell a szólót. A baj csak mondja, de nemsokára kíbú
az. hogy már az egész évi fi- jik a szög a zsákból, hogy 
zetett szabadságukat kivették. miért is jött tulajdonképpen: 
Ha pedig nem járulunk hozzá, _ A szülési segélyt szeretönkényesen távoznak el és ném felvenni . . .  könnyen megtört.énhet. hogy Bizony, időbe telik, amíg csak szüret után jelentkeznek megmagyarázzák, hogy ismét. 

kábalépéstól számított e�. 
éven át csak átlagos munka-i 
bérének 50 százaléka lehet. 

gyártelepére, a �oroks�n T:x- állomásiónök látogat.ifik a hoztilmúve��be, a kornyezo vason- zájuk tá1-t-0zó hét szolgálati 
tödékbe, a Dugattyúgyűrű- helyet. Kutrovácz elvtárs, ami
gyárba és haza a munkából. kor az állomás jó munkájáról, 
Erről a kis állomásról 12 vo- sikereiről emlékezik, meggyó Kisvártatva nyílik 

és éló valóságában 
nélkül jelenik előttünk 

natpár indul és húsz vonatpár- ződéssel mondja: 
nak végállomása. Két átmenő - A Pá!tsze_r·veut 

az ajtó 
is meg-

az önkényesen kilépő min
denféle segélyezésből ki

zárja önmagát, 
továbbá, ha ismét munkába 

A tájékozatlanság, a köny„ 
nyelműség az oka nagyon sok; 
önkényes kilépésnek. Hogy 
csak egy adatot említsünk: 
májusban 48 önkényes k.ilépót 
tart nyilván a Budapesti Ma• 
gasépítési Főnökség munka� 
ügyi csoportja. Ezek a dolgo
zók nemcsak a vállalattal 

.szemben jártak el könnyelmű 
felelőtlenséggel, veszélye1.tet„ 
ték a fontos szociális építke-. 
zések ütemtervét, !hanem első
sorban önmagukkal, család1 
jukka! szemben is. Miből él a 
családjuk. ha esetleg hosszabb 
időre megbetegszenek? Persze, 
minderre nem gondolnak ak• 
kor. amikor valami „kedve• 
zóbb" kilátásra nyílik aJkal-, 

muk. Pedig hányszor csalócl
nak, hányszor jönnek vissza 
szégyenkezve vagy könyörög• 
ve, amikor reményeik hazug
nak bizonyultak. Sokan van• 
nak, akik - mint ifj. Simon 
István csalódnak másik 
munkahelyükben s kérik visz,. 
szavételüket. 

fóvágányon és egy fogadóvá- nem tartanank itt. 

gányon kell Jebonyolítaniok a A vonalon járó, a dolgozók 
szakmai és egyéni problémáin:igy személyforgalmat. Fele- val foglalkozó, az óket hely-lósségüket csak növeli, hogy a színen fel.kereső és nyolc kil<>vonal revízióra szoruló szerel- métert legyúró vezetők együt

vényei az állomáson lévő von- tesen vizsgálnak, nézik meg a 
tatási kocsiszínbe kerülnek, s baj gyökerét, viszik taggyűlés, 
hogy a váltók nincsenek szer- vagy termelési értekezlet elé. 
kt>zeti függésben a jelzőkkel. Az állomás dolgozói legutóbbi 
Mégis jól megy a munka, a te1melési értekezletükön hatá
dunaharaszti bevisták utasítás rozattá emelték. hogy az al
szerinl és balesetmentesen dol- kotrnány ünnepére, s a vasutas
goznak. Fajlagos kocsimozga- nap tiszteletére nemcsak meg
tási tervüket 106, menetrend- tartják, hanem fokozzák azo
szelinti indítási tervüket 100, kat az eredményeket, amelye
a vonatok menetrendszerinti ket ötezer ipari munkás gyors, 
indítását 101 százalékra telje- biztos és balesetmentes elszál-
sítik, Utásánál vállaltak. 

ROSSZ BIZONYITVANY Budapest Nyugati indítja és 
Fe,-encváros egészíti ki. De 

, , 1 mú kezelő tehervonatokat 

Lassan három esztendeje hogyan? úgy, hogy a Puszta
(1952. szeptember 25.), hogy szabolcsra és Sárbogárdra me
elvégeztük Budapest-Fe,-enc- nő kocsi, ahány, annyifelé van 
városban a kocsivizsgálói tan- a vonatban. Ferencvároson 
folyamot. de bizonyítványunkat esetleg 10-15 perccel tartana 
még a mai napig nem kaptuk tovább a kocsik helyes beso
meg. Többször sürgettük sze- rozása, míg Pusztaszabolcson 
mélyesen is, de eredménytele- és Sárbogárdon két-két órát 
nül. Idén februárban - már késik a vonat, mert 35-40 
nem is tudjuk hanyadswr - kocsit kell megmozgatni a ki
beszéltünk az igazgatóság ok- sorozásnál. 
tatási csoport vezetőjével, _aki Kérem az állomás dolgozóit azt mondotta: hogy a b1zo- igyekezzenek munkájukat tonyítványok készen a fiókjában vább javítani. vannak, csak aláírásra vár-
nak. Még meddig? Ezt kér-- Bódogb l\libály, vezető kalauz. 
dezzük mi, akik már rég be-
fizettük a bizonyítvány árát. IUOOIG TART (Gf \'IZSGAI.AJ? 

Zentai Győző kocsivizsgáló 
és négy társa. Bp.-Ferenc

város. 

A KITÜNTETÉS KÖTELEZ 

Jobb minőségű munkát ! Ezt 
kérem Ferencváros állomás 
dolgozóitól, akik már többször 
elnyerték az élüzem címet, 
birtokosai a felszabadulási 
serlegnek. 

Az 1962./d, és az 1062;d, szá.-

1954 augusztusában a buda
pesti igazgatóság anyagosztály 
ruhacsoportjánál felülvizsgálat 
volt. Az Anyagellátási Igazga
tóságtól Szabó elvtárs végezte 
az ellenőrzést és több nyilván
tartási jegyzéket elvitt felül
vizsgálat végett. Lassan egy 
esztendő telik el, de a nyil
vántartó lapok még nem ke
rültek vissza a csoporthoz, A 

egy „önkényesen kilépő". lép. két évig alapszabadságá-
Alacsony, barna fiatalember, nak csak a felét kapja, s -
Lalkatoo Zoltánnak hívják. éppen a hivatalos lap június 
Március 8-án hagyta ott a 14-i számában megjelent mi
munkahelyét, a záhonyi épí- nisztertanácsi rendelet értel
tésvezetóséget. Mit csinált méhen - az önkényesen ki
azóta, március 8-tól június lépő dolgozó részére újabb el-
14-ig? helyezkedéséig táppénz egyál-

- Az úgy volt - kezd a talán nem jár, új munka-
bonyolult magyarázatba -, helyén pedig táppénze a mun-

-------0-0-----

Felvételi hirdetmény 
A La,ndler Jenó Járómű1aví

tó V. V. (Budapest, IV. ker., 
Elem utca 8. sz.) az 1 955-56. 
tanévben ;árómújavító l,a,katos, 

esztergályos, kovács és kazán
kovács szakmában ipari tanu
lókat vesz fel. 

Felvételi feZtételek: 14-17 
éves életkor, az a1kalmassáf1 
vasútorvosí iga.zolása, nyolc 
áitalános iskola sikeres elvég
zése, budapesti, vagy köz-vet
len környéki illetóség. Bővebb 
felmlágositást az üzl!m tanmű
helye ad. (17-55, vag11 292-
65& számon.) 

Jelentkezési határidó 1955. 
;úliu• hó 10. Felvételnél a 
vasutas sziilók gyermekei 
elónyben részesülnek. 

A munkaeróvándorlást, az 
önkényes és hozzájárulásos ki
lépők számát csökkenthetik az 
építésvezetök is, ha 

minél jobban gondoskod-
nak dolgozóikról, 

ellátásukról, a szálláshelyek• 
ró!. Számtalan példa mutatja, 
hogy ahol jók a szociális kö
rülmények, mint például a 
Péceli úti száUá..,ihelyen, ott 
sokkal kevésbé hullámzó a 
munkaerő-létszám, mint ott, 
alhol nemigen törődnek a dol
gozókkal. De nélkülözhetetlen 
a munkaeróvándorlás csök
kentésénél a jó felvilágosító 
munka, a pártaktfvák, a szak
szervezet i aktívák hatéko
nyabb nevelőmunkája is. 

ruhacsoport erre hivatkozva, 
nem utalványozza az 1954-ben 
esedékessé vált ruhadara bo
kat. lllost azokat a dolgozókat 
érje a károsodás, akiknek a 
lapjukat elvitték? Igaz, Kozma 
elvtársnő azt ígéri, hogy a vi
selési idö majd 1954-tól lesz 
érvényes, de a dolgozók nem 
viselési időben, hanem egyen
ruhában szeretnének járni. 

Az utasok szolgálatában 

Kertész József OB-elnök, 
Boér Lajos számadó. 

Cinkota, Villarnosvonal
felügyelóség. 

SAJNÁLJÁK A VIZET 

Hajduszoboszlón már több 
esetben előfordult, hogy az ál
lomáson a mozdonyszemélyzet 
nem kapott ivóvizet. Az egész 
vonalon nincs jó iható víz. 
Ezért ezúton kérjük az állo
másfőnök elvtársat, hogy gon
doljon a mozdonyon lévó 60-
70 fokos melegre. Vegyen pél
dát Szokolycir6l, ahol minden 
vonatot friss, hideg vízzel fo
gadnak. 

Kovács Imre 
oktató fűtó, 

J!ámán Kató fútaiáz, 

Makkal Istvánné, SátoralJaúJhely állomás JeqyvlzsqálóJa l)fldjt 
mutat udvarias, szolgálatkész, utasítás _szerinti munkájával dol• 

qozö társainak. 
(Kovács Géza felv.) 



8 SZOCIALISTA VAS'OTrutT 

Tervek a parlamenti folyosón 
Csodálatooan szép az Ország

ház. Ezernyi villanyégő fénye 
csillog-villog az arany faragá-
11okon. a kongresszusi terem 
boltívein. A kecses ívű kupo

tási főnökség DISZ-szervezeté- 1 szellemű nevelés a DISZ fel
nek titkára. adata - hangsúlyozta a be-

Arca komoly, ahogy figyeli számoló és a felszólalók. Job
az előadót. de tekintete arról ban, . mint eddig _szem _ előtt 

la alatt. az ünnepi díszbe öl- beszél, hogy gondolatai mint az 
tözött teremben most fiatalok örvény kavarognak. Vajon mi
tanácskoznak. Az ü.iú kommu- re gondol? Talán apjára, aki 
nisták mellén kitüntetések még Károlyi gróf birtokán egy 
csörrennek meg. a fénylő ér- volt a kisemmizettek között, 
deménnekról mé� az aranyo- aki a munka verítékében für-
2:ott faragásoknál ls jobban ve- dött, s közben „ura", a felsó
:rődi.k visBza a kristálycsillárok házi tag itt ült ebben a te
öntötte fény. Tanácskozik remben, a bársonyos padsorok 
a DlSZ II. kongresszusa_ Az között, talán éppen ott, ahol 
elnökséggel szemközti második most ő foglal helyet. Vagy 
pad:mrban egy honvéd vezér- máris otthon járnak gondola
órn

. 

agy és egy. alezredes között 

I 

t�i? Azon
. 

töri fej�t, hogyan 
kék egyenruhas fiatal vasutas latnak maid munkahoz, a kon
lány ül: Krizsán Erzsébet. a gresszus határozatainak végre-
1átoraljaújhelyi pályafenntar- hajtásához? 

Ha a falak beszélni tudn6nak ... 

A tanácskozás szünetében gondolok, ahol meglsmerhet
roegkerestem Krizsán Erzsé- nék diszistáink az úi techni
betet. A piros bársonyszőnye- kát • . • 
ges folyosó plüss székein he
lyezkedtünk el, ott. ahol 11 év 
előtt a felsőházi urak össze
bújva vitatták:  mi a módja an
'nak, hogy birtokaik és gyáraik 
védelmében vágóhídra vigyék 
a magyar ifjúságot. Sütemény-
111yel kínált, ő meg sonkás 
zsemlyét harapdált. Nehezen 
jndult a beszélgetés. Nem, nem 
voltunk zavarban, csak elfo-
gódottak voltunk, hirtelen fur
csának tűnt, hogy életünk első 
találkozása épp a parlamenti 
folyosón történik . .  , 

- Ha ezek a falak beszél
ni tudnának - mondta hal
kan. Egyre gondoltunk, a 
múltra, de hirtelen visszazök
kentünk a mába - vidáman 
nevető csoport haladt el mel
lettünk, H:abáthajtókájukon 
diadalmasan fénylett a DISZ
jelvény. 

Egyszerre megtaláltuk a 
szót, a DISZ-ről kezdtünk be
szélni. 

- Már nagyon- türelmetlen 
vagyok - kezdte. - A beszá
moló, a. fe/,adatok renget.eg 
gondolatot ébresztettek ben
nem és már leaszivesebben 
hozzá is látnék végrehajtásuk
hoz. Gyorsan fogunk fejlődni, 
bi.zonyára hozzánk, a pál11a
fenntartáshoz is jönnek majd 
új gépek, hisz nehéziparunk a 
mi számunlera is gyárt munkát 
megkönnyítő gépeket. Fel kell 
erre készülni. Műszaki körre 

Ma még tervek, 

holnap m6r valós6g 

Nincs rendszer a beszélgeté
sünkben, csapongnak a gon
dolatok aszerint, ahogy felele
venednek a hallottak. 

- Kevés nálunk az Hí újító. 
E1Te is jo volna a műszaki 
kör, hogy segíthetnének az öt
letek kidolgozásánál az idő.seb_ 
bek, meg a mérnökök. Eddigi 
sikereinket is nekik köszön
hetjük. Kiss mérnök elvtárs 
védnöksé�et vállalt a „Petőfi" 
DISZ-brigád felett, biztosítja a 
magas teljesítményekhez szük
séges műszaki feltételeket. Ez 
a oártmegbízatása, és igen jól 
látja el . .  , nemsokára tagje
löltnek javasoljuk. 

- Kell a segítség, el akar
juk nyerni a DISZ Kö�ponti 
Vezetőség vörös zászlaját. Meg 
van rá minden reménvünk, jó 
a munkánk. A kongresszusi 
műszak alatt 125 százalékot 
vállaltunl, és amikor eljöttem, 
már 140 százaléknál tartot
tunk; 

- Nálunk már minden ifi 
DISZ-tal!. de azért van dol
gunk a tagtoborzásnál is. Van
nak a környékünkön vasutas 
szülők !!vennekei, akik nin
csenek ifjúsági szervezetben, 
nem találják a helyüket. Most 
közénk hívjuk őket, legyenek 
velünk, tanuljanak, dolgozza
nak a DISZ-ben. Szocialista 

akariuk ezt tartam. Eddig nem 
láttuk milyen sokrétű feladat 
ez. Ide tartozik a termelésben 
való helytállás, az új módsze
rek terjesztése, de a kultúr- és 
sportmunka is. 

A verseny 
nem lesz szalmal6ng 

·- A DISZ-nek kéne kezde
ményezni az új szovjet pálya
fenntartási módszerek beveze
tését, terjesztését. Ha hazame
gyek javaslom: vállaljunk véd
nökséget egy szovjet módszer 
bevezetése és alkalmazása fe
lett. Adunk majd ilyen jellegű 
D ISZ-megbízatásokat és kér
jük a pártot, segítsenek a kom
munisták is. Eddig is a párt 
vezette szervezetünket, a fia
tal kommunisták is mind ná
lunk dolgoztak. Meg is volt az 
eredménve: A MAÖHSZ-szel 
együttműködve korszerű lőpá
lyát építettünk és jól sikerült 
kongresszusi lóversenyt ren
deztünk. Kaptunk most két 
motorkerékpárt megszer
vezzük a motoroskört. DISZ
zenekarunk is van, sokan ta
nulnak ifjúmunkásaink közül 
zenélni, magam is zongorázni 
tanulok. 

A legfontosabb, hogy 
egyenletessé tegyük a munka
versenyt. Eddig voltak nagy 
fellángolások, aztán nem ma
radt más, csak parázs. A 
kongresszus után nem lehet 
visszaesés, töretlenül akarjuk 
folytatni a versenyt az éves 
terv teljesítéséért, a Dísz-bri
gád sztahanovista címének el
nyeréséért. 

- A társadalmi munltát is 
ki kell szélesílenünk. Rende
zünk majd műsort, sportver
senyt. s a bevételt felajánljuk 
a VlT-re utazó gyarmati fia
talok útiköltségére . . .  

A parlamenti folyosón ber
regni kezd a csengő, Vége a 
szünetnek, folytatódik a ta
nácskozás. Búcsúzunk. Krizsán 
Erzsébet elindul a tanácsterem 
felé, de az ajtóban még meg
áll, visszafordul : majd meg
írom részletesen, hogyan kezd
tünk munkához, a kongresz
szus határozatainak megvaló
sításához . . .  

Várjuk a levelét elvtársnő. 
B. G. 

S P O RT 
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Keveredés 

A kecskeméti keskenynyomk6· 
zü vasút több állomásán - pél
dául Kaskantyún Is - helyszűke 
miatt a söntést a ror,o;alml Iro
dában helyezték el. Két helyen 

folyik hát a munka. A forgalmi 
szolgálattevö munká.lát vé,o;zl az 
egyik sal'okban, mérik a sör� 
mérik a kevertet a másikban. Al· 
Utólag még nem fordult elő, 
hogy a forgalniista a szomszé• 
dos állomástól engcdóly helyett 
kevertet kért volna. 

Gyalogolni ió 

Pécsi Lajos Hajdúnánáson 
feladta a kerékpárját Kabára. 
Egyszerre érkezett meg kerék
pár jávai, de mire a poggyász
kocsihoz ért, a kerékpáJ•nak h ült 

helyét lelte: A málházó szl\·essé,o;
b6I kölcsönadta. !gy az utas 
kénytelen volt az 5 kllométen·e 
lévő Tetétlen községbe, majd 
onnan vissza gyalogolni. l\lóricz 
Zsigmond könyvet Irt a gyalo,1?
lás öröméröl. A könyv címe· 
,.Gyalogolni Jó '. Amint pórul
járt utasunk nyilatkozatából kl
derult, nem 03ztJa l\lórlcz Zsig
mond véleményét. 

Bar6ts6gos mérkőzés 

Pusztamonostor élilzem avató 
űnnepségére 1 1  vendég érkezett. 
Eláruljuk, hogy az állomás dol
gozóinak összlétszúma is 1 1  rö. 
A két számból önkénytelenül ar-

ra gondolhatunk. hogy labdarű
gó-mérkőzés szlnhelye volt Pusz. 
tamonostor. ahol a honi csa
patot felkereste a központi csa
pat egy barátságos mérkőzésre, 
Ilyen Jól képzett csapat igazán 
adhatott volna emberelőnyt a 
vidéklek-nek. 

A sportszeretet az öntevékenys-ég eredménye 
!\!ár ,·agy tlz perce foglaltat 

Jelez a telefon . . .  A hh'ófél azon
ban haJthatallan marad. Kitar
tó ember Arcvonása, beszéde Is 
erre vall.· Nem hagy ügyet elln• 
tézellen ül. Nem hatalmi szó. ha
nem meggyőzés a fegyvere. Még
sem hagyja el senki dolga vége
zetlenül szobáját. 

Talán éppen ezért Is nyfllk ná
la olyan sokat az ajtó. A blza
to� vezeti hozzá az embereket. 
ügyes-bajos dolga viszont sokak
nak akad akkora üzemben, mint 
a Szolnoki Járóműjavitó Vállalat. 
De Vall Sándor elvtárs, az üz_e
mi pártbizottság aglt, prop. tit• 
kára győzi a munkát, 

A várakozók e,o;ylke, Barna 
István. a Szolnoki Törekvés SK 
átlétlkal edzője, panaszra Jött, 
seg!tséget kér. 

- Az történt. hogy Kovács 
Mihály vlllanyhegesztő nevelt 
kislányát, a tizennégyéves Pálin
kás Erzsit nem hagy.Ják a Tö
rekvés színeiben sportolni. Ber
talan Imre, a Légierő edzője aka
dékoskodll<. Pedig Erzsi közénk 
"·aló, s szíve is ldehúzza . . .  Igy 
van? - teszi fel a kérdést Bar
na István, a mellette álló Ko,•ács 
Mihálynak. 

- !gy bizony, s ezért Jöttünk 
Vall elvtárshoz. ö szereti a spor
tot, majd elegyengeti ezt az 
ü,zvet Is. nem először teszi -
bízik Kovács Mihály. 

Költségvetéssel csak az atlétikai. l llyen eredmények csak fe,. az ökölYfvó-. . a . vívó-, a birkózó- gyelmozett ég kemény munka és a labdarugo-szakoszlály ren- árán érhetök el. s e?. az amiben delkezlk, És mégis . . .  egyre nö- Szolnokon nem ismernek tréfát. 
Jo
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z Ajándékba sportfelszerelést 

eredmények, sőt gyarapodik a I a szülöklöl kevés helyen kérnek szakosztályok anyagi leltára ls. a fiatal sportolók, mert sokan 
De hát hogyan? úgy gondolkodnak, hog-y est te
Nincs elég munkaerő arra, remtse elő a sportkör. Na. Szol

hogy a teniszpályákat, röplabda- nokon e téren is „furcsák" a 
és kosárlabda-pályákat újra sa- sportemberek. A vívók jórésze 
lakozzál<? Ezért még nem áll Clatal, diák. A szakosztál" vi
meg a sportélet a tlszaparti vá- szont elég .sze.r:tény . .. Sok az esz
rosban. Versenyzól<, vezetők l<lmó és kevés a fóka", do ezek
szurkolók vállvetve felkutatják a nek az ,.eszkimóknak" sportsze
�alaklelö helyeket és kijavitják a retete _ olyan forr�. h�lj(Y !elol• 
pályákat. Nincs alkalmas helyi- vad t�le. minden ,_.Jc-��s �zrv. S 
ség a kerélcpárok és mot?rok ör- ��öle 
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a ���l� zésére? Igényelnek egy ures he- seholsem hideg szivüek. akkor 
lylséget, társadalmi úton átalaklt- már Is könnyen mel(értJük, hogy 
ják, berendezik és már is áll maguk a mamák és papák té'.it
a kerékpárosok öltözö, fürdő és /ik el fiaikat sportfelszereléssel, 
gép-raktározó ot:hona. Hasonló liap\a�]%,���é�rnapl, születés-
módon épül egy uj négypályás 
tekecsarnok ls. E� a „szolnoki Le�!i �f:C,';.;/l?J'e l!z •�i'it�g1: 
titok". ez a siker utja. zá, ami Szolnokon megvan: 

�s az, hogy a versenyzők lel- spoNszeretet és jó nevelés. 
kesedésül< és áldozatk.észsép:ük „Ne frfák ki a nevemet'• 

A sport és munl<a 
lata 

kapcso• 

Szolnokon nem ismeretlen foga
lom. Sokszor hallani, hogy a 
sportolók nem mindig járnak 
élen a munkában. Szeretik a 
dolog könnyebb végét !ognl. Ál
talánosságban természetesen 
nem lehet ezt kijelenteni. hiszen 
sok más helyen is számos olyan 
élsportolót és sportolót találunk. 
akik munka terén is felveszik 
bárkivel a versenyt_ De Szolno
kon már kezdetben Is csak olyan 
sportember kaphat tárrii)gatást, 
aki munkája révén erre érde
mes is. ÉS hogy lehet ezt ilyen 
szigorúan ellenőrizni? úgy, hegy 
maguk a sportvezotök szoros 
kapcsolatban állnak a munkave
zetökkeJ, a vállalat életét trányf
tó pártblzottsággaJ és üzemi bi
zottsággal, 

A közös munka, a munka Irán
ti szeretet és a sport iránti ra
jongás el,(yará.n t Jellemzi a veze
tőket és sportolókat. Sem a párt, 
sem pedig a D!SZ nem áll távol 
a soo,·tkörtéll. Ahol kell mlnde!l 
segLsév.et me,o;ad, de ha szüksé,1? 
mutatkozik. azonnal rámutat a 
hibákra ls. 

Innen ered az a bizalom. me
lyet beyezetésünkben !eleml!tet
tünk Innen van az 1300 sportköri 
tat!' spol't é:1 munka iránti sze
retete. 

(mecs) 

mellett fegyelmezett, öntudatos ezt kérte tőlünk a sportkör elemberek. Molnár Béla kerékpár- nöke, Kaposvári Géza elvtárs 
edzö nemcsak szakértelméről Ezt azonban nem vap,yunk haj: 
hires, hanem szt�orá1�61 is. Mé�- tandók teUesftenl. De nem is 
is szereti öt mindegyik ,.fia'", tudJuk, hiszen Kaposvári Géza 
mert szigorát mindig a szeretet neve egybenőtt a Szolnoki Törek
vezetI. De (gy van ez Barna vés , S� nevé1!el. Munkbfrása, 
Istvánnal is, aki ezen az úton so_ko1dalus�R:a �s sportszeretete 
haladva már edd1,g ls sok nagy- tette eggye a„ ket n�vet. Már pe
szerű vei�senyzöt adott a magy8r- dig a sportkorrel orömmel ro.e;-

Ezt a Jelenetet a Járómüjavltó sportnak. Kazi Aranka is Szoino- talkozttnk, hiszen sokat tanulhat - Szakszervezeti sportünne-

pártlrodáJ;lban Jegyeztük fel. �s kon kezdte el a komoly munkát, tőle más sportkor Is. . . . 
ezután már világossá vált elöt• innen Indult el útjára. s hog-y Az Uey Iránti lelkesedést. ne- pe!yt rendez a szolnoki csomo
tünk, hogy ml a „titka" a Szol-

, 

milyen alap
.
ot tud adni Barna hézségek leküzdését, ötletessé- pont július 19-én A sportmű-nokl Törekvés SK-ban tapasztal- edző, arra bizonyíték a mostani J?et és öntevékenységet kevés 

1 ható pezsgö életnek: gárda_ Az lf!úsá,Q'I Tóth Béla 100 helyen találni ú,l?y együtt, mint soron szerepel férfi és női at-
méteren 10,B-at futott legutóbb. Szolnokon. A város nem az ll?é- J 't·k • . é t k 'k a közös munka és a sport• Várhlró Borlslrn meg 12, 7-et. A retek földJe. hanem a tettek sz!n- e 1 a, �"Yen1- s csapa_ ere -

szeretet. 
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1 
párverseny. röplabda, gránát-

Másképp nem Is lehetne elkép- ren 1 :22-öt ért el, távolugrásb"n láttuk például a motorosok most vetés, labdarúgás. A sportün-
zelnl, hogy a sportkör tizenkét pedl,o; állandóan 5 méteren felüli épülő új otthonát, mely a kel'ék- . • , . . 
8zakosztálya Ilyen Jól működik. az eredménye, párosokéhoz lesz hasonló. nepélyt kultunnusor zana be. 

NEMZETKÖZI ARU
ts SZEMtLYFUV AROZASI 
EGYEZMtNYEKRÖL Jumus 
16-án diplomáciai konferencia 
kezdődött Bernben. A konfe
rencián a Magyar Allamvas
u.ta.k képviseletében Vermesy 
Sándor MA V igazgató és Má
tycissu Zoltán MA V tanácsos 
vesz részt. 

- SINTÖR11:ST FEDEZETT 
FEL Cegléd és A bony között 
Farkas Mihály, a szolnoki pá
lyafenntartási főnökség Xll. 
pm. szakasz pályaőre. 11:ber 
szolgálatáért a miniszter elv
társ 3000 forint jutalomban ré
szesítette. 

- A VASÚTI RENDŐRSÉG 
eljárást indított Józsa Mátyás, 
a Szolnoki Járóműjavító dol
gozója ellen. mert munkahe
lyéről szerszámokat lopott. 

- A MlNISZT:11:RIUMOK 
KÖZÖTT folyó vasúti szállítá
si versenyben az első negyed
évben a következő tárcák ve
zetnek: I. csoport. l. Nehéz
ipari Minisztérium, 2. Építés
ügyi Minisztérium. II. csoport 
l. Könnyűipari Minisztérium. 
2. Város- és Községgazdálko
dási Minisztérium. 

MŰSZAKI ANKÉTOT 
tartottak "a szegedi építési és 
pályafenntartási dolgozók. A 
részvevők megtárgyalták a 
műszaki értelmiség feladatait. 
a munkaversenv és Sztahanov 
mozgalom segítésében. 

- Fll:MBÖL Kl1:SZÜLT tar
tós csomagoló ládákat vezet be 
kísérletképpen a MA V. 

1955 romos 20. 

- HUSZEZER FORlNTO'l', 
SIKKASZTOTT a dolgozók 
élelmezésére fordítandó ösz
szegből Oroszi István, a dom
bóvári fűtőház üzemi konyhá
jának vezetője. Az eljáráll 
megindult ellene. 

- SZIGORU MEGROVAS
BAN R:11:SZESITETTE a mis
kolci szakszervezeti területi 
bizottság Bárdosi Lászlót, Sze. 
rencs fűtőház üb. elnökét, aki 
maga helyett mást küldött or, 
vosi vizsgálatra. A csalás le
hetővé tette, hogy orvosilag a 
III. csoportból az L csoportba 
kerüljön és így mozdonyon tel
jesítsen szolgálatot. Nem tö• 
ródött azzal, hogy rossz szín• 
érzéke súlyos balesetet okoz
hat. A taggyűlés funkciójából 
leváltotta. 

- A KUNSZENTMÁRTON[ 
.,ZALKA MATJl:·• TSZ dolgo
zói előtt nagy sikerrel mutat
ta be a Szolnoki Járóműjav!tó 
színjátszó csoportja a „Mont
martrei ibolyá"-t. Előadás után 
a járómújavító · tánczenekara 
Hegedű.s Gábor vezetésével 
aratott megérdemelt sikert. 

LAKÁSCSERE 
Gyélrl ké!zpontl fekv61a, 

parkra néző két szoba összkom
fortos, erkélyes. központi túté• 
ses lakásomat e\c�erélném Ka
posvárott, Veszprémben, Bala-
tonfüreden, Sopronban, vaI{y 
ezek közelében lévő alka' m•• 
lakással. Clm: Vaszar:, Pál. Győr, 
Sztálin út 37. Ill. emelet _3. 

Elcserélném Budap,,t-
Nyugati pályaudvaron lévö, i2 
forint bérú kétszobás. rürdoozo
bás. éléskamrás lakásomat, ha
sonló buclapesll intézeti, va,1?y 
magán\a�:á�ért. erdeklödnl teh,t: 
38-33 számon. 

------------

Mit láttam a Baross téren ? 
Hét vége van, szombat. Olyan „vi7.sgaalany". A pályaudvar 

a Ke;leti-pályaudvar környéke, felől a villamosmegállóhoz 
mint a nyüzsgő hangyaboly. igyekszik az öreg cimbora. A 

A pályaudvar előtt a Jegna- zubbony íelső gombja kigom
i,:yobb a sürgés-forgás. A vil- bolva, jobb kezében, kétes tisz
lamos megállóhoz éppen most taságú kendővel fedett kosarat 
érkezik jól szabott egyen- 1 tart. A kendó alól vöröspofájú 
ruhájában, kezében útibörönd- kak� tekintget_ kifelé. A�ogy 
del egy fiatal honvédhadnagy, meglat az elvtárs, bal !Gézzel 
Mellette apró fiúcska totyog. sután tiiszteleg és apró sze
Az apa alig győz válaszolgatru mel mindaddig riadtan pis
a sok kérdésre, mégis marad Jognak, núg csak el nem ha
Jdejf' katonásan fogadni a mel- ]ad. De legalább ő tisztelgett! 
lette elhaladó, keményen tisz- Aztán megint összedől ben
telgő honvéd elvtársak köszön- nem minden. 
tését. Amott három-négy ga- Az egyik érkező villamosról 
lambszürke egyenruhába öltö- egy kékparolis elvtárs száll le. 
zött vidám, fiatal tűzoltó köze- Közepes korú. Jó erőben van, 
Jedik. Beszélgetnek, de egyszer- lálszik nem türi a meleget, 
csak, mintha egy láthatatlan zubbonya végig kigombolva, 
erő dróton rángatná karjukat: bordó kötöUmellény feszül a 
pgyszerre, ütemesen emelik pocakján. Nadrágja felső 
sapkájuk.hoz. gombja nem állta a harcot, le-

A me"állóhoz érkezett villa- pattant, sapkáját kezében tart
moskocsiról FVV-ellenór lép ja, néhány szál haja össze
le. Hosszú időt tölthetett szol- vissza kúszálva. Amint mellem 
gálatban, mert tekintete fáradt, ér, rám�ekint, <;Ie �seppet sem 
morcos. Csak akkor enyhül zavartatia magat, ugy megy e! 
meg amikor a másik kocsiról mellettem, mintha ott se1u 
balk'ezében a fényes lyukasztó- lennék. 
val leszálló, csinos kalauznó 
tisztelgését fogadja. 

Ezek után vizsgálódó szem
mel néztem, vajon a mi csalá
dunk. a vasút dolgozóinak mi
lyen. az egymáshoz, a� egyen-
1·uhához, a tiszteloéshez, a for
mai fegyelemhez való viszo
nya. 

Az úttest túloldaláról egy 
piros parolis intéző közeledik 
leszegett fejjel. Egyenruhája 
gyűrött, a nadrág elárulja, hogy 
vasalót nem igen. látott. A zub
bcny alól piroslcockás ing rikít. 
Arcán két-háromnapos szakáll. 
összevillan a tekintetünk, de 
ö nem zavartatja magát, kábán 
keresztül·néz ra;tam és smnmi
bevéve feWgyelói rangjelzéssel 
ellátott, vasutas egyenruhás 
szerény személyemet, mélabús 
tekintettel folytatja útját, 

Idősebb kocsirendező, vagy 
váltókezelő lehet a következő 

* 

Ezt láttam a Baross téren! 
Még csak annyit : tudomásul 

kell venni a piros, kék, zöld 
stb. parolis elvtársaknak, hogy 
az egyenruha kötelez! De nem
csak · ők, hanem a különböző 
műszaki beosztásban lévő elv
tárS2.k (sajnos, főleg a fiata
lokra vonatkozik) sem azért 
kaptak - a népgazdaságnak 
nem kis megterhelést jelentő 
- egyenruhát, hogy annak 
megbecsülését és a nagyközön
ség előtti presztízsét csökkent
sék, hanem azért, hogy ezzel 
is növeljük a vasutas munka 
tekintélyét. Ennek ellenében 
azt kívánja és követeli álla
munk, hogy a vasút dolgozói 
becsüljék azt és növeljék an
nak tekintélyét az ern1másnak, 
az egyenruhánale ;áró tisztelet• 
adással, tisZtelaés•et 

Gcrge1y J� 

BÍRÁLATAINK NYOMÁBAN 
„Kisbér állomás többre ké- 1 teremtettünk. Rakterllletünk 

pes" címmel a lap május 9-i tiszta. A cikkben említett Hor
számában bírálta állomásunk váth Lászlót elhelyezték állo
munkáját. A bírálat jogos másunkról. Az élő és rom.Jan· 
volt. Május 13-án aktíva érte- dó árut személyvonattal to
kezletet hívtunk össze, ame- vábbítjuk. Megváltozott álló
lyen résztvettek a kommunis- másunk hangulata is. A jú· 
ták, a szakszervezeti aktívák nius 8-i termelési értekezleten 
és a legjobb pártonkívüli doJ- a dolgozók bátran feltárták 
gozók. Az értekezleten határo- munkánk fogyatékosságait. Ez 
zatot hoztunk a hibák meg- is egyik biztosítéka, hogy ál
szüntetésére. lomáswl.kon még tovább fog 

Az eltelt idő igazolta, hogy javulni a munka. 
állomásunk valóban „többre Varga Lánl� 
képes". Az állomáson rendet állomásfőnök. 
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